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1 ÚVOD
Dokument „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Roztoky s výhľadom do roku 2017
(PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie
ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Roztoky sa
uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú
a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho,
ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Roztoky, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia
bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 503/2001 Z. z. VZNP o podpore regionálneho
rozvoja, ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý
programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery
jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života obce.
Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon stanovuje
aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného
vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli
rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky
Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych
fondoch).
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Roztoky je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je
členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov,
samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie
zdrojov predvstupových a štrukturálnych fondov).
Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na základe :
−
−

−

−
−

−
−

−

Národného strategického referenčného rámeca 2007 - 2013.
Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý je základný strednodobý strategicko – plánovací
dokument na rozvoj regiónov vypracovaný spravidla na päť až sedem rokov. Jeho súčasťou je
Regionálny operačný program regiónu NUTS III Prešovského kraja a NUTS II Slovensko –
Východ.
Regionálneho operačného programu, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný na úrovni
druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek. Regionálny operačný
program vypracúvajú samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni
druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek (NUTS II).
Sektorového operačného programu, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred
určené sektory.
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktorý je
strednodobý programový dokument, je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými
v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho operačného
programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny kraj.
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobý programový
dokument spracovaný na úrovni obce.
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja / Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja
(NSTUR/APTUR) – ROP prostredníctvom zvyšovania kvality života v regiónoch (posilňovanie
inovačných a kohéznych pólov rastu) podporuje polycentrický celoplošný rozvoj územia SR, čím
zoslabuje procesy vedúce k trvalo neudržateľnej koncentrácií obyvateľstva do malého počtu
centier,
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) – rozhodujúci východiskový
dokument vo väzbe na ROP, definuje štruktúru osídlenia SR a hierarchiu jeho centier a
ťažiskových priestorov, ktoré sú východiskom pre špecifikáciu inovačných a kohéznych pólov
rastu NSRR
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Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria:
−
−
−

−
−
−

Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý je hlavným
dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej únie.
Rámec podpory spoločenstva (CSF – Community Support Framework), ktorý bude vytvorený na
základe Národného rozvojového plánu v spolupráci s Európskou komisiou, je hlavným
dokumentom vymedzujúcim poskytnutie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako taktické dokumenty
vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky stratégií majúcich
plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej
únie.
Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako taktické
dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú tie problémové
celky stratégií, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.
Strategické usmernia Spoločenstva (SUS) – ROP odráža 1 usmernenie SUS t.j. „urobiť Európu a
jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu“, a súčasne 3 usmernenie SUS
t.j.„vytvorenie väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest“
Lisabonská stratégia/Národný plán rozvoja (LS/NPR) – ROP prispieva k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti/atraktivity regiónov podporou rozvoja regionálnej infraštruktúry v póloch
rastu - podrobnejšie je tento súlad popísaný na národnej úrovni v rámci prílohy NSRR 7.2.3,

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.

Implementácia

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

Priority
obecného zastupiteľstva

Garant
spracovania

Organizácia pri realizácii

Finančné zabezpečenie

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

Zdroje a dokumenty

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

Na úrovni
samosprávnych krajov
NUTS II.

Na úrovni obce NUTS V.

Podporné materiály

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

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

2. Znalostná ekonomika

3. Ľudské zdroje zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie

Fond
ERDF
ERDF + KF
ERDF + KF

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

ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

4. Technická pomoc (horizontálna)

ERDF

Tab. 0B Sústava priorít NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Strategická priorita
Špecifická priorita
Fond
1. Infraštruktúra
1.1 Regionálna infraštruktúra
ERDF
a regionálna dostupnosť
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia
ERDF
2. Znalostná ekonomika

2.1 Informatizácia spoločnosti
2.2 Výskum a vývoj

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

ERDF
ERDF

5

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Roztoky
Programovacie obdobie 2008 - 2017
2.3 Infraštruktúra vysokých škôl
2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií
3. Ľudské zdroje zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie

ERDF
ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

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

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

šesť operačných programov v rámci cieľa Konvergencia, z toho:
- štyri operačné programy spolufinancované z ERDF pokrývajúce celú SR okrem
Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo)
- dva operačné programy spolufinancované z ERDF a KF pokrývajúce celú SR vrátane
Bratislavského kraja 1 (OP Doprava a OP Životné prostredie)

-

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

-

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

-

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

1
2
3
4

RO

1.

Regionálny operačný program

MVRR SR

2.
3.
4.

Životné prostredie
Doprava
Informatizácia spoločnosti

MŽP SR
MDPT SR
ÚV SR

5.

Výskum a vývoj 2

MŠ SR

6.
7.

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Zdravotníctvo

MH SR
MZ SR

8.

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 3

MPSVR SR

9.

Vzdelávanie 4

MŠ SR

10.
11.

Technická pomoc
Bratislavský kraj

MVRR SR
MVRR SR

cieľa

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

Regionálna

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

implementačná agentúra pre
sociálnu politiku
Agentúra MŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ, MZ SR
-

ESF
ESF
ERDF
ERDF

pričom prioritné osi spolufinancované z ERDF sa vzťahujú na celú SR okrem Bratislavského kraja a prioritné osi spolufinancované z KF sa vzťahujú na celú SR
vrátane Bratislavského kraja
v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
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PHSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Hlavný dokument :
1. Úvod - charakterizuje PHSR a proces jeho tvorby
2. Základná charakteristika obce - obsahuje najdôležitejšie charakteristické údaje podľa
jednotlivých oblastí života obce.
3. Vízia obce - obsahuje stručnú charakteristiku prioritných cieľov rozvoja obce.
4. Prioritné rozvojové oblasti obce - obsahuje prioritné oblasti rozvoja obce na základe
všeobecného konsenzu.
5. SWOT analýzy - obsahuje hodnotenie jednotlivých prioritných oblastí obce z hľadiska jeho
silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, poukazujúc na disparity – rozdielnosti medzi
stávajúcim využitím a potenciálom rozvoja.
6. Strategické ciele rozvoja - definuje strategický zámer, jednotlivé strategické ciele rozvoja podľa
prioritných rozvojových oblastí a opatrenia na ich zabezpečenie.
7. Merateľné indikátory - monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa
vykonáva na základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a opatreniam (ktoré
môžu byť priebežne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na
jednotlivé opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť realizovaných verejných
výdavkov.
8. Akčný plán - je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v
jednotlivých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou
súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných projektov. Akčný
plán obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií
zodpovedných za ich plnenie, predpokladané zdroje financovania, predpokladané objemy
rozpočtov, dopad na rozpočet relevantného subjektu, ako aj stav momentálnej pripravenosti
projektov. Súčasťou akčného plánu je predpokladaný časový harmonogram.
9. Finančný plán programu - predstavuje predpokladaný plán realizácie programu s indikatívne
stanovenými výškami rozpočtu.
10. Zabezpečenie PHSR - predstavuje definovanie finančných zdrojov, ktoré budú použité na
realizáciu programu, ako aj stanovenie administratívnych kapacít, ktoré by mali realizáciu
programu hodnotiť, program aktualizovať, atď..
11. Monitorovanie PHSR - definuje subjekty poverené monitorovaním programu.
12. Záver - stručné zhodnotenie dokumentu, ktorý je otvoreným materiálom, pravidelne ročne
vyhodnocovaným a aktualizovaným.
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2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Z hľadiska administratívneho členenia je obec Roztoky súčasťou okresu Svidník a Vyššieho
územného celku Prešov.
Tab. 1 Základná charakteristika obce Roztoky
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok
Nadmorská výška obce - mesta v m
Celková výmera územia obce [m2]
Hustota obyvateľstva na km2
Zdroj: ŠÚ SR

527785
Svidník
Prešovský
obec
090 11
054
1435
366
11 262 561
27

Nadmorská výška obce je 366 m.n.m. a radí sa k nízko položeným obciam. Celková výmera územia
presahuje 11,2 mil. m2. Z hľadiska hustoty osídlenia patrí obec k slabo zaľudneným obciam.
2.1 HISTÓRIA OBCE
Obec Roztoky leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka, ústiaceho do Ondavy. Prvá
písomná zmienka o obci pochádza z roku 1435. Predpokladáme, že osada v terajšej lokalite začala
vznikať alebo vzmáhať sa v 16.storočí, i keď dosiaľ známe dokumenty ju uvádzajú až v roku 1572.
Archívne je preukazateľné, že na začiatku 17. stor. išlo o stredne veľkú obec s 11 gazdovskými
usadlosťami, príbytkom šoltýsa a pravdepodobne pravoslávnou cerkvou a farou.
Obec patrila panstvu Makovica, neskôr Kolbassovcom a iným zemepánom. Obyvatelia sa v minulosti
zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a dobytkárstvom. Do roku 1918 obec administratívne
patrila do Šarišskej stolice. Názov obce sa rokmi menil Roztoka (1435), Rostoky (1808), Rostoka
(1920); Végrosztoka- maď.,miestna časť Pustatyňa. Terajší názov obce sa používa od roku 1927.
Od polovice 19.storočia je preukázaná sociálna emigrácia vtedajších predkov za oceán.Vypuknutie
druhej svetovej vojny a jej ťažké dôsledky neobišli ani túto pohraničnú obec. Obec bola zničená na
70 percent ( 37 obydlí zničil frontový požiar úplne a 57 poškodil). Roztoky oslobodili jednotky ČA
19.januára 1945. Jedným z dôsledkov vojny bola optácia 214 ľudí na sovietsku Ukrajinu.
Odhliadnuc od zložitej transformácie, Roztoky boli celkom elektrifikované (1951) a napojené na
autobusovú dopravu (1957). Ešte v roku 1947 bola daná do prevádzky cesta Nižný Mirošov –
Roztoky. V roku 1956 bolo založené požiarne družstvo. V roku 1960 bol postavený kultúrny dom a
1961 založený ŠM.
Hvezdáreň Roztoky
Veľmi dobré podmienky na rozvoj turistiky a cestovného ruchu poskytuje budova hvezdárne
nachádzajúca sa asi 1 km za obcou Roztoky.
Budova hvezdárne je zrubová trojpodlažná budova z roku 1928. Po rozsiahlej rekonštrukcii a po
uvedení do prevádzky, slúži širokému spektru návštevníkov z radov verejnosti, ktorí sem prichádzajú
na večerné pozorovania, krátke expedície a viacdňové pobyty zaručujúce ten pravý odpočinok v lone
beskydskej prírody. K dispozícii je okrem kuchyne a jedálne aj prednášková miestnosť, s možnosťou
využitia modernej projekčnej techniky. Hvezdáreň ponúka ubytovanie pre 30 osôb v novozriadených
2 apartmánoch a 5 izbách, v ktorých nechýbajú sociálne zariadenia a sprchovacie kúty.
V okolí hvezdárne sú okrem nádhernej prírody aj unikátne astroklimatické podmienky zaručujúce ten
pravý pohľad na vesmír sprostredkovaný profesionálnymi astronomickými ďalekohľadmi.
Usporadúvajú sat významné a tradičné podujatia Zimné Roztoky – celoslovenský seminar o
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pozorovaní premenných hviezd a asteroidov, podujatia pri príležitosti Dňa astronómie a
kozmonautiky.
Erb obce:

Erb obce tvorí:
V modrom poli štítu na zelenej pažiti vedľa striebornej (bielej) skaly a dvoch zlatých (žltých) stromov
strieborná (biela) mužská postava, sediaca na zlatom (žltom) brvne, vo vztýčenej pravej ruke so
striebornou (bielou) sekerou so zlatým (žltým) poriskom.
Podkladom pre návrh erbu obce bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia.
2.2 PRÍRODNÉ POMERY
Vymedzenie územia, geografická poloha
Obec Roztoky sa nachádza v severnej časti Prešovského kraja na severnom cípe Ondavskej
Pahorkatiny. Obec je súčasťou okresu Svidník.
Stred obce sa nachádza vo výške 366 metrov n. m. Celková rozloha obce je 11,26 mil. m2. Na
západe susedí kataster obce Roztoky s katastrom obce Vyšný Mirošov a na východe s katastrom
obce Kečkovce. Stredom katastra obce prechádza cesta III triedy.
Región je obklopený Východnými Karpatami, ktorých súčasťou sú Bukovské vrchy, Nízke Beskydy a
Vihorlatské vrchy. Sídlom regiónu je mesto Svidník. Do regiónu Svidník patrí okrem mesta Svidník a
Giraltovce aj 66 vidieckych obcí.
Geografické a geomorfologické pomery
Obec je súčasťou Ondavskéj vrchoviny. Ondavská vrchovina je tvorená súborom geomorfologických
celkov, budovaných prevažne flyšovými horninami. Na geologickej stavbe sa najväčšmi podieľajú
flyšové paleogénne a kriedové súvrstvia pieskovcov ílovcov, slieňovcov a zlepencov. Reliéf nesie
typické znaky flyšových pohorí. Na miestach s odolnejšími pieskovcami vyčnievajú chrbty tam, kde
sú menej odolné ílovce a slieňovce sú vodou vyhĺbené dlhé erózne brázdy. Daná oblasť je zaujímavá
z hľadiska výskytu niektorých surovín. Jej nadmorská výška sa smerom od severu k juhu postupne
znižuje. Najvyššími miestami sú Javorina (881 m n. m.), Smilniansky vrch (750 m n. m.), Filipovský
vrch (705 m n. m.), Kačalová (676 m n. m.) a Čierna hora (667 m n. m.). V južnej časti Ondavskej
vrchoviny sa nadmorská výška pohybuje okolo 200 m n. m.
Flyš je spoločný názov pre sedimentárne komplexy, ktoré sú tvorené pieskovcom a ílovcom,
prípadne v menšej miere aj vápencom. Flyš vznikol v obdobiach tektonického nepokoja v
geosynklinálnom mori, v blízkosti vznikajúcich pohorí z premiestnených usadenín, ktorých hlavným
transportným mechanizmom boli gravitačné toky a turbiditné prúdy. Flyš sa v niektorých kontextoch
chápe ako stratigrafická jednotka typická pre alpínsky typ orogenénnych pásiem. Vyskytuje sa
napríklad v Alpách či Karpatoch. Pôvodne flyš označoval len pieskovce, sliene, vápence a ílovce
chudobné na fosílie, usadené v predpolí Severných Álp v kriede a terciéri.
Vlastnosti hornín tvoriacich flyš, majú výrazný dopad na reliéf a vodný režim vo flyšových pohoriach.
Pieskovce a ílovce pomerne rýchlo podliehajú vodnej erózii, čo má za následok rýchle zarezávanie sa
vodných tokov a z toho vyplývajúci rozčlenený reliéf. Flyšové horniny majú navyše nízku
priepustnosť vody, čo má za následok časté záplavy či zosuvy počas prívalových dažďov. Úrodnosť
pôd vznikajúcich na flyšovom podklade je tiež pomerne nízka.
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Flyš vzniká v uzatvárajúcej sa geosynklinále za nestálych tektonických a silných seizmických
podmienok. Pôvodné nezvrásnené a tektonicky nedotknuté vrstvy sedimentov, z ktorých sa flyš
neskôr utvoril dosiahli v priebehu vývoja mocnosť najmenej 500 metrov. Sedimenty sa zvyčajne
najprv usadzovali na kontinentálnej kôre na okraji šelfu alebo kontinentálnom svahu, no neskôr boli
pri tektonickom nepokoji presunuté turbiditnými prúdmi do abysálnych (hlbokomorských) oblastí s
bazaltovou oceánskou kôrou. Tvorený je pravidelne sa opakujúcimi vrstvami, rytmicky sa
striedajúcich klastických sedimentov, pričom droby (pieskovec s prevahou základnej hmoty)
predstavujú sedimenty gravitačných prúdov a ílovce, sú sedimentami pokojného pomalého
usádzania na dne. Pri postupnom uzatváraní sedimentačného bazénu a pohlcovaní oceánskej kôry,
sa sedimenty odliepajú od podkladu a nasúvajú na seba, ich ďalším stláčaním vzniká takzvaný
akrečný klin. Stláčanie má za následok ich presunutie na predpolie, ktorým je kontinetntálna kôra.
Tieto pohyby na veľké vzdialenosti nazývame príkrovy. V Karpatoch sú sedimenty flyšového pásma
nasunuté na európsku platformu na vzdialenosť väčšiu než 80 km.
Svojim zložením sa flyš podobá hlbokomorským sedimentom. O mocnosti ich vrstiev a zložení
rozhoduje pozícia v pôvodnej sedimentačnej panve, pri turbiditných pohyboch sú menšie častice v
suspenzii schopné pohybu na väčšie vzdialenosti ako väčší a ťažší materiál. Drobný íl sa preto
usadzuje ďalej od úpätia kontinentálneho svahu než väčšie klasty. Z hľadiska veľkosti jeho častíc
rozlišujeme flyš:
-

-

proximálny, ktorého častice majú hrubší charakter. Vzniká na okrajoch panvy v blízkosti zdrojov
naplavenín (extrémnym prípadom je tzv. divoký flyš, ktorý je tvorený z balvanov a kusov
veľkých rozmerov, ktoré sú nevytriedené transportom)
distálny, ktorý je jemnejší. Vzniká v centrálnych oblastiach panvy a jeho častice sú veľmi jemné

Geomorfológia
Oblasť je charakteristická striedaním pomerne vyrovnaných chrbtov smeru SZ – JV s eróznou
brázdou. Chrbty sú pomerne vyrovnané a skláňajú sa smerom k juhu. Doliny sú založené v osiach
synklinál, respektíve prerezávajú antiklinálne chrbty systémom riečnych prelomov. V dnách dolín je
vytvorený fluviálny reliéf s riečnymi nivami, riečnymi terasami rôznych generácií, ale aj malými
náplavovými kužeľmi.
Charakter úvalinovitých dolín majú doliny, ktoré majú lokálne vyvinutú nivu. Pri ich vzniku mali
prevahu derázne procesy nad fluviálnymi. Depresné formy v katastrálnom území Roztok možno
považovať za úvalinové zníženiny a úvaliny. Tieto depresné formy sú veľmi plytké a nachádzajú sa
na veľkých plochách, prevažne na úrovni plochého povrchu sprašovej tabule, a na mierne
uklonených plošinách. Sú považované za výsledok deflácie.
Ondavská pahorkatina, ktorej súčasťou je aj územie katastra obce Roztoky, je výsledkom
popaleogénnej germanotypnej tektoniky. Súčasný reliéf je výsledkom vzájomného pôsobenia
endogénnych a exogénnych síl počas pliocénu a kvartéru. Hlavnými činiteľmi exomorfogenézy v
tomto období boli gravitácia, povrchovo stekajúca voda, rieky, vietor, podpovrchovo odtekajúca voda
a stagnujúca voda a od neolitu človek, ktorý ovplyvnil nielen priebeh exomorfogenetických procesov,
ale i tvárnosť foriem reliéfu. Katastrálne územie obce sa nachádza na nižšie vyzdvihnutom bloku
tabulového stupňa pahorkatiny.
Pôdne pomery
Geologické substráty sú na tomto území priaznivé, najmä ak ich posudzujeme z hľadiska pôd, ktoré
na nich vznikli. Priestorová diferenciácia pôd katastrálneho územia v okolí obce je výsledkom
vzájomného pôsobenia pôdotvorných hornín, foriem reliéfu a podzemnej vody. Podmienená je
predovšetkým dominantným zastúpením spraší, ale aj výskytom fluviálnych, deluviálno-fluviálnych a
deluviálnych sedimentov. Vývoj pôd bol ovplyvnený aj procesmi a formami exogénnej morfogenézy
prebiehajúcimi v neskorom wurme a holocéne. Pozdĺž tokov ako dôležitý pôdotvorný činiteľ pôsobila
povrchová a podzemná voda.

Sorpčná schopnosť pôdy

Podľa mechanizmu pútania látok možno v pôde rozlíšiť niekoľko typov sorpcie:
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−
−
−
−
−

mechanickú sorpciu, ktorá spočíva v mechanickom zadržiavaní hrubodisperzných častíc v póroch
pôdy;
fyzikálnu (adsorpciu), ktorá je podmienená povrchovými javmi na rozhraní fáz, zapríčiňujúcimi
zmeny koncentrácie plynov, kvapalín, elektrolytov i neelektrolytov;
fyzikálno-chemickú (výmennú) sorpciu, ktorá sa uskutočňuje výmenou iónov medzi pôdnym
koloidným komplexom a pôdnym roztokom v ekvivalentných pomeroch;
chemickú (adsorpciu), ktorej podstatou je nevratné pútanie predovšetkým aniónov, schop-ných
tvoriť málo rozpustné alebo nerozpustné zlúčeniny, ktoré sa po vyzrážaní môžu zadržiavať aj
mechanicky;
bioakumuláciu, ktorá spočíva v prijímaní biogénnych prvkov koreňmi rastlín a mikroorganizmami,
vyznačujúcu sa vlastným charakterom selektivity.

Katiónová výmenná schopnosť pôdy

Katiónovú výmennú schopnosť pôdy charakterizuje katiónová výmenná kapacita (CEC, ang. cation
exchange capacity). Je to vlastnosť pôdy, ktorá závisí od mineralogického zloženia, disperzity,
obsahu humusu a reakcie prostredia. Udáva sa v miliekvivalentoch výmenných katiónov na 100
gramov suchej pôdy. Pôdy, ktoré majú v sorpčnom komplexe sorbované výhradne bázické a
alkalické katióny, označujú sa za sorpčne nasýtené. Pôdy obsahujúce aj vyšší podiel výmenného
vodíka a hliníka sa označujú ako nenasýtené. Vysokú katiónovú výmennú kapacitu majú napríklad
humínové kyseliny alebo montmorillonit. Veľmi nízku katiónovú výmennú kapacitu má kaolinit.
Najrozšírenejším pôdnym typom v obci sú kambizeme.

Kambizeme

Kambizeme sú trojhorizontové A-B-C pôdy, vyvinuté zo zvetralín vyvretých, metamorfovaných a
vulkanických hornín, prevažne nekarbonátových sedimentov paleogénu a neogénu, lokálne tiež z
nespevnených sedimentov, napr. z viatych pieskov.
Ich humusový A-horizont je v nižších polohách plytký a svetlý, s malým obsahom humusu a často aj
na zvetralinách granitov sorpčne nasýtený. Ide o tzv. ochrický Ao-horizont. Vo vyšších, klimaticky
extrémnejších nadmorských výškach v ňom narastá obsah surového kyslého humusu a narastá tiež
jeho hrúbka, čím sa mení na tzv. umbrický (tmavý, hrubý, sorpčne nenasýtený) Au-horizont.
Dominantným diagnostickým horizontom kambizemí je kambický Bv-horizont. Je to metamorfický
podpovrchový horizont ktorý vznikol procesom hnednutia (brunifikácie), t.j. oxidického zvetrávania, s
fyzikálnou a chemickou premenou prvotných minerálov a tvorbou ílových minerálov, bez ich
výraznejšej translokácie. Tento proces dáva horizontu charakteristickú hnedú farbu. Za kambický
horizont sa považujú aj iné alterácie pod A-horizontom, napr. zmena farby a štruktúry v dôsledku
odvápnenia časti pedonu. Typickým morfologickým znakom kambizemí sú difúzne prechodné
horizonty A/B a B/C. Táto vlastnosť si vyžaduje zvýšenú pozornosť najmä pri identifikácii kambizemí
nižších polôh ktoré sú celkovo svetlé, s málo kontrastným zafarbením. Kontrastnosť a výraznosť
farieb horizontov kambizeme rastie s nadmorskou výškou v dôsledku slabšej mineralizácie a
intenzívnejšieho zvetrávania v podmienkach drsnejšej klímy.
Kambizeme sa produkčne a ekologicky uplatňujú v stredných a vyšších nadmorských výškach. Z
ekologického hľadiska sú to pôdy cenné pre svoju nezastupiteľnú schopnosť zadržiavať a
akumulovať zrážkové vody a tiež pre svoje filtračné vlastnosti. Vzhľadom na ich výskyt v svahovitých
polohách sú často erodované a tým aj ohrozujúce povrchové vodné zdroje. Pri znečistení ťažkými
kovmi je predpoklad ich vysokého transportu do pestovaných rastlín (vzhľadom na kyslú reakciu
týchto pôd).
Kambizeme sú stredne úrodné pôdy, vhodné len pre užší sortiment poľnohospodárskych plodín.
Vhodné sú najmä na pestovanie jačmeňa a raže ak ide o elúviá, oblasť flyšových pieskovcov, alebo
viate piesky Záhorskej nížiny. Na hlbších svahových delúviách a elúviách sa darí lucerne, maku,
repke olejnej, cukrovej repe. Kyslé variety hlbších kambizemí vyhovujú zemiakom a konope.
Vhodnými plodinami sú aj ľan, šošovica a vika siata. Pšenici a kukurici sa darí len v najteplejších
oblastiach ich výskytu, za predpokladu že ide o pôdy dostatočne hlboké (nad 0,6 m) a slabo
kamenité.
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Hydrologické pomery

Povrchové vody

Územie prislúcha z hydrologického hľadiska do povodia toku Ondava, ktorá tečie mimo tohto
územia. Množstvo podzemných vôd je ovplyvnené geológiou a závisí od výdatnosti zrážok.
Územie širokého okolia Svidníka odvodňuje rieka Ondava, ktorá pramení v Ondavskej vrchovine pri
obci Ondavka. Jej významnými prítokmi sú Ladomírka, Chotčianka, Vojtovce a Brusnička. Na rieke
Ondava sa nachádza vodná nádrž Veľká Domaša s vodnou plochou 15 km2. Nádrž je v pomerne
úzkom údolí, ktoré sa mierne rozširuje iba nad priehradným múrom, orientovaná je prevažne v
smere sever-juh a severozápad-juhozápad. Poskytuje výborné podmienky pre rekreáciu, vodné
športy a rybolov. Ďalšími dôležitými tokmi v regióne sú Radomka a Topľa.
Vodný tok v obci – neregulované koryto

Minerálne vody

V regióne sa vyznačuje bohatstvom minerálnych vôd. Najvýznamnejšia a najvýdatnejšia sústava
minerálnych prameňov sa nachádza v obci Šarišský Štiavnik. Najvýznamnejší z nich je Šťava s
výdatnosťou 25 l/g nachádzajúci sa v areáli kúpeľov. Z ostatných sú známe a často navštevované
pramene v Radome a Dubovej.
Klimatické pomery
Oblasť patrí medzi mierne teplé územia bez priestorovej diferenciácie teplôt vzhľadom na reliéf.
Podľa dynamicko–klimatického hodnotenia teploty ovzdušia v oblasti sú anti-cyklonálne situácie o
0,8°C teplejšie ako cyklonálne situácie. V ročnom chode prinášajú anti-cyklonálne situácie oteplenie
v mesiacoch marec – september. V zime prináša najchladnejšie počasie severovýchodná anticyklóna
a najteplejšie počasie prináša juhozápadná cyklóna. Priemerná ročná amplitúda teploty ovzdušia
dosahuje počas anticyklonálnych situácií takmer o 5-7°C vyššie hodnoty ako počas cyklonálnych
situácií. Najväčšie denné amplitúdy teploty sa dosahujú v lete (20-25°C) a najnižšie v zime (–2 až –5
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°C). v ročnom chode sú teploty vzduchových hmôt závislé od ich geografického pôvodu vzniku a
transformačných zmien. Morské vzduchové hmoty sú v ročnom chode teploty vzduchu o 0,6°C
teplejšie, ako kontinentálne vzduchové hmoty. Kontinentálne vzduchové hmoty dosahujú priemerne
o 2,5°C vyššie hodnoty amplitúdy teploty ovzdušia, ako morské vzduchové hmoty. Najvyššia teplota
ovzdušia počas periodického denného chodu sa vyskytuje okolo 14. hodiny a najnižšia teplota sa
vyskytuje pred východom slnka. Vietor je najdynamickejším klimatickým prvkom, je veľmi závislý od
miestnych podmienok. Výrazne prevládajúcou zložkou vetra je SZ vietor. Bezvetrie sa vyskytuje
priemerne v 8 až 10 % meraní. Najväčší podiel je v zime. Územie obce Roztoky vzhľadom na
všeobecne priaznivé klimatické podmienky je veľmi dobre prevetrávaným, v dôsledku čoho dochádza
k pomerne rýchlemu rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. Medzi škodliviny patria: sírovodík,
amoniak, F, Cl, HCl, SO2, CO, NO2 a prach. Podľa podrobného klimatického členenia patrí územie
obce Roztoky do miernej oblasti, ktorá má v roku menej ako 50 letných dní (maximálna teplota pod
25°C). Vplyvom južnej advekcie, ktorá je na vlahu veľmi výdatná, maximum zrážok pripadá na máj a
jún, minimum zrážok vplyvom častejšej zimnej stagnácie pomerne málo vlhkého vzduchu pripadá na
január. V tejto oblasti je aj najmenej zrážkových dní (nad 1 mm), pričom o niečo menej ich pripadá
na letný polrok, ako na polrok chladný. Na nížinnej časti Ondavskej Vrchoviny snehová pokrývka
(počet dní trvania od jej výskytu o hrúbke 1 cm) začína počiatkom decembra a pri pohorí koncom
novembra a končí asi počas prvej polovice marca. Maximálna snehová pokrývka v severnej časti je
80 cm, na inom území väčšinou 40 cm. Priemerný ročný úhrn zrážok dosiahol v oblasti cca. 700 800 mm, pričom najväčšie úhrny zrážok sa vyskytujú v letných mesiacoch, kedy je zrážková činnosť
spojená s búrkovými javmi a najnižšie úhrny zrážok sú v zimných mesiacoch. Počas periodického
denného chodu pomernej vlhkosti ovzdušia sa najnižšie hodnoty vyskytujú okolo 14. hodiny a
najvyššie pred východom slnka. Počas periodického denného chodu sa 100% pomerná vlhkosť
ovzdušia môže vyskytnúť v ľubovoľnej dennej i nočnej dobe (hmla) a môže trvať i niekoľko hodín
(často sa vyskytuje v nočných hodinách). Pravidelný denný chod tlaku vodnej pary má obdobný
priebeh ako teplota ovzdušia, s tým rozdielom, že v lete možno zaznamenať dvojitý denný chod. V
zimnom období v horských kotlinách sú časté teplotné inverzie- na dne kotliny svahoch teplo.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Rastlinstvo

Na území sa stretávajú rozličné botanické oblasti: panónska, východokarpatská a západokarpatská.
Južná časť oblasti, ktorá patrí do panónskej botanickej oblasti, je takmer úplne odlesnená a
premenená na kultúrnu step s ovocnými sadmi, ornou pôdou a lúkami. Nižšie časti pohorí zaberajú
najmä dubové lesy, vo vyšších častiach prevládajú bučiny. Z drevín sa tu vyskytujú vŕby, jelše,
topole, brezy a jasene. Zo vzácnych rastlinných druhov tu registrujeme leknovec štitnatý, žerušnicu
málokvetú, truskavec obyčajný, korunku strakatú, jesienku obyčajnú, bleduľu jarnú. Na slaniskách
rastie palina prímorská, astra soľomilná, skorocel prímorský a ďalšie halofytné druhy. Na svahoch
pohorí sa stretávajú panónske, východokarpatské a západokarpatské druhy. V nadmorskej výške
nad 700 m sa miestami vyskytuje jedľa biela, smrek a borovica. V okolitých vrchoch nájdeme i
viaceré vzácne a chránené rastliny. Sú to: kýchavica biela, kostihoj srdcovitý, prilbica jedovatá
drsnoplodá, skopólia kránska, kostrava ovčia, tavolník prostredný, rozchodník ročný, bleduľa jarná,
krivec tulcový. Severná časť patrí do východokarpatskej botanickej oblasti. Doliny a erózne brázdy
Ondavskej vrchoviny sú zväčša bez lesnej pokrývky. V najnižších polohách vrchov je dubový les, v
celej oblasti však prevláda buk. Miestami je primiešaná jedľa a borovica. Lesy sú známe bohatým
výskytom húb. Medzi vzácne druhy rastlín patría: iskerník karpatský, zvonček jedľový, perovník
pštrosí, horec luskáčovitý, poniklec obyčajný, scila dvojlistá východná.

Živočíšstvo

Fauna je tiež veľmi pestrá. Živočíchy patria tak medzi zástupcov spoločenstiev listnatého a
ihličnatého lesa, ako i polí, lúk, vodných tokov, vodných plôch a ich brehov. Bežne sa tu vyskytuje
zajac poľný bažant poľovný, srnec lesný, jeleň lesný, diviak lesný. Zo vzácnych a chránených druhov
tu žije rys ostrovid, vlk fúzač alpský, dravý, mačka divá, medveď hnedý, zubor hôrny, výr skalný,
sova dlhochvostá, orol krikľavý, kuna lesná a skalná, haja červená, vydra riečna, jazvec lesný,
krkavec čierny, korytnačka močiarna, z vodného vtáctva: hus divá, kačica divá, bocian biely, včelár
obyčajný, bocian čierny, rybár bahenný, sliepočka zelenooká, čajka smejivá, volavkapopolavá, z
motýľov: jasoň červenooký, rôzne druhy babôčok a perleťovcov. Dá sa tu nájsť aj najväčší motýľ
žijúci na území Slovenska okáň hruškový. Z hmyzu sú vzácne druhy ako: fúzač alpský, modlivka
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zelená, bystruška lesklá a ploská, koník stepný. Z plazov je to mlok karpatský, salamandra škvrnitá,
jašterica živorodá, vretenica obyčajná. Z rýb tu nachádzame sumce, šťuky, zubáče, pstruhy, kapre,
bolene, pleskáče a iné. Chránené sú mihule a hrúzy.
2.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Nasledujúca tabulka prezentuje prehľad technickej infrastruktury v obci.
Tab. 2 Prehľad technickej infraštruktúry v obci
Ukazovateľ
Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Vlastný zdroj pitnej vody
Verejná kanalizácia dažďová
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
pripojenie na sieť internet
verejný internet
verejný prístupový bod
internetová kaviareň
počet počítačov pre verejný prístup do siete Internet
pokrytie signálom Orange
pokrytie signálom T-mobile
verejné studne
pramene pitnej vody
vodojemy
priemyselná zóna - výrobná
priemyselná zóna - skladové hospodárstvo
skládka TKO
separovaný zber
zberný dvor pre separovaný zber
kompostovisko
cintorín
dom smútku

jednotka
ano/nie
ano/nie
pokrytie v %
názov/výdatnosť
pokrytie v %
pokrytie v %
pokrytie v %
DSL
ISDN
EDGE
Wi-Fi
ano/nie
ano/nie
ano/nie
počet
%
%
počet
počet/výdatnosť
počet/objem
počet firiem
skladová plocha v m3
ano/nie
ano/nie
ano/nie
ano/nie
počet
počet

súčasný stav
nie
nie
0
nie
0
0
100
ano
nie
nie
nie
nie
nie
nie
0
80
80
0
0
0
0
0
nie
ano
nie
nie
1
0

Obecný rozhlas
Obec má v súčastnosti nefunkčný obecný rozhlas. Je v havarijnom stave. Do budúcnosti sa plánuje
výstavba bezdrôtového, prípadne drátového rozhlasu na stĺpoch NN vedenia.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
V súčastnom období nemá obec vybudovanú celoobecnú splaškovú kanalizáciu s čističkou
odpadových vôd. Odpadové vody sú zachytávané do žúmp, ktorých umiestnenie a technický stav vo
väčšine nevyhovuje ustanoveniam normy STN 73 6710 v dôsledku čoho dochádza k únikom
splaškových vôd do podzemia a znečisťovaniu podzemných vôd. Vybudovanie kanalizačného
systému a čističiek odpadových vôd v záujme riešenia ekologických problémov obcí patrí medzi
hlavné priority mikroregiónu.
Obec má vybudované ochranné technické zariadenie pre odvádzanie dažďových povrchových vôd
prevažne vedľa hlavných komunikácii v obci. Dažďové vody stekajúce z vyššie položených terénov
širšieho okolia obce, kde sú zachytávané systémom odvodňovacích priekop a týmito sú odvádzané
do tunajšieho potoka. Týmito technickými zariadeniami je prevažná časť povrchových dažďových
vôd likvidovaná z územia obce. Zbytok vôd je odvádzaný k juhozápadnému okraju obce, kde voľne
odteká do nižšie položených terénov. Súčasná likvidácia dažďových vôd úplne nezabezpečuje
potreby bezproblémového odvádzania dažďových vôd z územia obce čo súvisí s tým, že
odvodňovacie priekopy nie sú dostatočne udržiavané a tým nemajú potrebnú kapacitu na ich plné
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zneškodňovanie. Ostatná dažďová voda je zachytávaná systémom jestvujúcich odvodňovacích
priekop, ktoré však nie sú dostatočne udržiavané a nemajú dostatočnú kapacitu na odvádzanie
prívalových dažďových vôd.
Zásobovanie elektrickou energiou
Obec je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z existujúcej nízko napäťovej siete, ktorá je v
obci vedená po stĺpových podperách od jednotlivých trafostaníc. Stav elektrického vedenia je
dostatočný.
Katastrom obce Roztoky prechádza vedenie VVN 110kV a vedenie 22kV. Obec je zásobovaná z
tohoto vzdušného 22 kV primárneho systému samostatnými odbočujúcimi 22 kV prípojkami, a to:
Vzdušná sekundárna sieť je sčasti starého prevedenia a bola postupne rekonštruovaná v rámci
obnovy NN a rozširovaná podľa rastu zástavby obce.
Vzdušné vedenie 22 kV, prechádzajúce do obce z juhu od mesta Svidník, sa postupne dostáva do
zastavaného územia obce.
Vplyv na technické riešenie môže mať časový sled realizácie zámerov obce. Pri návrhu jednotlivých
etáp je potrebné a účelné zohľadniť ďalší vývoj realizácie zámerov.
Všetky el. vedenia situované vo verejne prístupných miestach v zastavaných územiach navrhovať
káblové, uložené v zemi v súlade s Vyhl. MŽP – SR č. 532 z 19.9.2002. Nové a rekonštruované
transformovne navrhovať a realizovať prefabrikované resp. murované s káblovou prípojkou. Ďalej je
potrebné rešpektovať ochranné pásma el. vedení a zariadení.
Pri predpokladanom vývoji obce od roku 2007 do 2016 nie je potrebné uvažovať s novým zdrojom
elektrickej energie.
Verejné osvetlenie
V roku 2004 rekonštruované vedenie verejného osvetlenia je vedené na spoločných stĺpoch s
vedením NN. Osvetlenie je realizované výbojkovými svietidlami, ktoré sú umiestnené na stĺpoch
vedenia NN. Toto osvetlenie sa ponechá. V prípade rozšírenia výstavby rodinných domov sa
vybuduje nové vonkajšie osvetlenie. Vedenie pre osvetlenie sa uloží v zemi a výbojkové svietidlá sa
umiestnia na osvetľovacích stožiaroch.
Zásobovanie plynom
Obec je napojená na zdroj zemného plynu – stredotlaký plynovod, ktorý zásobuje obce v okolí mesta
Svidník. Stredotlaký prívodný plynovod je vedený chotárom obce Roztoky. V obci sú vybudované
miestne ulicné plynovody. Plynovody sú vedené okrajmi miestnych komunikácií. Prívodný plynovod
je vedený chotárom obce. Distribučný systém plošného zásobovania plynom v obci je zrealizovaný
ako strednotlakový rozvod s prevádzkovým tlakom do 100 kPa.
Trasa hlavného STL rozvodu je uložená v miestnej komunikácií po celej dĺžke trasy a STL rozvod je
zrealizovaný v jednotlivých uliciach o priereze DN 50 až DN 150, čím sú vytvorené podmienky pre
pripojenie všetkých rodinných domov a občianskej vybavenosti podľa individuálnych požiadaviek
obyvateľov obce a jednotlivých podnikateľských subjektov.
Pre rodinné domy a nízkopodlažné objekty bez centrálnej dodávky tepla a teplej vody je komplexné
používanie plynu pre potreby vykurovania, ohrevu teplej vody a varenia. Plynové vykurovanie má
obvykle formu ústredného vykurovania, len výnimočne sa realizuje samostatnými plynovými pecami.
V objektoch občianskej vybavenosti a drobného priemyslu sa zemný plyn používa na vykurovanie,
ohrev teplej vody a techonologické potreby.
Zásobovanie teplom
Obec je v súčasnosti plne plynofikovaná, čím sa naplnila dávna snaha jej obyvateľov. V obci
obyvatelia prešli pri zabezpečovaní tepla v obydliach z uhlia a dreva, na zemný plyn, čím sa zvýšila
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pohoda a kvalita bývania. Vo vykurovacom období sa podstatne zvýšila aj čistota ovzdušia.
Zásobovanie teplom je decentralizované do malých domových a individuálnych kotolní, časť bytov je
vykurovaná pecami. Za rozvojový zámer považujeme kvalitatívnu zmenu používaného paliva. V
súčasnosti sa na vykurovanie obytných domov z väčšej miery využíva zemný plyn.
Pri riešení spôsobu zásobovania teplom v riešenom území bude potrebné vychádzať z prioritných
funkcií obce, ktorými sú obytná funkcia. Zachovanie čistoty ovzdušia v celom území si vyžaduje
použitie ušľachtilých médií akými je elektrická energia a zemný plyn. Elektrická energia v obci nie je
využívané skoro vôbec.
Netradičné druhy energie
Zdroje a zariadenia na výrobu netradičných druhov energie tepla väčšieho rozsahu sa v obci
nenachádzajú. Odporúča sa však zmena (v jednotlivých prípadoch) palivovej základne prechodom na
biomasu. V prípade nedostatočného využitia orných pôd pre poľnohospodárske účely, je možné tieto
plochy preorientovať na pestovanie plodín pre energetické účely a ich využitie pri zásobovaním
teplom. Zároveň je možné pre energetické účely využívať aj odpady z lesných plôch a bioodpady z
obce.
Telefonizácia
Obec má vlastnú telefónnu ústredňu. Ústředna je digitálna. Jestvujúca telefónna sieť je v prevažnej
miere realizovaná vzdušným vedením. Z hľadiska obsadzovania účastníckych staníc je telefónna sieť
v obci nevyhovujúca. Technické údaje o kapacitách a využití telefónnych ústredni a telefónnych
trasách sú predmetom obchodného tajomstva Slovak Telekom a.s. a preto sa v PHSR neúvadzajú.
Ich prípadné rozšírenie zabezpečia podľa potreby na vlastné náklady jednotliví investori. Požiadavky
na napojenie nových lokalít obce na verejnú telefónnu sieť budú riešené priamo z existujúcej
telefónnej ústredne v obci. Podľa požiadaviek Slovak Telekom a.s. je potrebné miestnu telefónnu
sieť v sústredenej zástavbe pre bytové stanice dimenzovať na 1-1,5 páru pre novú bytovú výstavbu
a 2 páry na občiansku vybavenosť.
V budúcnosti je potrebné u jestvujúcich telefónnych rozvodov kabelizáciu všetkých nadzemných
rozvodov riešiť úložným káblom v zemi a u nových telefónnych rozvodov kabelizáciu v trasách do
všetkých ulíc obce pre možnosť pripojenia každého bytu kábelovými rozvodmi situovanými vedľa
miestnych komunikácii. V prípade nedostatočnej kapacity je potrebné uvoľniť nevyčerpanú kapacitu
zo zariadenia podobného typu napojeného rovnakým releovým prenosom na mesto Svidník.
Obec má problém s pokrytím signálom mobilných operátorov. Pokrytie je dostatočné a zahŕňa
v prípade Orange len cca. 80 % územia, pokrytie signálom T-mobile je rovnaké.
Telekomunikačné a rádiokomunikačné zariadenia
Rozvod miestneho rozhlasu je zabezpečený z ústredne v objekte obecného úradu. Odtiaľ je
vyvedený vzdušný rozvod vedený na samostatných oceľových stožiaroch.
Príjem rozhlasového signálu v obci je zabezpečený individuálne prostredníctvom antén. Príjem
rozhlasového signálu v obci je dobrý a plne postačuje. Príjem televízneho signálu v obci je
zabezpečený káblovou televíziou ale aj individuálne prostredníctvom antén vo vyhovujúcej kvalite.
Zásobovanie pitnou vodou
V obci nie je vybudovaný obecný vodovod. Zásobovanie sa uskutočňuje individuálne, prípadne
z vlasntých studní.
2.4 DOPRAVA
Doprava predstavuje jeden z kľúčových faktorov rozvoja obce Roztoky pričom sama o sebe nie je
cieľom, ale prostriedkom hospodárskeho rozvoja a predpokladom k dosiahnutiu sociálnej a
regionálnej súdržnosti.
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Rezort dopravy si v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja vytýčil v rámci dopravnej politiky
SR globálny cieľ, ktorým je trvalo udržateľná mobilita. Môžeme ju definovať ako dlhodobé
zabezpečenie neustále narastajúcich prepravných potrieb spoločnosti ( prepravy tovarov a osôb ) v
požadovanom čase a kvalite, s maximálnou efektivitou, pri súčasnom znižovaní negatívnych účinkov
dopravy na životné prostredie a zdravie obyvateľov.
Trasovanie a výstavba dopravnej infraštruktúry v obci, vychádzajúca z prepravných požiadaviek jej
obyvateľov a hospodárskych subjektov v nej žijúcich a činných, je podmienená miestnym územným
členením a charakterom územia (napríklad chránené územia).
Cieleným zosúladením všetkých faktorov pri územnom plánovaní vrátane plánovania dopravnej
infraštruktúry (efektívnym využitím územia) a rešpektovaním špecifických daností regiónu je snaha
docieliť trvalo udržateľný charakter životného prostredia.
V procese projektovania dopravnej infraštruktúry v snahe eliminovať negatívne vplyvy dopravnej
infraštruktúry na okolitú krajinu, samotnej výstavbe predchádza posudzovanie projektu každej
dopravnej stavby v procese EIA (Environment Impact Assesment), v zmysle zákona Národnej rady
SR č. 127 / 1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
Najvýraznejším trendom nielen v tunajšej doprave za uplynulé roky je výrazný rast individuálnej
automobilovej dopravy na úkor verejnej osobnej dopravy. Individuálna automobilová doprava je
environmentálne najnepriaznivejšia, v mestách spôsobuje zhusťovanie a spomaľovanie dopravy, kde
dochádza v čase špičiek k dopravným zápcham a k ďalším negatívnym dôsledkom ako je nadmerné
znečisťovanie ovzdušia emisiami, hlukom a nehodovosťou. V obci sa prejavuje hlavne v ranných a
popoludňajších hodinách.
Tab. 3 Prehľad dopravnej infratruktúry
chodníky popri cestách
miestne komunikácie
štátne komunikácie

počet parkovacích miest

počet zastávok SAD
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov

km cca.
km cca.
km cca.
obecný úrad
ZŠ, MŠ
cintorín
športová infraštruktúra
dom kultúry
oddychové zóny
obchodné jednotky
kostol
počet
áno/nie

0
0,9
1,6
4
0
1
0
0
0
0
3
4
Bardejov

Cestná doprava
Širšie dopravné vzťahy obce sú podmienené dopravnými väzbami na sídelnú štruktúru Prešovského
kraja. Základnými druhom dopravy je cestná doprava. V cestnej doprave je pripojenie územia
zabezpečené hlavne cestou I triedy I/77 umožňujúcou prepojenie na mesto Svidník a ďalej cestou E
371 s prepojením na krajské mesto Prešov. Prepojenia na tieto cesty zabezpečujú cesty III. triedy.
V danom území sa uplatňuje všeobecný trend uprednostňovania individuálnej automobilovej dopravy
pred ostatnými druhmi dopráv. Prepravné vzťahy sú orientované najmä na cestu Vranov nad Topľou
– Prešov - Poprad a na cestu, ktorá spája Slovensko s Poľskou republikou.
Miestne komunikácie
Obec Roztoky má okrem spomínaných ciest III. triedy iné miestne komunikácie. Všetky miestne
komunikácie sú spevnené asfaltovým povrchom. Dĺžka miestnych komunikácií je cca. 0,9 km.
Miestne komunikácie účelové
Účelové komunikácie, ktoré slúžia prevažne pre dopravnú obsluhu poľnohospodárskymi strojmi a
lesnými mechanizmami a napájajú sa na miestne komunikácie sú nespevnené. Závadou sú
chýbajúce chodníky pozdĺž komunikácií. Jednotlivé časti chotára, mimo zastavaného územia
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sprístupňujú nespevnené poľné cesty. Ide o komunikácie, ktoré slúžia prevažne pre dopravnú
obsluhu chotára poľnohospodárskymi strojmi.
Miestna komunikácia

Pešie komunikácie a priestranstvá
V obci nie je pozdĺž cesty vybudovaný ani jednostranný chodník. Pešie priestranstvá sa v obci
nenachádzajú. Ostatné komunikácie v obci zabezpečujú prevažne prístupy k domom a sú tiež
vybavené chodníkmi. Jestvujúce šírky koridorov medzi oploteniami umožňujú dodatočnú výstavbu
chodníkov. Navrhuje sa v návrhovom období dobudovanie chodníkov pri všetkých cestných
komunikáciách.
Statická doprava
Statická doprava v obci je nedostatočná. Parkovacie miesta sa nachádzajú len pred budovou
obecného úradu - 4 miesta a pred kostolom cca. 3 parkovacie miesta. Pred obecným cintorínom sa
nachádza 1 parkovacie miesto. Ďalšie parkovacie miesta sa nachádzajú len vo forme individuálneho
parkovania pred rodinnými domami.
Železničná doprava
Katastrálnym územím obce neprechádza žiadna železničná trať. Najbližšia železničná stanica sa
nachádza v meste Bardejov.
Prímestská doprava
Hromadnú prepravu osôb umožňuje niekoľko prímestských liniek SAD. V obci sa nachádzajú 4
zastávky SAD.
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Zastávka SAD

Zásobovanie pohonnými hmotami
Najbližšie čerpacie stanice pohonných hmôt sa nachádzajú vo Svidníku.
Letecká doprava
Letecká doprava s verejnou prepravou osôb sa v území nenachádza, najbližšie letisko je v Prešove a
v Poprade.
2.5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo
zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu,
ako aj odstraňovanie následkov takých zásahov. Podľa základného legislatívneho dokumentu
ochrany prírody a krajiny Slovenskej republiky, je obec a každý subjekt povinný chrániť prírodu a
krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením.
Obec Roztoky má povinnosť starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich
zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného
systému ekologickej stability. Zákon hovorí o povinnostiach štátnych orgánov a obcí, ako aj o
povinnostiach a právach právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny.
Základnou právnou normou environmentálneho práva v právnom poriadku Slovenskej republiky je
zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí (v znení neskorších predpisov), ktorý vymedzuje základné
pojmy a ustanovuje základné zásady ochrany životného prostredia a povinnosti právnických a
fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia a pri využívaní prírodných
zdrojov; vychádza pritom z princípu trvalo udržateľného rozvoja.
Základným strategickým dokumentom na úrovni štátu je OP Životné prostredie. Uvedeným
dokumentom sa riadi aj obec ako najnižší článok samosprávy a prenesenej štátnej správy. Operačný
program Životné prostredie predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie
pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 – 2013. Financovaný
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je spoločne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu, pričom obsahuje
samostatné prioritné osi pre každý z uvedených fondov a zároveň aj samostatný záväzok za každý
fond. Z Kohézneho fondu budú financované: integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd, ďalej
ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane
podpory obnoviteľných zdrojov energie a napokon aj odpadové hospodárstvo. Z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja bude financovaná ochrana pred povodňami, ochrana a regenerácia prírodného
prostredia a krajiny a taktiež technická pomoc.
Operačný program Životné prostredie vychádza z výsledkov analýzy súčasnej environmentálnej
situácie na Slovensku. Zároveň zohľadňuje záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Integrovanej
aproximačnej stratégie v kapitole Životné prostredie a z prechodných období stanovených počas
rokovaní o pristúpení SR k EÚ. Zároveň berie do úvahy platné právne predpisy EÚ v oblasti
životného prostredia, medzinárodné dohovory a tiež legislatívne opatrenia, prijatie ktorých sa
očakáva v priebehu programového obdobia 2007 - 2013. Hlavným cieľom Operačného programu
Životné prostredie je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálne využívanie zdrojov
prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle európskych
predpisov. Ide najmä o zvýšenie počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu (doteraz len
56,4 %, pričom vo vyspelých krajinách EÚ je to 84,4 %). Špecifickým problémom Slovenska zostáva
ohrozenie povodňami, ktoré majú významný ekonomický a sociálny dopad. Hlavným problémom v
ochrane ovzdušia je nevyhovujúca kvalita ovzdušia, vysoký podiel emisií znečisťujúcich látok z
mobilných zdrojov, nevyhovujúca skladba palivovej základne a nevyhovujúci stav odlučovacej
techniky. Zvýšenú pozornosť bude treba venovať oblastiam vyžadujúcim osobitnú ochranu ovzdušia
(na území SR sa nachádza dvadsať oblastí riadenia kvality ovzdušia, kde dochádza k prekračovaniu
limitných hodnôt znečisťujúcich látok). V odpadovom hospodárstve sa predpokladajú príspevky
najmä do podpory separovaného zberu, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov. Ochrana
biotopov a druhov európskeho významu sa v zmysle európskej politiky zabezpečuje prostredníctvom
súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000, z čoho vyplývajú záväzky aj pre
Slovenskú republiku. Ide najmä o zabezpečenie starostlivosti o chránené územia, dosiahnutie
zachovania priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho významu a ich monitoring.
Oblasť charakterizuje značná pestrosť prírodných hodnôt, ale aj rôznorodé spôsoby jeho
hospodárskeho využitia. Prítomnosť prírodných hodnôt a potreba zvýšenej ochrany územia
ovplyvňuje zákonite aj spoločensko-hospodársku činnosť v obci Roztoky, ktorá sa prejavuje hlavne
v možnosti zakladania len ekologicky nezávadných prevádzok a obmedzených možnostiach
hospodárskeho využívania okolitých lesných porastov, vodných tokov a okolitej pôdy. Na ochranu
životného prostredia slúži nasledujúca legislatíva:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , zákona
č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 364/2004 Z.z. ,zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za
obmedzovanie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť
Ponitrie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných
rezerváciách v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z., ktorou sa uverejňuje zoznam
chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v
Slovenskej republike.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 292/2001 Z.z., ktorou sa
vyhlasujú národné prírodné pamiatky.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií.
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−

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Kataster obce Roztoky je súčasťou Územia európskeho významu Dukla. Územie európskeho
významu (ÚEV) Dukla sa nachádza v prihraničnej časti severovýchodného Slovenska. Tiahne sa
pozdĺž hranice s Poľskou republikou od katastrálneho územia Habura až po katastrálne územie
Roztoky. V Poľsku na toto územie nadväzuje Jasliski park krajobrazowy a Magurski park narodowy.
Územie patrí do geomorfologickej provincie Východné Karpaty, subprovincie Vnútorné Východné
Karpaty,oblasti Nízke Beskydy a orografického celku Laborecká vrchovina. Z piatich základných
prírodných krajinnýchtypov rozdeľujúcich Slovensko sú pre územie najcharakteristickejšie dva kotlinový a príhorský typ. Tietokrajinné typy charakterizujú územie špecifickými vlastnosťami
prírodného prostredia, ktoré podmieňujústabilitu krajiny vzhľadom k vonkajším vplyvom a zároveň
potenciál krajiny z hľadiska jej využitia.Územie predstavuje typ lesnej krajiny s veľmi riedkym
osídlením. Blízke okolie sa vyznačuje pomernezachovalou a bohatou historickou krajinnou
štruktúrou. V sídlach a extravilánoch sa nachádzajú národnékultúrne pamiatky (NKP) a kultúrne
pamiatky (KP) evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. Bohatý rekreačný potenciál
so zachovalým prírodným prostredím a kultúrnym dedičstvom predurčujeaktivity v oblasti rekreácie a
turizmu ako krátkodobý pobyt v prírode a poznávacia turistika (objektysakrálnej architektúry,
pamätníky a areály bojísk 1. a najmä 2. svetovej vojny).Z väčšej časti je územie pokryté lesmi,
predovšetkým listnatými (80% územia), menej zmiešanými(10%). Dominujú zachovalé ukážky
porastov buka a porastové zmesi buka, predovšetkým s jedľou acennými listnatými drevinami. K
najrozšírenejším skupinám lesných typov patria typické bučiny (Fagetumtypicum), vzácne sa
vyskytujú bukové javoriny (Fageto - Aceretum), lipové javoriny (Tilieto - Aceretum)a jaseňové
javoriny (Fraxineto - Aceretum). Pozdĺž potokov sú rozšírené spoločenstvá s dominantnoujelšou
sivou. Zvyšok územia zaberajú vlhké lúky a pastviny, mezofilné trávnaté porasty a suché lúky
apastviny. Významnou časťou sú mozaikovito roztrúsené plôšky mokradí, rašelinísk a slatinných
lúk,ktoré značne obohacujú biodiverzitu územia. Zachovalosť lesných spoločenstiev má vplyv na
širokúbiodiverzitu rastlinných a živočíšnych druhov. V území bol zaznamenaný výskyt 8 biotopov
európskehovýznamu (5 lesných a 3 nelesné), 1 rastlinný a 11 živočíšnych druhov európskeho
významu.Charakter a zachovalosť územia vytvára vynikajúce podmienky aj pre veľké množstvo
vzácnych druhovvtáctva. Zo vzácnejších vtáčích druhov sa v území vyskytuje orol krikľavý (Aquila
pomarina), sovadlhochvostá (Strix uralensis), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), ďateľ čierny
(Dryocopus martius),ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), muchárik bielokrký (Ficedula
albicollis), muchárik červenohrdlý(Ficedula parva), bocian čierny (Ciconia nigra), rybárik riečny
(Alcedo athis), chrapkáč poľný (Crexcrex). Okrem biotopov a druhov európskeho významu sa v
území vyskytujú aj mnohé biotopy a druhynárodného významu, o. i. východokarpatský endemit
prilbica moldavská (Aconitum moldavicum).
Ochrana územia
Plošne sa územie európskeho významu z väčšej časti prekrýva s územím Chránenej krajinnej oblasti
Východné Karpaty. Najcennejšie plochy územia sú chránené ako národné prírodné rezervácie a
prírodné rezervácie so 4. a 5. stupňom ochrany. Zvyšok územia je v 2. stupni ochrany. Cieľom
ochrany v území európskeho významu je zachovanie komplexu lesných spoločenstiev (s
pôvodnýmdrevinovým zložením, zachovanou štruktúrou a bohatým bylinným podrastom) s
vtrúsenými enklávamimokradných, druhovo bohatých spoločenstiev s vysokým výskytom druhov z
čeľade vstavačovitých (Orchideaceae) a spoločenstiev s vresom obyčajným (Calluna vulgaris). Pre
naplnenie týchto cieľov ochrany je potrebné vypracovanie programu starostlivosti so stanovenými
spôsobmi obhospodarovania územia.
Negatívne vplyvy
Negatívny vplyv na biotopy a druhy v území má predovšetkým lesnícka činnosť, pri ktorej dochádza
klikvidácii pôvodných prírodných lesov s následným zalesňovaním s nepôvodnými drevinami (smrek,
borovica, smrekovec). Ďalší negatívny vplyv v lesných porastoch predstavuje výstavba zvážnic na
nestabilnom flyšovom podloží, čím dochádza k nadmernej pôdnej a vodnej erózii. Nepriaznivým
faktorom v nelesných typoch biotopov je zániktradičného obhospodarovania lúk a pasienkov.
Opustenie a nevyužívanie týchto biotopov spôsobilo ich intenzívne zarastanie náletom drevín a krov,
čím dochádza k postupnej sukcesii a zmene v rastlinných spoločenstvách týchto ekosystémov
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Každé územie európskeho významu sa po schválení Národného zoznamu navrhovaných ÚEV vládou
SR(17.3.2004) považuje za chránené územie. Je to štádium tzv.predbežnej ochrany, ktorej cieľom je
zabezpečiť,aby sa stav európsky významných druhov a biotopov v území nezhoršoval. Toto obdobie
môže trvať až 9rokov, pričom počas prvých 3 rokov je národný zoznam posudzovaný v Európskej
komisii a dochádzak definitívnemu výberu územia do sústavy NATURA 2000 a do max. ďalších 6
rokov dôjde k vyhláseniu územia. Predbežná ochrana je realizovaná prostredníctvom stupňov
ochrany uvedených v národnom zozname. Podrobný zoznam parciel so zaradením k príslušnému
stupňu ochrany pre ÚEV Dukla ako aj všetky ďalšie informácie o sústave NATURA 2000 na
Slovensku možno nájsť na www.sopsr.sk/natura.
Starostlivosť o územie
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu
krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie je v súčasnosti
upravené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
Územno - plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o
životné prostredie v obci. Územným plánovaním sa najmä:
−
−
−

rieši usporiadanie územia,
určujú zásady využívania územia,
koordinujú rôzne činnosti tak, aby boli v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území, s osobitným
zreteľom na:
−
−
−
−
−

starostlivosť o životné prostredie
dosiahnutie ekologickej rovnováhy
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja pre šetrné
využívanie prírodných zdrojov
a zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Z cieľov a úloh územného plánovania definovaných zákonom je zrejmé, že územné plánovanie je
oveľa širší a významnejší nástroj ako laická verejnosť zvykne predpokladať, ktorým sa reguluje
rozvoj územia. Pod rozvojom územia sa nemyslí len jeho využívanie pre potreby človeka, ale aj
zachovanie priaznivého životného prostredia.
Územné plánovanie je nástroj na zabezpečenie dobrého životného prostredia, živej aj neživej
prírody, pre všetkých, nielen pre dnešné, ale aj pre budúce generácie. Takéto poslanie územného
plánovania však v praxi neraz nechápu ani samotné orgány územného plánovania a niekedy dokonca
ani zainteresovaná verejnosť. Preto sústavne narastá najmä úloha verejnosti, aby sa podieľala na
územnom plánovaní, aby ovplyvňovala tvorbu takých územných plánov, ktoré budú napĺňať všetky
významné ciele a úlohy, nielen niektoré investičné, alebo ekonomické, ale aj environmentálne a
sociálne ciele.
Obec Roztoky nemá v súčasnosti vypracovaný územný plán.
V zmysle ochrany prírody medzi odporúčané spôsoby obhospodarovania územia patria:

Lesné porasty
–
–

maximalizovať používanie podrastového a výberkového hospodárskeho spôsobu a
naopakminimalizovať používanie holorubného spôsobu hospodárenia
zvyšovať rubnú dobu a predĺžiť obnovnú dobu lesných porastov s cieľom vytvorenia
prirodzenejvekovej štruktúry porastov a podpory prirodzenej obnovy lesa
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–
–
–
–

maloplošné chránené územia na lesnom pôdnom fonde ponechať aj naďalej bez zásahu (pri
kalamitáchje možné udelenie výnimky)
zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov, postupne
znižovaťzastúpenie nepôvodných druhov drevín
minimalizovať budovanie nových lesných ciest
v porastoch ponechať dutinové stromy a všetky suché stojace stromy (vhodné hniezdne biotopy
prevšetky dutinové druhy vtáctva)

Lúky a pasienky
–
–
–
–
–

obnoviť tradičný spôsob obhospodarovania na lúkach a pasienkoch
zamedziť sukcesnému zarastaniu lúk a pasienkov výrubom náletových drevín a krov na
trvalýchtrávnych porastoch
extenzívne prepásať, resp. každoročne kosiť s následným odstránením pokosenej biomasy
odstraňovať invázne druhy rastlín
ponechať mokrade a rašeliniská bez výsadby drevínVypracovaniu programu starostlivosti s
navrhovanými opatreniami bude predchádzať ich prerokovanieso zainteresovanými vlastníkmi a
užívateľmi územia.

Ochrana ovzdušia
Na ochranu ovzdušia v obci pred potenciálnymi a reálnymi zdrojmi znečistenia slúži zákon č.
309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov.
Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. V zákone
sú definované znečisťujúce látky, zdroje znečisťovania, povinnosti právnických a fyzických osôb ako
aj prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia, poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia.
Definované sú veľké zdroje znečistenia ovzdušia ako technologické celky so súhrnným tepelným
výkonom 50 MW alebo vyšším.
Právna úprava ochrany ovzdušia platná do 31. augusta 2002 bola založená predovšetkým na
emisnom princípe, tzn. upravovala správanie prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia
obmedzovaním vnášania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kvalita ovzdušia bola síce určená
imisnými limitmi, ale neboli prioritnými z pohľadu riadenia ochrany ovzdušia. Obdobná prax bola aj v
iných štátoch Európy.
Európska únia prijatím Rámcovej smernice Rady 96/62/EC o hodnotení a riadení kvality ovzdušia a
nadväzujúcich dcérskych smerníc:
– smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/30/EC, týkajúcej sa limitných hodnôt oxidu
siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, hmotných častíc a olova vo vonkajšom ovzduší,
– smernice 2000/69/EC, týkajúcej sa limitných hodnôt benzénu a oxidu uhoľnatého vo vonkajšom
ovzduší
– smernice 2002/3/EC, týkajúcej sa ozónu v ovzduší zaväzuje členské štáty, aby vytvorili
podmienky a realizovali opatrenia, ktoré zabezpečia, že kvalita ovzdušia sa udrží tam, kde je
dobrá a v ostatných prípadoch sa zlepší (článok 1 Rámcovej smernice).
V ochrane ovzdušia je tak kladený v prvom rade dôraz na dosiahnutie takej kvality ovzdušia, ktorá
na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. Slovenská
republika prebrala celú európsku legislatívu aj v tejto oblasti.
Región bol v minulosti známy viacerými veľkými priemyselnými podnikmi s významnou produkciou
emisií. V súčasnosti sa počet veľkých emitentov zredukoval a z veľkých producentov zostali
priemyselné podniky v Bardejove, Humennom, Vranove nad Topľou a Prešove. Výrazne sa oproti
minulosti znížila produkcia plynných aj tekutých polutantov. Stav v regióne je vcelku ustálený
vyskytuje sa tu priemysel drevospracujúci, chemický, stavebný, strojársky, nábytkársky. Vykurovacia
základňa je kombinovaná – plynová, elektrická aj tuhé palivá.
Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je zákon
NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol
účinnosť 1. júla 2001. Jedným zo základných nástrojov stratégie hospodárenia s odpadmi je

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

23

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Roztoky
Programovacie obdobie 2008 - 2017

vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“. Program odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky vypracováva Ministerstvo životného prostredia a následne samosprávny kraj,
obec a pôvodca odpadu. Odpadové hospodárstvo zahŕňa všetky činnosti zamerané na predchádzanie
a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie, ako aj na
nakladanie s odpadmi v súlade s platnými zákonmi. Nakladanie s odpadmi je definované ako zber
odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane
starostlivosti o miesto zneškodňovania.
Základným atribútom pre prípravu Programu odpadového hospodárstva (POH) je účel odpadového
hospodárstva, definovaný v § 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorým je predchádzať a
obmedzovať vznik odpadov a zabezpečiť ich zhodnocovanie. Prednostne by sa malo zabezpečovať
materiálové zhodnocovanie odpadov. V prípade, že to nie je možné alebo účelné, možno zabezpečiť
energetické zhodnocovanie odpadov, t. j. využívať odpady ako zdroj energie. V prípade potreby
zneškodňovania odpadov sa musí zabezpečiť spôsob neohrozujúci zdravie ľudí a nepoškodzujúci
životné prostredie.
Každá obec je povinná vypracovať Program odpadového hospodárstva pre komunálne odpady a pre
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na jej území. Pri zostavovaní POH je obec oprávnená
bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálnych odpadov, alebo nakladá s nimi na
území obce, potrebné informácie. Podľa platných právnych predpisov musí záväzná časť POH obce
obsahovať údaje o predpokladanom vzniku odpadov, o podiele ich zhodnocovania a zneškodňovania
vo východiskovom a cieľovom roku, ako aj opatrenia na obmedzovanie vzniku odpadov.
Smerná časť POH obce má obsahovať údaje o zámeroch na vybudovanie nových zariadení na
nakladanie s odpadmi. V POH obce musí byť aj rozpočet na plánované obdobie s údajmi o celkových
plánovaných nákladoch v členení na náklady na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a
na iné činnosti odpadového hospodárstva, ako aj o zdrojoch na ich pokrytie. Za zber, prepravu a
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny
poplatok. Nasledujúca tabuľka prezentuje príjmy a výdavky obce so zabezpečením odvozu
a likvidácie komunálneho odpadu.
Nasledujúca tabuľka prezentuje príjmy a výdavky obce so zabezpečením odvozu a likvidácie
komunálneho odpadu.
Tab. 4 Výdavky na zabezpečenie odvozu TKO v obci od roku 2002 do 2006 (v tis).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Príjmy
21
22
25
Výdavky
51
53
56
OcÚ Roztoky

2005

2006
33
62

30
64

V posledných 5 rokoch vývoj príjmov v oblasti odvozu TKO zaznamenal mierne rastúci vývoj.
Rýchlejší trend rastu bol zaznamenaný v prípade príjmov z tejto činnosti. Nasledujúca tabuľka
prezentuje objem komunálneho odpadu ako aj objem separovaného zberu v tonách.
Tab. 5 Objem vyprodukovaných odpadov v obci Roztoky od 2002 do 2006 (v tonách).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
2005
Komunálny odpad
35
35
38
36
Separovaný odpad
0
0
0
0
OcÚ Roztoky

2006
34
0,3

V programovacom období obec v oblasti odpadov plánuje zriadiť zberný dvor pre separovaný odpad
ako aj obecné kompostovisko. V prípade separácie rozšíri aktivity o viaceré komodity. Uvedené
aktivity budú pôsobiť na znižovanie zaťaženosti obecného rozpočtu, ako aj životné prostredie.
Lesné hospodárstvo
Lesné hospodárstvo v obci je dobre rozvinuté. Územie bolo v minulosti intenzívne zalesňované, čím
došlo k rozšíreniu lesa, a ústupu poľnohospodárskej pôdy.
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Významným problémom je enviromentálny dopad hospodárskej činnosti. Podobne ako vo všetkých
oblastiach Slovenska, aj tu sa prejavuje jej negatívny vplyv. Vysoké hodnoty oxidu siričitého
spôsobujú nadmernú kyslosť dažďovej vody s negatívnym vplyvom hlavne na spoločenstvá
ihličnatých lesov. Kyslé dažde spolu s pôsobením biologických škodcov spôsobujú vysychanie
lesného porastu. Ten následne nemôže plniť svoju akumulačnú funkciu a spolu so zvyšujúcimi sa
emisiami oxidu dusíka pôsobí na znižovanie objemu zrážok. Zmena klímy a uvedený proces má
negatívny vplyv na tunajší ekosystém, ktorý hlavne v prípade rastlinstva pomaly mení svoju
štruktúru a prirodzenú biodiverzitu.
V lesnom hospodárstve čo do výmery prevládajú nie produkčné ale ostatné funkcie lesov. K nim
patrí funkcia protierózna, vodohospodárska, ochrany prírody, protilavínová, protideflačná, poľovná,
výchovno-výskumná.
V riešenom území sa nachádzajú tieto kategórie lesov: lesy osobitného určenia a ochranné lesy.
Tunajšie lesy plnia významné verejnoprospešné funkcie, sú tvalo obnoviteľným zdrojom suroviny so
širokým využitím, čím vytvárajú veľký rozvojový potenciál okresu. Oblasť lesnícva nezahŕňa len
ochranu, pestovanie stromov a ťažbu dreva, ale aj jeho spracovanie v oblasti priemyslu a remesiel
a s tým spojené aktivity ako doprava, obchod a pod. Rozvoj lesného hospodárstva smerovaný na
obnoviteľnosť zdrojov, vytvára dodatočné pracovné príležitosti, čím sa stáva dôležitým prvkom
rozvoja regiónu.
Pôda
Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory využívania a rozvoja územia obce. Vzhľadom k
veľmi dlhému času jej obnovy je potrebné v maximálnej miere zohľadňovať jej prirodzené
vlastnosti. Rozsah pôdneho fondu je obmedzený, a práve preto musí byť v plnom rozsahu racionálne
využívaný. Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu produkciu a jej environmentálne
funkcie patria najmä zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, neúmerné
meliorácie, nadmerná chemizácia, stále sa zvyšujúca erózia, zosuvy, divoké skládky a emisno –
imisná kontaminácia pôd.
Veľmi významný a podstatný vplyv na pôdu v regióne majú exhaláty vznikajúce spaľovaním uhlia,
najmä zlúčenín síry (spôsobujú okysľovanie pôd) a ťažké kovy. Fytotoxicita arzénom, olovom a inými
ťažkými kovmi sa popisuje ako inhibícia enzýmových systémov, čo sa navonok prejavuje v zníženom
raste, vo vývoji a vo zvýšenom obsahu týchto prvkov v nadzemnej hmote. To má zároveň negatívny
dopad na živočíšnu výrobu.
Negatívny stav je zaznamenaný aj v prípade lesných pôd. Depozície síry a dusíka sú hlavnou príčinou
zakysľovania týchto pôd. Prekračovaním ich kritických záťaží dochádza k negatívnym účinkom na
rastliny a ekosystémy. V súčasnosti sú depozície síry ešte stále o niečo vyššie ako depozície dusíka,
ale v dlhodobom trende vykazujú významný pokles, podobne ako celková acidita zrážok.
Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti začnú dominovať depozície dusíka nad depozíciami síry
a budú zohrávať kľúčovú úlohu vo vzťahu k zdravotnému stavu lesných porastov.
Súčasný stav lesných pôd je poznačený vplyvom imisií z predchádzajúcich desaťročí. V značnom
rozsahu došlo k zakysleniu pôd najmä vo vyšších polohách a v oblastiach s väčšími lokálnymi zdrojmi
kyslých emisií.
Pôda predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj a súčasne aj ekonomický a eko-sociálny potenciál nielen
obce ale celého regiónu. Po získaní členstva v EÚ sa naša pôda stala súčasťou zdrojov pôdy
Európskeho spoločenstva a tým aj časťou ekonomického, ekologického a sociálneho potenciálu pôdy
Európskej únie s požiadavkou na vyspelý a fungujúci systém jej ochrany a správneho využívania.
Túto problematiku v súčasnosti upravuje zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Zákon ustanovuje:
− ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného
obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,
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−
−
−
−
−

ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú produkcia biomasy,
filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického
potenciálu živých organizmov v prírode,
ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske
použitie,
postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel,
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
Zákon vymedzuje základné pojmy. Na účely tohto zákona sa napríklad rozumie:
−
−
−
−
−

pôdou prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia
klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín,
poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster" )
ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty,
bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu
produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti,
rizikovými látkami v pôde prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických zdrojov v pôdach v
určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny fyzikálnych vlastností,
chemických vlastností a biologických vlastností poľnohospodárskej pôdy,
hranicou zastavaného územia obce hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré
boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.

Správa povodí
Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
Tento zákon vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane
vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu
povrchových vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie.
−
−
−
−
−
−
−
−

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č.
525/2003 Z. z. , zákona č. 364/2004 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z.z. v znení zákona č.
525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami
Poznámka : Zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo
vodnom hospodárstve
Nariadenie vlády SSR č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami.

Kvalita vody v tokoch (Mirošovec, Ondava) je ovplyvňovaná produkciou priemyselných a splaškových
vôd a intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou spojenou s používaním hnojív. Spomedzi sídelných
jednotiek okresu je veľmi nepriaznivý stav je v meste Svidník. V oblasti znečisťovania a ohrozovania
akosti povrchových a podzemných vôd v súčasnej dobe na území celého okresu sa javí
nedisciplinovanosť a nerešpektovanie zákonných noriem obyvateľmi okresu a to hlavne vypúšťaním
obsahu žúmp do povrchových a podzemných vôd.
Slovenská republika transponovala rámcovú smernicu o vodách (smernica 2000/60/ES) do nového
vodného zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Hlavným cieľom právnej úpravy na úseku ochrany vôd a ich racionálneho využívania je dosiahnutie
„dobrého stavu“ všetkých vôd, ktorý by mal byť dosiahnutý do roku 2015. Dobrý stav povrchových
vôd predstavuje dosiahnutie dobrého ekologického a dobrého chemického stavu pre útvary
povrchových vôd a dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu pre umelé vodné
útvary a výrazne zmenené vodné útvary (kanály, prieplavy, vodné nádrže a pod.).
Dobrý stav podzemných vôd znamená dosiahnutie dobrého kvantitatívneho a dobrého chemického
stavu a odvrátenie trendov zvyšovania koncentrácie znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí.
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Zásobovanie pitnou vodou
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec zodpovedná za zásobovanie obce
pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú na území obce. Obec
Roztoky nemá vybudovaný obecný vodovod.
Oblasť je významnou z hľadiska prirodzenej akumulácie podzemných vôd, ktoré sa využívajú ako
úžitková voda. Keďže sa v dôsledku prírodných daností dostávajú povrchové znečistenia do týchto
vôd bez dostatočnej filtrácie, ich kvalita priamo závisí od vhodného spôsobu ľudskej činnosti.
V prvom rade ide o poľnohospodárstvo a s ním spojenú chemizáciu. Nesprávnymi postupmi
a nakladaním s priemyselnými hnojivami a skládkami domového odpadu, ale i škodlivými zásahmi
jednotlivcov, sa kvalita podzemných vôd znižuje.
2.6 OBYVATEĽSTVO
Oblasť ľudských zdrojov je zameraná na rozvoj, vzdelanosti, zamestnanosti a trhu práce. Oblasti
identifikované na lokálnej úrovni sú relevantné s Národným plánom zamestnanosti.
Z hľadiska vierovyznania je obec prakticky homogénna. Dominantná časť obyvateľov sa hlási
k pravoslávnemu vierovyznaniu. V malej miere sú zastúpené ostatné vierovyznania. Rímskokatolícke
vierovyznanie je zastúpené 1,36 %, gréckokatolícke 2,72 %.
Tab. 6 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Ukazovateľ
SĽDB 1991
Rímskokatolícke %
Evanjelické %
Gréckokatolícke %
Pravoslávne %
Čs. Husitské %
Bez vyznania %
Ostatné %
Nezistené %
www.statistics.sk

SODB 2001
0,77
0,00
0,77
92,72
0,00
1,92
0,00
3,83

1,36
0,00
2,72
95,92
0,00
0,00
0,00
0,00

Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti. Až
23,5 % sa hlási k rusínskej národnosti a 4,5% k rómskej národnosti.
Demografia
Očakávaný demografický vývoj prinesie so sebou mnoho závažných dôsledkov. Obec sa musí
pripraviť na zvyšovanie podielu starších a starých ľudí, integráciu obyvateľov prichádzajúcich z iných
sídel, zvýšené napätie v medzigeneračných vzťahoch. Na zvládnutie situácie budú potrebné nové
prístupy v populačnej, rodinnej, sociálnej, hospodárskej a migračnej politike.
Priebeh ekonomickej a sociálnej transformácie v SR sa prejavuje aj v populačnom vývoji. Populácia
Slovenska nadobúda charakter populácie západoeurópskeho typu (odkladanie sobášov, rodenie detí
v neskoršom veku, málopočetné rodiny ).
Demografický vývoj v deväťdesiatych rokoch minulého storočia bol charakterizovaný postupným
znižovaním pôrodnosti a plodnosti žien pri stagnujúcej úmrtnosti obyvateľstva. Výsledným efektom
bolo zníženie prírastkov obyvateľstva. Očakávaná sekundárna demografická vlna, ktorá mala priniesť
zvýšenú reprodukciu v súvislosti s rastom počtu mladých ľudí narodených v 70-tych rokoch sa
nedostavila. Vplyvom poklesu plodnosti žien sa každým rokom počty narodených detí znižujú.
Uvedená skutočnosť mala za následok ďalšie zníženie prirodzeného prírastku obyvateľstva, ktorý sa
každým rokom stále viac približuje nulovej hodnote.
Výsledkom spomínaných demografických procesov bolo zhoršenie reprodukčných mier a vekového
zloženia obyvateľstva v obci Roztoky. Pokračoval proces starnutia obyvateľstva, dôkazom čoho je
zvýšenie priemerného veku u oboch pohlaví a zhoršenie indexu starnutia.
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Za najvážnejší a zároveň najrizikovejší dôsledok súčasného populačného vývoja možno označiť
zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva, t. j. starnutie. Starnutie obyvateľstva je dôsledkom
predovšetkým znižovania pôrodnosti a až v druhom rade dôsledkom predlžovania ľudského života.
Ide o proces, ktorý je v najbližších desaťročiach možné len zmierniť, nie zastaviť. Starnutie
ovplyvňuje ekonomiku obce, regiónu a celého Slovenska, vyžaduje zásadné zmeny v sociálnom,
zdravotnom a dôchodkovom zabezpečení obyvateľstva. Závažným problémom sa stávajú tiež vzťahy
medzi generáciami.
Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demografická
situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci
sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. V prípade obce Roztoky bol zaznamenaný
mierny nárast obyvateľstva.
Tab. 7 Počet obyvateľov v obci od roku 2002 do roku 2006 (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Počet obyvateľov
297
301
302
OcÚ Roztoky

2005
298

2006
303

Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období rastúci trend. Za sledované 5 ročné
obdobie v priemere počet obyvateľov mierne vzrástol o 2 %. Priemerný koeficient rastu dosiahol
hodnotu 1,004, čo predstavuje priemerný ročný nárast o 0,4 %. Predpokladaný vývoj do budúcnosti
prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 8 Predpokladaný počet obyvateľov v obci do roku 2011 (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2007
2008
2009
Počet obyvateľov
305
306
308
OcÚ Roztoky

2010
310

2011
312

Z hľadiska pohlavia, permanentne mierne presahuje počet žien počet mužov. Nasledujúca tabuľka
prezentuje počet obyvateľov rómskeho etnika v obci. Počas sledovaných 5 rokov stúpol ich počet o 9
%.
Tab. 9 Počet obyvateľov rómskeho etnika v obci (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Počet obyvateľov
166
173
OcÚ Roztoky

2004

2005
183

183

2006
181

Nasledujúca tabuľka prezentuje prirodzený prírastok obyvateľstva v obci.
Tab. 10 Prirodzený prírastok / úbytok obyvateľstva v obci (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Úbytok
3
3
OcÚ Roztoky

2004

2005
3

2006
5

-2

Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci v sledovanom období vykazuje
pozitívny trend. Počet zomrelých v obci prekračuje počet živonarodených obyvateľov len v roku
2006. Najvyšší prirodzený prírastok bol zaznamenaný v roku 2005, kedy stúpol počet obyvateľov
v dôsledku prirodzených tendencií o 5.
Migrácia obyvateľstva
Migrácia by mohla ovplyvniť populačný vývoj v obci Roztoky v dvoch smeroch - odchod obyvateľov
v produktívnom veku do zahraničia (záujem môžu mať hlavne mladí ľudia a to predovšetkým vtedy,
ak nebude spoločnosť napredovať podľa ich predstáv v tomto regióne. Aj v prípade mladej
generácie bude obmedzujúcim faktorom dopyt po pracovných silách vo vyspelom zahraničí. Je však
predpoklad, že o mladých a vzdelaných záujem bude), prípadne príchod starších vekových skupín do
obce. Obec v sledovanom období vykazovala značnú intenzitu migračných tendencií.

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

28

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Roztoky
Programovacie obdobie 2008 - 2017

Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje
vcelku rovnomerný vývoj. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov
v produktívnom veku.
V sledovanom období vykazoval migračný prírastok na rozdiel od prirodzeného úbytku negatívny
trend.
Tab. 11 Migračný prírastok / úbytok obyvateľov (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Migračný prírastok
-4
1
OcÚ Roztoky

2004

2005
-2

2006
-9

7

Najväčší migračný úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2005. V uvedenom roku klesol
počet obyvateľov v dôsledku migračných tendencií o 9. Najvyšší prírastok bol zaznamenaný v roku
2006, v uvedenom roku stúpol počet obyvateľov o 7. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj
celkového prírastku obyvateľstva v obci, ktorý je súčtom prirodzeného a migračného prírastku.
Tab. 12 Celkový prírastok / úbytok obyvateľov (osoby) v obci.
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Celkový prírastok
-1
4
OcÚ Roztoky

Ako prezentuje tabuľka, v
obyvateľstva.

2004

2005
1

2006
-4

5

roku 2003 a 2005 sledovaného obdobia, došlo v obci k úbytku

Veková štruktúra obyvateľstva obce
Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov
v predporoduktívnom veku. V priemere došlo v skupinách v predproduktívnom a poproduktívnom
veku k poklesu počtu obyvateľov.
Tab. 13 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
Ukazovateľ /Rok
Predproduktívny vek
Produktívny vek
2002
91
2003
95
2004
102
2005
98
2006
95
OcÚ Roztoky

Poproduktívny vek
154
152
149
150
156

Graf. 1 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v sledovanom období
2002

18%

52
54
51
50
52

2006

17%
31%

51%

31%

Predproduktívny vek

Predproduktívny vek

Produktívny vek

Produktívny vek

Poproduktívny vek

Poproduktívny vek

52%

Ako prezentuje graf, za uvedených 5 rokov nedošlo vo vekových skupinách k výrazným zmenám.
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Graf. 2 Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva do roku 2012.
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Ako prezentuje graf č. 2. predpokladá sa nárast obyvateľov v poproduktívnom veku. V skupine
v predproduktívnom veku sa predpokladá rovnako nárast.
Tab. 14 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
Ukazovateľ/Rok
2008*
2009*
2010*
Predproduktívny vek
96
97
98
Produktívny vek
157
157
158
Poproduktívny vek
52
52
52
OcÚ Roztoky
* - prognóza

2011*

2012*
100
158
52

101
159
52

Vekovú štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva prezentuje nasledujúca tabuľka. Najviac
ekonomicky činného obyvateľstva pripadá na vekovú skupinu žien od 30 do 39 rokov a skupinu
mužov od 30 do 39. Naopak najmenšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria muži od
55 do 64.
Tab. 15 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 2007
Vek
Muži
Ženy
15 – 19
16
12
20 – 29
16
20
30 – 39
28
29
40 – 49
23
8
50 – 54
6
6
55 – 59
3
5
60 – 64
3
9
Spolu
95
89
OcÚ Roztoky

Spolu
28
36
57
31
12
8
12
184

Z ekonomického hľadiska je daná štruktúra vyhovujúca, nakoľko sa pomerne veľká časť ekonomicky
činných obyvateľov pohybuje vo vekovej skupine od 20 do 49 rokov.
Národnostná štruktúra obyvateľstva
V obci je štruktúra obyvateľstva prakticky homogénna, s jednou dominantnou národnostnou
skupinou, čo dokazuje aj nasledujúca tabuľka.
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Tab. 16 Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti (%)
z toho národnosť
Ukazovateľ/Národnosť

Trvalo bývajúce
obyvateľstvo

Štruktúra
OcÚ Roztoky

328

slovenská

maďarská

221

0

rómska

česká

13

rusínska

0

poľská

85

9

Okrem obyvateľov slovenskej národnosti v obci žijú aj obyvatelia rómskej, poľskej a rusínskej
národnosti.
2.7 VZDELANIE A ZAMESTNANOSŤ
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce má nasledovnú štruktúru. Najväčší počet obyvateľov
v mužskej populácii disponuje základným vzdelaním,prípadne bez vzdelania. Druhou najväčšou
skupinou sú obyvatelia s učňovským vzdelaním bez maturity. Minimálne percento pripadá na
obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v prvom stupni. Nasledujúca tabuľka prezentuje
vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva v roku 2007.
Tab. 17 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva k 2007 podľa pohlavia.
Stupeň vzdelania / Pohlavie
Muži
Bez vzdelania / Základné vzdelanie
44
Učňovské bez maturity
25
Str. odb. bez maturity
11
Úplné stredné s maturitou
15
Vyššie odborné
0
Bakalárske
0
Vysokoškolské
3
Deti do 15 rokov
56
OcÚ Roztoky

Ženy

Spolu
48
27
22
13
0
1
2
48

92
52
33
28
0
1
5
104

Z hľadiska uplatnenia sa obyvateľstva na trhu práce má uvedená vzdelanostná štruktúra výrazne
negatívny pomer. Z hľadiska ďalšieho vývoja je potrebné v obci zvyšovať počet obyvateľov s úplným
stredným vzdelaním, ako aj počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Vývoj celkovej
vzdelanostnej štruktúry prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 18 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva od roku 2002 do roku 2006.
Stupeň vzdelania / Pohlavie
2002
2003
2004
Bez vzdelania
15
15
Základné vzdelanie
75
74
Vyučení
48
49
Str. odb. bez maturity
26
24
Úplné stredné s maturitou
23
21
Vysokoškolské
1
3
OcÚ Roztoky

2005
14
76
47
25
22
3

2006
13
77
48
27
22
3

14
77
51
26
21
4

Vývoj vzdelanostnej štruktúry sa v sledovanom období vyvíjal smerom k znižovaniu počtu obyvateľov
s úplným stredným vzdelaním. Nárast bol zaznamenaný v prípade skupiny s vysokoškolským
vzdelaním.
Vývoj nezamestnanosti
Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie dynamiky
hospodárskeho rastu. Likvidácia pracovných miest v dôsledku transformačných a
reštrukturalizačných procesov nebola kompenzovaná vytváraním nových pracovných miest v
ozdravených častiach hospodárstva. Pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera
nezamestnanosti a nízka tvorba nových pracovných miest.
Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti zaznamenáva rastúci trend. Absolútny počet evidovaných
nezamestnaných obyvateľov v obci prezentuje nasledujúca tabuľka.
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Tab. 19 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci do roku 2006 (osoby)
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
Obec Roztoky
49
52
50
OcÚ Roztoky

2005

2006
51

53

Od roku 2002 do roku 2006 vzrástol počet nezamestnaných obyvateľov celkovo o vyše 8,16 %.
Štruktúra evidovaných nezamestnaných z hľadiska ich dosiahnutého vzdelania bola totožná
s celoslovenskými štatistikami. Najväčší podiel na nezamestnanosti v obci v sledovanom období
pripadal na obyvateľov so základným vzdelaním a bez vzdelania.
Tab. 20 Nezamestnaní podľa dosiahnutého vzdelania
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
vedec. Vých.
0
0
VŠ
1
0
vyššie vzdel.
0
0
SOŠ s mat.
0
0
gymnázium
0
0
SOU s mat.
3
0
SOU bez mat.
1
4
vyučení
12
13
ZŠ
30
32
bez vzdel.
2
3
OcÚ Roztoky

2004

2005
0
0
0
0
0
1
3
12
31
3

2006
0
0
0
0
0
0
2
16
32
3

0
1
0
0
0
1
2
14
32
3

Treťou najväčšou skupinou boli obyvatelia vyučení. Nasledujúca tabuľka prezentuje počty
nezamestnaných podľa vekových skupín.
Tab. 21 Nezamestnaní podľa veku
Ukazovateľ/Roky
2002
15-18
0
19-24
7
25-29
12
30-34
8
35-39
6
40-44
5
45-49
5
50-54
3
55-59
3
nad 60
0
OcÚ Roztoky

2003

2004
0
9
10
9
9
4
5
4
3
0

2005
0
5
6
11
10
6
5
4
1
2

2006
0
3
5
10
11
8
8
5
1
0

3
2
5
8
13
6
8
6
2
0

Ako prezentuje predchádzajúca tabuľka, najväčší počet nezamestnaných obyvateľov pripadal na
skupinu vo veku od 35 do 39. Uvedený stav korešponduje s celoslovenskými štatistikami. Druhou
najväčšou skupinou boli obyvatelia v skupine od 30 do 34 rokov.
Tab. 22 Nezamestnaní podľa doby evidencie
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
do 3 mes.
11
4-6 mes.
4
7-9 mes.
6
10-12 mes.
8
13-24 mes.
10
nad 24 mes.
10
OcÚ Roztoky

2004
3
1
3
7
18
20

2005
2
1
2
2
7
36

2006
1
0
2
4
4
40

1
0
2
2
6
42

Významným ukazovateľom na trhu práce je doba evidencie nezamestnaných obyvateľov. Dve
najväčšie skupiny tvorili dlhodobo nezamestnaní s dĺžkou evidencie od 13 do 24 mesiacov, a nad 24
mesiacov.
Verejné služby zamestnanosti
Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako verejnoprávna inštitúcia,
ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov v súčinnosti s reprezentatívnymi
organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonáva politiku zamestnanosti. ÚPSVaR je
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hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku trhu práce, čo je systém podpory a pomoci občanom pri ich
začleňovaní na pracovné miesta na trhu práce formou sprostredkovania zamestnania, poskytovania
poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných a zamestnancov pomocou
rekvalifikácií, podporovanie vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi pomocou
poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce a poskytovaním podpory
v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti obec spolupracuje s ÚPSVaR v
Svidníku, pri vytváraní dočasných pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom
zachovania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. Obec spolupracuje rovnako aj pri
realizácii aktívnej politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP
predovšetkým podporuje vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako aj obcou
samotnou. Obec v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných
občanov v rámci malých obecných služieb. V prevažnej miere výkon týchto pracovných činností
zahŕňa údržbu verejných priestranstiev.
Štruktúra zamestnanosti
Reštrukturalizácia ekonomiky od konca osemdesiatych rokov mala významný dopad aj na
zamestnanosť obyvateľstva v obci. Zmeny sa dotkli predovšetkým väčšiny priemyselných odvetví.
Väčšina obyvateľov je najviac obyvateľov zamestnaných v oblasti textilnej výroby.
Tab. 23 Priemerný evidenčný počet zamestnancov žijúcich v obci podľa priemyselných odvetví (%)
Odvetvie/Roky
2004
2005
Ťažba nerastných surovín
0
0
Potravinársky
2
2
Textilný, odevný a obuvný
9
11
Drevársky
0
0
Automobilový
0
0
Polygrafický
0
0
Chemický a farmaceutický
0
0
Výroba, rozvod energií a vody
0
0
OcÚ Roztoky

2006
0
3
12
0
0
0
0
0

Celkovo v priemyselných odvetviach pracovalo v sledovanom období od 2 do 12 % obyvateľstva.
V nepriemyselných odvetviach bolo najviac obyvateľov obce zamestnaných v stavebníctve
a poľnohospodárstve. V priemere pripadal v sledovanom období na uvedené odvetvia podiel na
zamestnanosti od 8 do 16 %.
Tab. 24 Priemerný počet zamestnancov žijúcich v obci pracujúcich v nepriemyselných sektoroch (%).
Odvetvie/Roky
2004
2005
2006
Pôdohospodárstvo vrátane lesného hospodárstva
8
8
Stavebníctvo
12
14
Obchod
4
6
Doprava, skladovanie
3
3
Pošta a telekomunikácie
1
1
Peňažníctvo a poisťovníctvo
0
0
2
2
Verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Školstvo
1
1
Zdravotníctvo, soc. starostlivosť
1
0
Ostatné služby
29
29
OcÚ Roztoky

8
16
6
3
1
0
2
1
0
29

Najmenší podiel v nepriemyselných odvetviach pripadol na poštové a telekomunikačné služby,
dopravu, školstvo a peňažníctvo a poisťovníctvo.
2.8 BÝVANIE
V 2007 tvorí v obci bytový fond 75 rodinných domov. Trvalo neobývaných domov bolo 18.
Rozvoj v oblasti výstavby bytov
Nakoľko obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového fondu, vo väčšine prípadov sa
uskutočňuje výhradne z prostriedkov jednotlivých domácností. Investičné aktivity obce sa
zameriavajú hlavne na rozvoj nájomnej bytovej výstavby.
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Základné údaje o domovom a bytovom fonde
Nasledujúca tabuľka prezentuje stav bytového fondu v roku 2007. V obci bolo v roku 2007
evidovaných 75 domov, z čoho 18 domov bolo neobývaných. V obci sa nenachádzajú bytové domy.
Tab. 25 Domový a bytový fond (byty, domy) v roku 2007
Ukazovateľ / Domy
Domy spolu
Neobývané domy
Počet domov
79
OcÚ Roztoky

18

Byty spolu
0

Neobývané byty
0

Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti boli nasledovné: na jeden byt v obci v priemere pripadali
3 osoby, pričom na jednu osobu pripadlo v priemere 48 m2.
Tab. 26 Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácností
Priemerný počet
trvalo
m2 obytnej
obytných
bývajúcich
miestností na
plochy na 1
Ukazovateľ
osôb na 1
1 trvalo
trvalo
trvalo
obývaný byt
obývaný byt
obývaný byt
Obec
3
8
4
OcÚ Roztoky

m2
obytnej
plochy na
osobu

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

12

90

Základným zámerom obce v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho zložkách.
Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení verejných a súkromných
aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je nutné pri tom zo schváleného
Programu rozvoja bývania, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vydaných Smerníc na
poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov, na odstraňovanie systémových porúch
bytových domov, zo schváleného zákona NR SR č. 124/1996 o Štátnom fonde rozvoja bývania,
v znení neskorších úprav a k nemu schválených predpisov a zo Sektorového operačného plánu pre
oblasť rozvoja bývania, vypracovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na
obdobie rokov 2000 – 2006.
Strategickým cieľom bytovej výstavby by malo byť – dosiahnuť bežný európsky štandard. Bývanie
pre mladé rodiny, obyvateľov žijúcich pod hranicou sociálneho minima a prestárlych občanov by
malo byť porovnateľné so sociálnou výstavbou v krajinách EÚ.
2.9 PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V obci pôsobí niekoľko podnikateľských subjektov. Vo väčšine prípadov sa jedná o malých
a drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorý sa orientujú predovšetkým na poskytovanie služieb
občanom v obci. Najväčším podnikateľským subjektom je poľnohospodárske družstvo so živočíšnou
výrobou.
Funkciu zásobovania obce základným spotrebným tovarom plnia 2 malometrážne predajne.
Nasledujúca tabuľka prezentuje existnenciu ďalších predajných jednotiek a služieb občanom.
2.10

ŠKOLSTVO A VZDELANIE

Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné školy a
základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. V obci sa nachádza základná
škola s kapacitou 30 žiakov.
Tab. 27 Celkový počet žiakov v základnej škole od roku 2002 do 2006.
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
žiaci
25
26
24
OcÚ Roztoky

2005
19

2006
18

Budova základnej školy nie je majetkovo vysporiadaná. Čo sa týka materiálneho vybavenia,
postupne zastaráva a stáva sa nevyhovujúcim z hľadiska jeho ďalšieho využitia na pedagogické
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účely. V priebehu budúcich rokov obec plánuje postupnú obnovu a doplnenie materiálneho
vybavenia, aby škola spĺňala bežné štandardy základných škôl. Celkové výdavky od roku 2002 do
roku 2006 prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 28 Celkové výdavky na vzdelávanie od roku 2002 do roku 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
Výdavky bežné
695
710
740
Výdavky kapitálové
0
0
0
OcÚ Roztoky

2005

2006
745
0

780
0

Z dôvodu nízkych finančných možností obce a nedostatočných normatívnych príspevkov na žiaka
z ministerstva školstva SR (ktoré nepostačujú ani na úhradu bežných výdavkov spojených
s činnosťou školy), sa predpokladá uskutočňovanie investičných projektov v súvislosti
s rekonštrukciou školskej infraštruktúry v dlhšom časovom období, prípadne s pomocou
štrukturálnych fondov Európskej únie. Obec plánuje zriadenie materskej školy.
Základná škola

2.11

SOCIÁLNA SFÉRA

Sociálne služby sa poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľmi je obec,
fyzické a právnické osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Tie poskytujú
sociálnu pomoc v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Tab. 29 Celkové výdavky obce na zabezpečenie sociálnych služieb od roku 2002 do roku 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
2005
2006
Výdavky
0
59
160
83
52
OcÚ Roztoky

V súčasnosti poskytuje opatrovateľskú starostlivosť pre obyvateľov hlavne v dôchodkovom veku.
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2.12

ZDRAVOTNÍCTVO

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Najbližšia lekáreň a ordinácia detského a praktického
lekára je v meste Svidník.
2.13

ŠPORT

Obyvatelia majú v obci obmedzené možnosti športového vyžitia. Nedostatok športových plôch je
potrebné riešiť zriadením univerzálneho ihriska.
Tab. 30 Výdavky na zabezpečenie športu v obci od roku 2002 do 2006 (v tis).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Výdavky
15
20
18
OcÚ Roztoky

2005

2006
14

0

V oblasti športových aktivít, ktoré sa neviažu na vybudovanú (resp. absentujúcu) športovú
infraštruktúru, obec a jej okolie ponúka široké možnosti. V letných mesiacoch ide predovšetkým o
cykloturistiku, pešiu turistiku, poľovníctvo a rybolov.
2.14

KULTÚRA

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia
sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti
danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a
regiónu.
Kostol

Celkové ročné výdavky na zabezpečenie kultúry v obci prezentuje nasledujúca tabuľka.
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Tab. 31 Výdavky na zabezpečenie kultúry v obci od roku 2002 do 2006 (v tis Sk).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Výdavky
8
10
11
OcÚ Roztoky

2005

2006
14

12

Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom. Uvedená
stavba je však v zlom technickom stave. Súčasná strešná krytina na mnohých miestach vplyvom
poveternostných vplyvov zvetrala a dažďová voda presakuje do interiéru budovy. Nevyhnutné je
zateplenie obvodových plášťov budovy ako aj výmena sklených výplní.
2.15

UBYTOVACIE ZARIADENIA

V súčasnosti sa v obci nenachádza špecializované ubytovacie zariadenie.
2.16

STRAVOVACIE A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY

V obci chýba reštauračné zariadenie, ktoré by v tradičnom prostredí poskytovalo príležitostným ale aj
ostatným návštevníkom obce tradičné jedlá typické pre túto oblasť.
2.17

CESTOVNÝ RUCH

Táto zložka je na území obce takmer zanedbaná a preto ju treba podporiť zriadením viacúčelovej
športovej plochy. V širších súvislostiach podporovať rozvoj agroturistiky, cykloturistiky. V rámci
služieb turistike zriadiť ubytovacie zariadenia typy rodinných penziónov.
V širšom okolí sa nachádza množstvo prírodných i kultúrnych pozoruhodností:

Hodošík

Na hore Hodošík sa vo výške 885 m n. m. nachádza najvyššie položený cintorín na Slovensku.
Svojou lokalitou je umiestnený v CHKO Východné Karpaty, v NP Poloniny, v ochrannom pásme VN
Starina v zaniknutej obci Veľká Poľana.

Kamenná cesta „Porta Rusica”

V katastrálnom území bývalej obce Ruské, v oblasti vodárenskej nádrže Starina sa nachádza
kamenná cesta Porta Rusica, ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Táto cesta bola
vybudovaná v rokoch 1861 - 1865 a pôvodne viedla z Michaloviec cez hraničný prechod Ruské sedlo
do poľského mesta Baligród, odkiaľ pravdepodobne pokračovala až do Ľvova. Spájala tak Uhorsko s
Malopoľskom. V súčasnosti sa zachoval úsek tejto cesty o dĺžke štyri kilometre so šestnástimi
zákrutami a s prevýšením 247 metrov. Na poľskej strane sa z kamennej cesty zachoval len krátky,
asi 200 metrov dlhý úsek. Je jedinou cestou, ktorá sa zo spomínaného obdobia na území Slovenska
zachovala. Je súčasťou turistického hraničného prechodu s Poľskom Osadné - Balnica,

Observatórium na Kolonickom sedle

sa nachádza na rozhraní Vihorlatského pohoria a Bukovských vrchov. Jeho lokalita je medzi obcami
Kolonica a Ladomírov, v severovýchodnom cípe republiky, v regióne Snina. Od hraničného prechodu
s Ukrajinou je vzdialená 18 km.
Astronomické observatórium predstavuje ucelený pozorovací komplex, vybavený ďalekohľadom s
priemerom hlavného zrkadla 1 meter – Vihorlatský národný teleskop. Je to v súčasnosti najväčší
astronomický ďalekohľad na Slovensku. Ďalekohľad má vidlicovú montáž a modifikovaný ArgunovFaščevského optický systém. Bol inštalovaný v roku 2002 v spolupráci s Odeským observatóriom.
Využitie ďalekohľadu je smerované hlavne v oblasti stelárnej astronómie formou účasti v národných
a medzinárodných pozorovacích programoch. AO na Kolonickom sedle je vysunutým pozorovacím
strediskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

Galéria Andrej Smolák

Galéria organizuje výstavy slovenských klasikov (M. Benku, Ľ. Fullu, M. A. Bazovského, P. J. Kerna,
C. Majerníka...) a súčasných slovenských i zahraničných umelcov. Od roku 1993 organizuje taktiež
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medzinárodné výtvarné festivaly a v r. 2002 začala budovať galériu monumentálnej sochárskej
tvorby.

Medová baba

Nad obcou Nová Sedlica v sninskom regióne je umiestnená drevená socha Medová baba. Socha je
súčasťou Galérie monumentálnej sochárskej tvorby.

Osadné - Krypta v Osadnom

V obci Osadné sa pod pravoslávnym chrámom nachádza krypta, kde sú uložené kosti vojakov z 1.
svetovej vojny, ktorí zachránili dedinu pred okupáciou (1025 vojakov). Krypta bola odhalená až po
niekoľkých desaťročiach, opravená a sprístupnená širokej verejnosti. Vstup do krypty vedie popod
vybudovaný prístrešok. O túto atrakciu regiónu Snina prejavujú záujem turisti a rôzne organizácie.
Je sprístupnená širokej verejnosti počas celého roka.

Drevené kostolíky

Medzi vyhľadávané historické pamiatky patria - drevené kostolíky (cerkvi) z 18. storočia, ktoré
predstavujú vrchol ľudovo-umeleckej architektonickej tvorby. Sú prejavom majstrovstva miestnych
ľudových tvorcov, ich veľkého umeleckého cítenia a zmyslu pre vzájomnú harmóniu s okolitým
prostredím. Ich spoločným znakom je originalita a vysoká úroveň technického a umeleckého
stvárnenia. Medzi najviac vyhľadávanými patria drevené kostolíky v obci Uličské Krivé, Topoľa,
Ruský Potok, Hrabová Roztoka, Kalná Roztoka, Šmigovec.
2.18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROKY 2002– 2006

V sledovanom období vykazovalo hospodárenie obce rovnomerný vývoj.
Tab. 32 Prehľad hospodárenia obce v období od 2002 – 2006 (tis.Sk)
Ukazovateľ / Roky
2002
2003
2004
Bežné príjmy
844
848
Kapitálové príjmy
0
0
Príjmy spolu
844
848
% plnenia príjmov
94
92
Bežné výdavky
712
720
Kapitálové výdavky
110
105
Výdavky spolu
822
825
% plnenia výdavkov
96
95
Zisk/strata
22
23
OcÚ Roztoky

2005
855
0
855
95
727
120
847
98
8

2006
912
450
1362
94
835
489
1324
93
38

934
120
1054
93
815
135
950
89
104

Ako prezentuje tabuľka, v každom roku sledovaného obdobia hospodárila obec s kladným
hospodárskym výsledkom. Vzhľadom na veľkosť obce možno hospodárenie obce považovať za
pozitívne s tendenciou trvalej stability zabezpečenia všetkých potrebných samosprávnych funkcií.
Obec je schopná aj spolufinancovania nenávratnej pomoci,čoho dôkazom sú prebytky hospodárenia
z predchádzajúcich rokov. Nasledujúca tabuľka prezentuje stav majetku obce k 31.12.2006. Obec
disponovala týmto majetkom:
Tab. 33 Prehľad majetku obce v roku 2006 k 31.12.
Majetok
Software
Pozemky
Stavby
Ostatný HIM
Spolu majetok
OcÚ Roztoky

Suma (v Sk)
14 000,2 649 984,1 347 260,283 320,4 294 564,-

Najväčší podiel majetku obce pripadal na hmotný investičný majetok. K uvedenému termínu
disponovala obec stavbami v hodnote 1,3 mil. Sk. Ostatný hmotný investičný majetok bol
ohodnotený na 283 tis. Sk.
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2.19

SAMOSPRÁVA

Vzťah samospráva – občan si vyžaduje vypracovať projekt klientského prístupu riešiaci ako, vzťah
zamestnancov úradu, tak aj poslancov ku občanom a návštevníkom obce. Nasledujúca tabuľka
prezentuje celkové výdavky na chod samosprávy v tis. Sk.
Tab. 34 Výdavky obce na chod samosprávy od 2002 do 2006
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Obec
582
635
OcÚ Roztoky

2004

2005
646

659

2006
674

Vývoj celkových výdavkov v sledovanom období zaznamenáva mierne rastúci trend. Od roku 2002
do roku 2006 vrástol objem vynaložených prostriedkov na chod samosprávy o 15,8 %. Nárast
výdavkov bol kompenzovaný nárastom príjmov z podielových daní, ktorých výšku prezentuje
nasledujúca tabuľka.
Tab. 35 Príjmy obce z podielových daní a poplatkov od 2002 do 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Podielové dane
Miestne dane a poplatky
106
108
117
OcÚ Roztoky

2005
752
163

2006
769
168

S výkonom svojich samosprávnych funkcií súvisí aj zabezpečovanie komunálnych služieb v obci.
Najväčší podiel výdavkov pripadal na údržbu miestnych komunikácií a verejného osvetlenia.
Obecný úrad Roztoky

Nasledujúca tabuľka prezentuje príslučnosť obyvateľov k jednotlivým úradom špecializovanej štátnej
správy.
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Tab. 36 Príslušnosť k obyvateľov k úradom ŠŠS
Sídlo matričného úradu
Sídlo pracoviska daňového úradu
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru
Sídlo Okresného súdu
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Sídlo pracoviska obvodného úradu
Sídlo Územnej vojenskej správy
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia
ŠÚ SR
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Nižný Mirošov
Svidník
Svidník
Svidník
Svidník
Svidník
Prešov
Svidník
Svidník
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3 VÍZIA A POSLANIE OBCE ROZTOKY

Vízia
Obec Roztoky je obcou, ktorá sa stará o rovnovážne zabezpečenie verejných služieb,
ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotný život jej obyvateľov. V dôsledku uplynulého
demografického vývoja v obci vzniko viacero zariadení poskytujúcich sociálne služby,
ako stredisko osobnej hygieny, dom opatrovateľskej služby a denný stacionár. V obci sa
vytvorili vhodné podmienky na ďalší rozvoj službotvornej sféry. V období posledných 10
rokov obec zaznamenala nárast počtu obyvateľov, hlavne v dôsledku migračných
tendencií, vniklo niekoľko nových ulíc s IBV a nové oddychové zóny. Obec rozšírila
možnosti športového vyžitia, počas posledných 10 rokov vzniko niekoľko športových
ihrísk, tenisový kurt, lyžiarsky vlek a jedno viacúčelové ihrisko. Pokrýva potreby
všetkých vekových skupín. V obci boli vybudované oddychové zóny. V súvislosti
s rozvojom cestovného ruchu obec prezentuje svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu
rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej
republiky, hlavne v Poľsku.

Roztoky sú príjemnou obcou s bohatým historickým, kultúrnym a prírodným zázemím. Stala sa
atraktívnym miestom pre život a návštevu. V obci sa každoročne usporadúvajú rôzne podujatia,
hody, karnevaly, kultúrne podujatia. V okolí sa vďaka vhodným podmienkam rozšírili podmienky pre
uskutočňovanie letnej oddychovej turistiky. Život v obci sa dá hodnotiť ako veľmi príjemný.
Obyvatelia sú o spoločenskom dianí informovaní prostredníctvom informačného bulletinu a
internetového portálu. Vďaka osvete je separovaný zber odpadu samozrejmosťou a vo všeobecnosti
prevládajú snahy o ekologické riešenia aj v iných oblastiach (využívanie slnečnej energie a biomasy s
miestnych lesov). Miestna ekonomika je teda prevažne orientovaná na služby (obchod, cestovný
ruch, podnikateľské služby), poľnohospodárstvo.
Kvalitatívny skok v raste životnej úrovne obyvateľov je spôsobený tromi faktormi – pokračovaním
rozvoja bytovej výstavby, – celkovým zlepšením vzhľadu a kvality životného prostredia obce a
ponukou kvalitných pracovných príležitostí. Ekonomická prosperita a dobrá spolupráca v rámci obce,
založená na partnerstve verejného a súkromného sektoru, posilňuje hrdosť obyvateľov na obec, v
ktorej žijú. Obec úzko spolupracuje s okresným mestom Svidník – v mnohých oblastiach majú
rovnaké smerovanie. Čulá spolupráca existuje predovšetkým v zabezpečení verejných služieb. Z
hľadiska rozvoja sociálnych služieb by mohla ísť obec príkladom. Významnými zmenami prešla aj
oblasť základného školstva. Systém zrealizovaných projektov vytvoril zo škôl stabilný odborný
systém základného a ďalšieho vzdelávania v obci na výbornej úrovni. Základná aj materská škole
sídlia v obecných budovách, ktoré prešli komplexnou rekonštrukciou.
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Poslanie
Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Roztoky. Poslanie opisuje a
prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej
obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod
existencie obce Roztoky a odpovedá na tri otázky: Čo obec robí? Prečo to robí? Pre koho to robí?

Poslaním obce je slúžiť všetkým obyvateľom, ktorým ponúkame jedinečné služby,
vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj obce, chrániť všetkých jej obyvateľov, ale
aj okolitú prírodu a jej zdroje. Obyvatelia obce, ktorí žijú alebo pracujú v obci
predstavujú prioritu.
Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či
návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny
manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc
obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie obce pri
súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie
a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Efektívne spravovanie aktív takéhoto
rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie
prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva.
Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší
profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné
činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov obce – patrí administrovanie zasadnutí orgánov obce.
Práve tieto autority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života
obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení.
Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel miestnej
samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade
s poslaním obce Roztoky všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru vybudovať bezpečné obec - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu
verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku, pasívnu ochranu prostredníctvom
kamerového a záznamového systému, dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
riešenie statickej dopravy, ako aj ochranu životného prostredia v obci. Súčasťou bezpečnostnej
politiky obce je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.
1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj
Základnou úlohou samosprávy je rozvoj územia obce a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov.
Všeobecne uznávaným nástrojom pre miestnu hospodársku politiku je budovanie priemyselných zón.
Obec Roztoky v súlade s touto filozofiou môže budovať priemyselné zóny, ktoré by poskytovali
kapacitu pre podnikateľské subjekty.
2. Technická infraštruktúra

Doprava

V zmysle zákona bol prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy, ktorým sa zveruje
do pôsobnosti obce uzatváranie zmlúv s dopravcom o výkone vo verejnom záujme a poskytovanie
náhrady preukázanej straty dopravcovi, za účelom zabezpečenia prepravných potrieb osôb a služieb
v prospech verejnosti.
Príprava projektovej dokumentácie pre cestné stavby, pravidelná oprava a stavebná údržba
pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií, to
všetko zahŕňajú kompetencie obce v oblasti pozemných komunikácií.

Verejné osvetlenie
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Významným prvkom kvality života v obci je funkčný systém verejného osvetlenia. Hlavnou úlohou
samosprávy je v tomto kontexte prevádzkovanie už vybudovaného verejného osvetlenia a
samozrejme priebežné opravy a údržba existujúcich svetelných bodov.
3. Životné prostredie
Udržiavanie a zveľaďovanie obce neznamená len ochranu a údržbu existujúcej verejnej zelene, ale
aj zabránenie ďalšiemu znižovaniu podielu zelených plôch v zastavanom území obce, ich
rozdrobovaniu a zmysluplné riadenie výstavby a využívania územia. V súlade s touto filozofiou obec
každoročne zabezpečuje ošetrovanie a udržovanie zelene - drevín, trávnikov, kvetinových záhonov.
Súčasťou prostredia, v ktorom obyvatelia žijú, sú aj verejné priestranstvá, chodníky, miestne
komunikácie, ale aj detské a športové ihriská so zabezpečením pravidelnej údržby a obnovy. K
ďalším činnostiam, ktoré sa podieľajú na vytváraní atraktívneho a zdravého prostredia patrí aj
prevádzka či správa cintorína.

Odpadové hospodárstvo

Obec vykonáva úlohy, ktoré jej vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne
záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového
hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia obce
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných
odpadov. Obec zároveň vykonáva priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečuje
údržbu infraštruktúry pre odpadové vody.
4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi
rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi obec poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi a
sociálnu pôžičku. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov obec poskytuje sociálne služby, medzi
ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Obec
podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne
handicapovaným občanom. Pre udržiavanie spoločenských väzieb seniorov obec Roztoky by mala
vytvárať podmienky pre ich stretávanie. Pre zachovanie rovnakých podmienok a šancí pre všetkých
žiakov obec zabezpečuje prenos štátnych dotácií (na stravu, motivačný príspevok a školské
pomôcky) pre školopovinné deti zo sociálne slabších rodín.
Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení – počnúc ústavou
Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o
rodine, zákonom č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi, zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac
Občianskym zákonníkom či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami obce. Obec Roztoky
považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorít.
5. Školstvo a šport

Školstvo

Obec Roztoky v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno-vzdelávací process v základnej
škole a školských zariadeniach. Ponúka rôznorodé záujmové a doplnkových vzdelávacie služby v
rámci voľno-časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. Obec v súlade so svojim zámerom víta
iniciatívy neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení s cieľom umožniť obyvateľom vybrať
si tie najkvalitnejšie výchovno-vzdelávacie služby.

Šport

Obec vytvára podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí, mládeže a obyvateľov obce, ako
najvhodnejšiu prevenciu proti drogám a civilizačným chorobám. V rámci tejto filozofie samospráva
organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Mandát na podporu
rekreačného a výkonnostného športu v obci vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
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Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Roztoky či koncepčných a
strategických dokumentov prijatých obecným zastupiteľstvom. Vytváranie vhodného prostredia pre
rekreačný a výkonnostný šport z peňazí daňovníkov, je jednou z ciest tvorby a prezentácie dobrého
mena obce. Prínosy z financovania a podpory športu na území obce sa prejavia vo forme zdravšieho
života obyvateľov, zvýšeného záujmu o bývanie v obci, v náraste členských základní podporovaných
športov. Budovanie profesionálneho športu v obci môže byť súčasne predpokladom pre zvýšenie
turistického ruchu a nástrojom pre prezentáciu obce Roztoky na nadnárodnej úrovni.
6. Kultúra
Obec Roztoky v súlade so svojim zámerom každoročne organizuje kultúrne podujatia, zabezpečuje
kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov, prevádzkuje knižnicu, zabezpečuje opravy a
údržbu kultúrnych pamiatok na území obce. Súčasťou kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti
záujmových združení či jednotlivcov. Snahou obce je udržiavať kultúru nielen v centrálnej časti obce,
ale aj v jednotlivých častiach. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy obce je v oblasti kultúry
tvorený najmä zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky , zákonom č.
61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých
remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
7. Cestovný ruch a public relation
V oblasti cestovného ruchu plní najmä úlohy: spolupracuje s miestnymi podnikateľmi a úradmi
štátnej správy a okolitými obcami v oblasti cestovného ruchu, spolupracuje s komisiou pre kultúru a
CR, pripravuje analýzy turistickej aktivity obce a infraštruktúry cestovného ruchu z hľadiska
historických pamiatok a iných historických objektov, ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb,
spolupracuje na príprave vydávania a zabezpečenia propagačných materiálov pre obec, pripravuje
návrhy na riešenie rozvoja cestovného ruchu a spolupracuje so všetkými dotknutými orgánmi a
organizáciami pri ich realizácii, spolupracuje pri vytváraní systému tvorby finančných zdrojov na
podporu rozvoja cestovného ruchu v obci, ako aj pri zachovávaní historického, architektonického a
kultúrneho dedičstva, rieši podnety, návrhy a v spolupráci s hlavným kontrolórom aj sťažnosti
občanov a organizácií týkajúce sa CR, zabezpečuje styk samosprávy s inštitúciami a organizáciami,
ako aj agentúrami poskytujúcimi služby, informácie, podporu a poradenstvo v CR, podieľa sa na
koordinačnej činnosti pri realizácii úloh súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom
spravovaného územia, podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území
obce, koordinuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s činnosťou obce v spolupráci s partnerskými
obcami.
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4 PRIORITNÉ ROZVOJOVÉ OBLASTI OBCE
Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre uvažované obdobie predstavuje
rozsiahly komplex analýz a opatrení. V každom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie
iných. Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú
ešte prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor
– dostatok finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Už tým
že je definovaný napomôže smerovaniu rozvoja. Spracovatelia vychádzajúc z prieskumu a analýzy
existujúceho stavu, pri zachovaní princípov všeobecného konsenzu a vzájomnej vyváženosti,
považujú za prioritné rozvojové oblasti nasledovné:
1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj
Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedecko-technického rozvoja spadajú predovšetkým do
vytvárania pozitívnych predpokladov na rozvoj podnikateľských aktivít.
2. Technická infraštruktúra
Rozvoj a udržiavanie technickej infraštruktúry je nevyhnutné z hľadiska prílevu investícií v oblasti
priemyslu a rozvoja cestovného ruchu, ako aj udržania požadovanej životnej úrovne obyvateľstva.
Ide hlavne o zabezpečenie infraštruktúry do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj
cestovného ruchu.
3. Životné prostredie
Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality života. Dlhodobé
udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov
obce. Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia. Optimalizácia nakladania s odpadmi. Informovanosť
obyvateľov o životnom prostredí. Propagácia chránených území.
4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov musí byť sprevádzaný podmienkami,
ktoré umožnia dôstojnejšie prežitie zbytku života. Veková skladba obyvateľov je sprevádzaná väčším
výskytom špecifických chorôb.
5. Školstvo a šport
Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej školy, vysporiadanie vlastníckych vzťahov,
zabezpečenie vhodných priestorov pre základnú školu. Údržba a skvalitnenie vybudovanie nového
športového areálu ako aj priľahlých ihrísk. Výstavba viacúčelového ihriska, tenisového kurtu
a lyžiarskeho vleku.
6. Kultúra
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných
priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia
podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
7. Cestovný ruch a public relation
V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
s okolitými turistickými lokalitami a domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Nevyhnutnou
je taktiež propagácia obce a to najmä prostredníctvom www - stránky.
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5 SWOT ANALÝZY
Nasledujúca SWOT analýzy sa zameriavajú na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká prioritných
rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

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

Analýza SWOT
Analýza SWOT pomôže zamerať pozornosť na kľúčové oblasti vo vnútri obce. Využitá bude hlavne
pri budovaní jej silných stránok, odstraňovaní slabých stránok alebo ich akceptovaní (pokiaľ ich nie
je možné odstrániť), využívaní príležitostí a vyrovnaní sa s rizikami vonkajšieho prostredia. SWOT
analýza bude základným dokumentom a východiskom pre tvorbu stratégie obce a strategického
plánovania.
Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov, odhaľuje, čo
je v obci pozitívne a negatívne. Silnou stránkou obce sú jej prirodzené dispozície a akákoľvek
konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v
porovnaní s inými.
Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov,
určuje možnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať. Príležitosťou obce je akýkoľvek pozitívny
trend, ktorý môže byť impulzom pre jej ďalší rozvoj v prípade, že sa nájdu zdroje na jeho realizáciu
a bude oň záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja na úrovni
miestnej ale aj regionálnej, národnej či celosvetovej, ktoré ju v negatívnom smere ovplyvňujú.
Syntéza výsledkov analýzy SWOT porovná vonkajšie hrozby a príležitosti s vnútornými silnými a
slabými stránkami. Ich kombináciou a prienikom vznikne stratégia ako vyvažujúci faktor, ktorý
uvedie obec do súladu s jej okolím. Vzhľadom na rozdielny význam a váhu jednotlivých
analyzovaných položiek bude mať obec k dispozícii rozličné varianty stratégie:
1.Stratégia SO 2.Stratégia ST 3.Stratégia WO -

4.Stratégia WT -

najatraktívnejší
strategický
variant.
Obec
si
ju
zvolí
ak,
prevažujú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami. Odporúča sa
ofenzívna stratégia z pozície sily.
stratégia silnej obce, ktorá sa nachádza v nepriaznivom prostredí. Odporúča
sa defenzívna stratégia, ktorou si obec chráni už vydobytú pozíciu.
túto stratégiu si volí, ak prevažujú slabosti nad silami, nachádza sa však v
atraktívnom prostredí. Aby obec využila naskytujúce sa príležitosti, na ktorých
zvládnutie nemá dostatok vnútorných schopností, snaží sa postupne
posilňovať svoju pozíciu a odstrániť nedostatky.
vhodná pre obec, ktorá je slabá a navyše sa nachádza v neatraktívnom
prírodnom a sociálno-ekonomickom prostredí.
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5.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Silné stránky
-

Existencia 2 predajní zmiešaného tovaru,
Existencia živočíšnej výroby,
Rozvinuté lesné hospodárstvo,
dostatok pracovnej sily, ktoré sú k dispozícii pre
priemyselne zamerané podniky,
výhodná geografická poloha obce v blízkosti okresného
mesta Svidník,
rýchla dostupnosť krajského mesta Prešov,
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku,
504 ha hospodárskych a ochranných lesov,
Existencia ubytovacieho zariadenia,

Slabé stránky
-

-

-

nedostatočné vybavenie infraštruktúrou cestovného
ruchu,
nedostatok pracovných miest,
nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom a stavbám,
ktoré sa môžu stať prekážkou pri rozvoji
podnikateľských aktivít,
absencia stravovacích zariadení,
absencia hospodárskych zón,
nízky rozpočet obce nedovoľuje v dostatočnej miere
podporovať podnikateľské aktivity obyvateľstva,
chýba informačný systém na komunikáciu
samospráva – podnikatelia - občania
nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov,
vysoká finančná zaťaženosť a administratívne bariéry
obmedzujúce rozvoj podnikania,
nedostatočné využitie existujúcich výrobných kapacít,
nedostatočná
miera
tvorby
finančných
zdrojov
u fyzických
osôb,
ktorá
zabraňuje
rozvoju
podnikateľských aktivít,
nedostatočná podpora poľnohospodárskych podnikov,
nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov na nákup
a inštaláciu
moderných
efektívnych
výrobných
technológií,

Príležitosti
-

-

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

Ohrozenia
-

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

5.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky
-

vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie,
rozvodná sieť plynu – 100 %,
existencia DSL pripojenia do siete Internet,
dobré prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú cestnú
sieť,
existencia 4 zastávok SAD,
dobré pokrytie signálom mobilných operátorov – 80 %,
z funkčného hľadiska veľmi vyhovujúci systém
regionálnej autobusovej dopravy,
existencia verejného rozhlasu,
úroveň dobudovania nadradenej dopravnej

Slabé stránky
-

Absencia obecného vodovodu,
Absencia dažďovej kanalizácie,
absencia splaškovej kanalizačnej siete,
absencia ČOV,
neexistencia domu smútku,
absencia verejných studní,
absencia verejného Internetu,
absencia verejného prístupového bodu,
zlý technický stav miestnych komunikácií, ktoré sú
vplyvom poveternostných podmienok v značnom štádiu
zvetrania,
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-

-

-

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

-

-

-

-

Príležitosti
-

výstavba obecného vodovodu,
výstavba splaškovej kanalizácie,
vybudovanie miestneho bezdrôtového rozhlasu,
rekonštrukcia mostov a lávok,
rekonštrukcia miestnych komunikácií,
dobudovanie chodníkov popri miestnych komunikáciách,
rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho rozšírenie na
neosvetlené časti obce,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
využitie významnej geografickej polohy územia z
hľadiska prechádzajúcich dopravných koridorov,
zvýšenie počítačovej gramotnosti,
zníženie cien využívania Internetu,
rozvoj
ďalších
telekomunikačných
služieb
v
konkurenčnom prostredí,
existujúca infraštruktúra pre rozvoj priemyselných zón
v obci,
zlepšenie dopravnej dostupnosti železničnou dopravou,
zrovnoprávnenie papierovej a elektronickej komunikácie
medzi verejnou správou, občanmi a podnikateľmi,
vytváranie a sprístupňovanie verejného digitálneho
obsahu,
zrušenie princípu miestnej kompetencie pri vydávaní
dokumentov a poskytovaní služieb verejnou správou,
e-government je príležitosťou prelomovú modernizáciu
interných administratívno-správnych procedúr, zlepšenie

zlý technický stav miestneho verejného rozhlasu,
nevyhovujúci stav korýt miestnych tokov,
negatívny stav nehnuteľného majetku obce – obecný
úrad, ...,
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
technickej infraštruktúry,
absencia chodníkov popri väčšine komunikácií vo
vlastníctve obce,
nedostatok regionálneho digitálneho obsahu a nízke
konkurenčné prostredie z dôvodu vysokej ceny za PC ,
nízkej výkonnosti e-služieb ,
nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a
štandardizácie dokumentov vo verejnej správe,
absencia koncepčného a systematického formovania
právneho rámca podpory aplikácie IT v procesoch
výkonu činností verejnej správy,
nízky podiel e-služieb verejnej správy s vyššou pridanou
hodnotou a nízka efektívnosť ostatných služieb verejnej
správy,
nízka efektívnosť, bezpečnosť a interoperabilita ISVS
nízka vybavenosť a výkonnosť technologickej IK
infraštruktúry samosprávy
nedostupný kvalitný digitálny obsah
fyzicky nedostupný internet v území s nízkou hustotou
osídlenia, alebo málo atraktívny pre používateľov,
pomaly zavádzané základné služby eGovernmentu a
nízka efektivita ostatných elektronizovaných verejných
služieb, ktoré väčšinou iba kopírujú papierové služby,
pomaly rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia,
nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav dopravnej
infraštruktúry,
nedostatočne rozvinutý integrovaný dopravný systém
(IDS)
nízky podiel ciest vyšších tried na celkovej dĺžke ciest v
regióne,
nevyhovujúci technický stav ciest I. triedy,
nedobudovaná sieť rýchlostných ciest,
prudký nárast individuálneho motorizmu,
zastaralý park verejnej osobnej dopravy,
nevhodná deľba prepravnej práce verejnej osobnej
dopravy,
absencia integrovaných dopravných systémov,

Ohrozenia
-

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

-

imidžu VS, ako aj zvýšenie podielu a záujmu verejnosti
na správe vecí verejných,
vytváranie
kvalitného
a
dostupného
verejného digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po e-službách a
širokopásmovom pripojení,
rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia
-

výkonu činností verejnej správy vo vzťahu k
externému, ako aj internému prostrediu,
digital divide, zvyšovanie disparít medzi územiami alebo
sociálnymi skupinami vo využívaní IKT,
nízka digitálna gramotnosť a zručnosť používateľov IKT
a nedostatočný dopyt po elektronických službách,
rozvoj digitálnej kriminality, narúšanie súkromia,
výchovy a ochrany osobných údajov

5.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Silné stránky
-

kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
zabezpečený odvoz TKO,
existencia separovaného zberu,
100 % plynofikácia obce,

Slabé stránky
-

-

Príležitosti
-

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

absencia kanalizačnej siete s ČOV,
neexistencia obecného kompostoviska,
neexistencia zberného dvora ,
neexistencia verejného vodovodu,
narastanie individuálnej automobilovej a motocyklovej
dopravy,
neupravené korytá tunajších tokov,
v širšom okolí prítomné výrobné prevádzky spôsobujúce
nadmernú produkciu polietavých častíc prachu,
prítomnosť
medzinárodnej
cesty
s nadmernou
produkciou exhalátov a v zimných mesiacoch aj prachu
z posypových materiálov,
nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP,
nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŽP,
nedostatok technických kapacít zberu, dopravy,
triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov,
sídlo ekologicky záťažových prevádzok alokovaných
v Prešovskom kraji – Vranov nad Topľou, Prešov,
Humenné, atď.,
kyslé dažde znehodnocujúce lesný porast v okolí,
nadmerné využívanie umelých hnojív spôsobujúce
acidifikáciu pôdy,
existencia čiernych skládok,
absencia oddychovej zóny pre obyvateľov,

Ohrozenia
-

-

zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmernej hospodárskej činnosti v ostatných častiach
kraja,
zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmerného využívania fosílnych palív domácnosťami.
ohrozená kvalita pitných a povrchových vôd,
zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva,
znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi znečistenia,
dopady na zdravotný stav obyvateľov,
zníženie biodiverzity,
pretrvávajúce vykurovanie hlavne tuhými palivami,
nárast množstva vyvážaných odpadov,
nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi,
neriešenie problému existencie „čiernych“ skládok,
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5.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Silné stránky
-

-

-

-

rozvinutá sieť sociálnych zariadení a služieb v priľahlých
sídlach,
zlepšovanie
právneho
a inštitucionálneho rámca
sociálnej inklúzie
realizované reformy, vrátane inštitucionálnych a
fiškálnych
v oblasti sociálnej inklúzie, fiškálna
decentralizácia
dôraz na princíp subsidiarity
zvyšovanie adresnosti, efektívnosti a dostupnosti
opatrení sociálnej inklúzie
dôraz na kvalitu a profesijné zabezpečenie
novokoncipovaný systém ochrany detí
fiškálna decentralizácia
kvalitné neštátne subjekty pôsobiace v niektorých
oblastiach sociálnej sféry
zavádzanie podporných opatrení pre rodiny s deťmi
zvyšujúce sa povedomie zamestnávateľov pri vytváraní
rodine priateľského prostredia a tradícia súťaže
„Zamestnávateľ ústretový k rodine“ a Audit “Rodina a
práca“
kvalitný fungujúci systém predškolských zariadení,
záujem MVO o vytváranie služieb starostlivosti,
existencia
celoslovenského
systému
„materských
centier“
vysoká solidarita a podpora v rámci rodín v súvislosti so
starostlivosťou o deti a odkázané osoby

Slabé stránky
-

-

-

-

-

-

-

-

Príležitosti
-

zriadiť dom opatrovateľskej služby pre zabezpečenie
starostlivosti pre osamotených starších ľudí,
vytvoriť podmienky pre zriadenie klubu mladých,
zabezpečiť verejné stravovanie hlavne pre starších ľudí,
možnosť použitia 2% daní daňových subjektov na
prioritné potreby zdravotníctva,
rozšírenie opatrovateľskej služby,
zlepšenie
štandardu
zdravotníckych
zariadení
v dostupných zariadeniach,
zakladanie mimovládnych neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
zlepšujúca sa infraštruktúra a lepšie prepojenie trhov
práce na susediace trhy práce,
odbúranie rodových stereotypov pri voľbe povolania a v

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

Ohrozenia
-

rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii,
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín
obyvateľstva,
zhoršovanie zdravotného stavu stredného veku,
rast počtu srdcovo-cievnych chorôb,
rast nádorových ochorení tráviaceho traktu,
vysoký výskyt alergických ochorení,
pokles
výdavkov
na
preventívnu
zdravotnú
starostlivosť,
pretrvávajúce stereotypy v mobilitnom správaní sa
pracovnej sily,
nízky dopyt po práci v prihraničných oblastiach,
nízky záujem zamestnávateľov
o prijímanie
uchádzačov o zamestnanie na podporované pracovné
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-

-

-

-

prístupe k zamestnaniu,
rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce na podporu
vzdelávania a prípravy pre trh práce a na podporu
zamestnávania v atypických formách pracovných
vzťahov, najmä pre rodičov počas materskej dovolenky
a rodičovskej dovolenky,
podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných opatrení,
projektov a programov na podporu sociálneho
začleňovania ohrozených skupín podľa ich špecifických
potrieb,
dôrazné uplatňovanie princípu subsidiarity,
lepšie podmienky na zlaďovanie prac. a rodinných
povinností,
začleňovanie do širšieho
priestoru a vyrovnávanie
európskych štandardov,
zvýšenie vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne ľudských
zdrojov zodpovedajúcej dopytu na trhu práce a
znalostnej ekonomike,
Príprava ľudských zdrojov pre potreby globalizovanej
ekonomiky a spoločnosti,
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,

-

-

-

-

miesta,
nedostatočný záujem zamestnávateľov o udržatelnosť
vytvorených pracovných miest,
prehlbovanie chudoby u niektorých skupín populácie a
reprodukcia chudoby,
zvyšujúci sa počet klientov odkázaných na pomoc iných
nesystematickou preventívnou prácou v prirodzenom
rodinnom a otvorenom prostredí,
zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby a iné
opatrenia pretrvávaním poskytovania tradičných foriem
pomoci a služieb pobytového charakteru
a riziko
znižovania kvality života občanov finančnou náročnosť
sociálnych služieb pre klienta,
pretrvávajúce stereotypy pri vykonávaní správy v
oblasti sociálnych vecí,
neadresnosť a absencia individuálneho prístupu ku
klientovi,
klesanie kvality poskytovaných služieb a vykonávaných
opatrení v dôsledku absencie systému prehlbovania
kvalifikácie a ich celková nedostupnosť,
nepriaznivý demografický vývoj,

5.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Silné stránky
-

Existencia základnej školy,
existencia poľovníckych revírov,
existencia turistických trás,

Slabé stránky
-

Príležitosti
-

-

-

zriadenie materskej školy,
výstavba oddychovej a športovej zóny v obci,
zefektívnenie spolupráce s okresným mestom na
regionálnej úrovni,
výstavba viacúčelového ihriska na športové aktivity
občanov,
rozvoj cestovného ruchu a skvalitnenie poskytovaných
služieb prostredníctvom,
výstavby ihrísk (viacúčelové, volejbalové, futbalové,
tenisové),
výstavby cyklotrasy,
výstavby tenisového kurtu,
výstavby lyžiarskeho vleku,
zaviesť tradíciu organizovania športových podujatí
(turnajov),
podpora záujmových krúžkov zo strany obce,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
vysoký podiel kvalifikovanej pracovnej sily v populácii a
rast záujmu podnikateľov o inováciu kvalifikovanosti,
partnerstvá na rozvoj vzdelávania na regionálnej úrovni
a možné zlepšenie spolupráce školy a ďalších subjektov
v rámci komunity, najmä mládežníckych organizácií,
rozvíjajúci sa systém kariérového poradenstva vytvára
predpoklad pre výber profesie v súlade s potrebami trhu
práce,
prepojenie stratégie rozvoja regiónov so štruktúrou
študijných a učebných odborov,

neexistencia priestorov pre zriadenie materskej školy,
nedostatok priestorov pre športovanie,
majetkovo nevysporiadaná budova základnej školy,
negatívny stav budovy základnej školy,
absencia detského ihriska,
nedostatok športových a ostatných možností na rozvoj
cestovného ruchu v obci,
absencia športového klubu,
absencia športovej infraštruktúry,
deficit finančných prostriedkov znamená sústavné
obmedzovanie nákupu nástrojov a zariadení v školstve,
nesystémová reforma vzdelávacej sústavy,
absencia športovo-rekreačnej zóny obce,
nedostatočná starostlivosť o starších občanov,

Ohrozenia
-

-

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

-

spolupráca s podnikmi v regióne vrátane zvýšenia
prístupu žiakov k moderným strojom a zariadeniam,
partnerstvá na rozvoj vzdelávania na regionálnej úrovni
a možné zlepšenie spolupráce školy a ďalších subjektov
v rámci komunity, najmä mládežníckych organizácií,
konkurencia škôl a iných inštitúcií v rámci miestnej
komunity,
opatrenia štátu zabezpečujúce rovnosť prístupu k
vzdelávaniu, integráciu a reintegráciu,
tendencia využívať moderné formy vzdelávaní a
diverzifikovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie,
záujem škôl, vzdelávacích inštitúcií a tretieho sektora o
zapojenie do medzinárodnej spolupráce a do výchovnovzdelávacích programov a projektov,

5.6 KULTÚRA
Silné stránky
-

dlhoročná história obce, tradície,
rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru,
dobré kultúrne povedomie obyvateľov,
existencia kultúrneho domu,
existencia dvoch kostolov,
existencia pamätnej izby,
existencia knižnice,

Slabé stránky
-

Príležitosti
-

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

nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť
zariadení a pre ich rozvoj,
chýbajúce tradičné, každoročne organizované kultúrne
podujatia,
nerozvinutá kultúrna turistika,
absencia združenia, záujmového krúžku v oblasti
kultúry,
negatívny stav kultúrneho domu – potrebná výmena
strešnej krytiny, zateplenie budovy,
potrebná
rekonštrukcia
sociálnych
zariadení
v priestoroch kultúrneho domu,
slabá propagácia a reklama kultúrnych aktivít obce,
nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a
vzdelávacie podujatia,
chátrajúci stav kultúrnych pamiatok,
neexistencia zariadenie propagujúceho tradičné remeslá
z okolia obce,

Ohrozenia
-

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

5.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATION
Silné stránky
-

bohaté kultúrne dedičstvo,
existencia poľovníckeho revíru,
existencia lesných plôch na regeneráciu,
existencia turistických trás,
existencia ubytovacích kapacít,

Slabé stránky
-

absencia stravovacích kapacít,
neexistencia športovej infraštruktúry,
málo rozvinutý cestovný ruch,
absencia cyklotrás,
chýba rekreačné zázemie obce,
nedostatočná propagácia goodwillu a CR obce,
neexistencia www stránky obce,
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-

Príležitosti
-

možnosť rozvíjať agroturistiku,
výstavba lyžiarskeho vleku,
výstavba tenisového kurtu,
výstavba ubytovacích a stravovacích kapacít,
výstavba komerčnej infraštruktúry,
možnosť rozvoja oddychovej turistiky v okolí
možnosti
rozvoja
cykloturistických,
jazdeckých
a náučných chodníkov,
vytypovanie lokality na rozvoj rekreačných aktivít,
výstavba rekreačného zariadenia v majetku obce,
výstavba rekreačného príslušenstva pri rekreačnom
zariadení,
spracovať multimediálne propagačné materiály obce
v rôznych jazykových mutáciách,
zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na
regionálnej úrovni,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU
rozvíjať rodinnú rekreáciu,
vypracovať projekt obnovy nevyužívaných objektov pre
CR,

nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu,
slabá kooperácia s cestovnými kanceláriami,
slabá propagácia tradičných umení a remesiel v obci,
nedostatok
športovísk
potenciálne
využiteľných
návštevníkmi obce,

Ohrozenia
-

prítomnosť prírodných hodnôt výrazne obmedzí rozvoj
aktivít cestovného ruchu v obci,
nízka tvorba disponibilných zdrojov ekonomických
subjektov zamedzí rozvoju podnikateľských aktivít,
náročné získavanie úverových zdrojov,
neochota ľudí investovať a započať podnikateľské
aktivity v cestovnom ruchu,
zaostávanie obce v rozvoji CR sa nakoniec odrazí
v úrovni kvality života jeho obyvateľov,
predstih „konkurenčných obcí“ v oblasti poznávacej
turistiky, športovej a pobytovej turistiky,

Koordinácia a syntéza výsledkov SWOT
Zostavenie analýzy SWOT je zložitý proces, ktorý si vyžaduje systematický prístup pri identifikácii
a analýze bezprostredných (často i skrytých) vonkajších a vnútorných faktorov. Výstižnosť väčšiny
faktorov je zložité vyjadriť prostredníctvom jednoduchých formulácií. Pri zaraďovaní jednotlivých
faktorov do základných zložiek SWOT analýzy je potrebné zodpovedne posudzovať ich lokálne
a mikroregionálne podmienenú situáciu a relatívny podiel na regionálnom rozvoji. V tomto zmysle ide
hlavne o nerovnováhu medzi Libichavou a ostatnými obcami v okolí.
Aj napriek vyššie uvedeným obmedzeniam a determinantom je možné konštatovať, že silná stránka
obce vychádza hlavne z jej výhodnej alokácie v blízkosti regionálnych centier, ako aj blízkej alokácie
hlavných dopravných tepien.
Naopak medzi slabé stránky obce Roztoky patrí nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva,
nedobudovaný vzdelávací systém zahŕňajúci možnosti vzdelávania v rámci celoživotného
vzdelávania, vzhľadom na alokáciu obce, pomerne vysoká miera nezamestnanosti, nízka profesijná
mobilita ľudských zdrojov, nesúlad vzdelanostnej štruktúry s potrebami trhu práce. V oblasti
podnikateľského sektora ide hlavne o nedostatočne rozvinutý výrobný sektor, a potreba
dobudovania službotvorného sektora. V oblasti technickej infraštruktúry ide potrebu dobudovania
inžinierskych sietí v oblasti odpadového hospodárstva, dostavbu a rekonštrukciu cestnej siete, ktorá
sa nachádza na niektorých miestach v havarijnom stave.
Ohrozenia obce Roztoky vyplývajú z okolitého prostredia, tendencií a skutočností, ktoré nemôže
manažment obce ovplyvniť.
Vo vyššie uvedenom kontexte je potrebné sledovať i potenciálne rozvojové príležitosti a hrozby,
indukované hierarchicky vyššími faktormi sociálno - ekonomického rozvoja. Na základe
uskutočnených analýz je možné za najväčšie hrozby pokladať hlavne:
1.
2.
3.

Znižovanie konkurencieschopnosti obce v dôsledku trvalej stagnácie v rozvoji spolupráce podnikateľskej
sféry s orgánmi miestnej samosprávy – Public Private Partnership.
Rozhodnutie kľúčového investora o zmene alokácie investície.
Nedostatok externých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie kvalitných verejných služieb.
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4.

Podcenenie významu kvalitatívneho rozvoja ľudských zdrojov ako pre ekonomický, tak aj pre sociálny
rozvoj obce Roztoky.
Podcenenie významu informačných technológií ako základného prvku ekonomického rozvoja a rozvoja
ľudských zdrojov v obci.

5.

Jedným z nutných predpokladov úspešnej implementácie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja je náväznosť na existujúcu sústavu strategických a rozvojových dokumentov. Tento fakt sa
premietol z časti aj do výberu opatrení a cieľových skupín, na ktoré sa má zamerať podpora
z verejných zdrojov, hlavne z dôvodu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov, odstránenia
duplicít, možných protichodných účinkov opatrení atď.. Z tohto dôvodu je prirodzeným rámcom
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ako aj NSRR 2007
– 2013, ale aj platná legislatíva v oblasti zabezpečovania verejných služieb.
Komparáciou výsledkov vyššie uvedenej selekcie odvetvových disparít a PHSR POSK je možné zistiť,
že niektoré opatrenia v rámci tohto dokumentu pokrývajú kritické oblasti zistené v problémovej
analýzy. Preto je nutné v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami zamerať sa na odstránenie
týchto disparít v relevantných cieľových oblastiach a relevantných skupín.
1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj
Cieľová skupina
-

Podnikateľské subjekty v priemysle, obchode a výrobných službách
Podnikatelské subjekty ve výzkumu a v inovačných procesoch
Obec
Investori

2. Technická infraštruktúra
Cieľová skupina
-

obce,
obyvatelia obce,
podnikatelské subjekty,
mimovládne subjekty,

3. Životné prostredie
Cieľová skupina
-

obec,
obyvatelia obce,
podnikatelské subjekty,

4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Cieľová skupina
-

nezametaní,
sociálne odkázaní,
zdravotne a duševne postihnutí,
obyvatelia v dôchodkovom veku,
mladí ľudia,
rizikové skupiny obyvatelstva,

5. Školstvo a šport
Cieľová skupina
-

deti predškolského veku,
žiaci v rámci povinnej školskej docházky,
nezamestnaní,
obyvatelia v dôchodkovom veku,
sportovci organizovaní v rámci šprtových hnutí,
pasívna športová verejnosť,
obyvatelia v produkívnom veku,

6. Kultúra
Cieľová skupina
-

obyvateľstvo
podnikateľské subjekty
návštevníci obce,
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7. Cestovný ruch a public relation
Cieľová skupina
-

obec,
VÚC,
obyvatelia obce,
návštevníci obce,
súkromný podnikateľský sektor,

6 STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA
STRATEGICKÝ CIEĽ
Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja sa navrhuje pre obec Roztoky
nasledovný strategický cieľ:
Hlavným cieľom obce je dosiahnuť rovnovážny rast vo všetkých svojich hospodárskych
a sociálnych oblastiach. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený
prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných
a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať
do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti cestovného ruchu a vybraných oblastí
poľnohospodárstva a potravinárstva, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady.
V súvislosti

s ekonomickým

rozvojom

obec

zabezpečí

poskytovanie

kvalitných

verejných služieb pre svojich obyvateľov.
Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené podmienky pre
stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti
hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je
považované za prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali
výdavky verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia za účelom podpory nových
rozvojových projektov.
Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú
postavené na:
–
–
–

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

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným zámerom
stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v
rámci partnerstva. V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje
hlavne na vybudovanie prepojenia regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné
koridory v dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti sa pozornosť venuje
aj rozvoju informačnej spoločnosti. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie
situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k
ochrane životného prostredia. Stratégia je založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú
bariérou rozvoja a na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast. To je
možné uskutočniť len na úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektoru
a integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.
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Na dosiahnutie strategického cieľa budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových
odvetví. Uvedené ciele plne korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Prešovského
samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie.
GLOBÁLNE CIELE ROZVOJA
Globálne ciele rozvoja definujú strategický zámer za príslušnú prioritnú rozvojovú oblasť. Strategický
zámer je následne rozpracovaný na jednotlivé ciele rozvoja, ktoré sú zabezpečované príslušnými
opatreniami.
6.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti
a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania
stabilných prvkov výroby všetkými možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných
príležitostí. Z uvedeného dôvodu sa plánuje výstavba nových priemyselných zón, ktoré by
významným spôsobom pozitívne ovplyvnila zamestnanosť a ekonomickú stabilitu v obci.
Cieľ 6.1.1

Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce.

Opatrenie 6.1.1.1
Aktivity

Opatrenie 6.1.1.2
Aktivity

Cieľ 6.1.2

Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti o možnostiach podpory
zo strany obce, VÚC, štátu a EÚ.
Vypracovanie analýzy možností rozvoja podnikateľských aktivít v obci.
Analýza a priebežná aktualizácia verejných výdavkových programov pre podporu
podnikania.
Prezentácia foriem podpory podnikateľských subjektov zo strany obce.
Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v obci.
Vytvoriť materiálne finančné a personálne podmienky pre rozvoj tradičných remesiel v
obci.
Nadviazať spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, obce, podnikateľských subjektov a obyvateľov
obce pri výučbe a prezentácii tradičných remesiel.

Podpora tradičných odvetví priemyslu.

Opatrenie 6.1.2.1
Aktivity

Cieľ 6.1.3
Opatrenie 6.1.3.1
Aktivity

Cieľ 6.1.4
Opatrenie 6.1.4.1
Aktivity

Cieľ 6.1.5
Opatrenie 6.1.5.1
Aktivity

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

Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok.
Podpora podnikateľov zavádzajúcich výrobu na báze progresívnych technológií, pomoc pri
získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov na tento účel.

Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Využitie slnečných kolektorov pre potreby obecného úradu..
Výstavba malých slnečných elektrární.
Využitie biomasy pre energetické účely.

Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba viacúčelových športových ihrísk.
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Výstavba lyžiarskeho vleku.
Výstavba ubytovacích zariadení s relaxačnými službami.

6. 2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality životného
prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne priemyselné
zóny v obci, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry – vodovodnej, elektrickej, cestnej.
Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie regionálnych komunikácií
(ciest II. a III. triedy) zaisťujúcich dopravnú obslužnosť obce Roztoky. Zámerom je zabezpečiť také
prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných
subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií
do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s
ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.
Cieľ 6.2.1
Opatrenie 6.2.1.1
Aktivity

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

Opatrenie 6.2.1.2
Aktivity

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

Opatrenie 6.2.1.3
Aktivity

Budovanie miestnych cyklotrás.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cyklotrás.

Opatrenie 6.2.1.4
Aktivity

Budovanie miestnych turistických cyklotrás.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cyklotrás.

Opatrenie 6.2.1.5
Aktivity

Výstavba výbočísk pri tunajších zastávkach SAD.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry.

Opatrenie 6.2.1.6
Aktivity

Výstavba parkoviska pred obecným cintorínom, materskou a základnou školou.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba parkoviska.

Opatrenie 6.2.1.7
Aktivity

Výstavba parkoviska pred športovou infraštruktúrou a domom kultúry.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba parkoviska.

Cieľ 6.2.2
Opatrenie 6.2.2.1
Aktivity

Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na potenciálnu výstavbu IBV.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Príprava pozemkov a inžinierskych sietí.

Opatrenie 6.2.2.2
Aktivity

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

Opatrenie 6.2.2.3
Aktivity

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

Opatrenie 6.2.2.4
Aktivity

Rekonštrukcia mostov a lávok.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Rekonštrukcia mostov a lávok.
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Opatrenie 6.2.2.5
Aktivity

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

Opatrenie 6.2.2.6
Aktivity

Rekonštrukcia budovy obecného úradu – zateplenie budovy a rekonštrukcia interiérov.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber dodávateľa výkonu rekonštrukčných prác.
Realizácia rekonštrukčných prác.

Opatrenie 6.2.2.7
Aktivity

Rekonštrukcia a rozširovanie obecného cintorína.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výkon rekonštrukčných a rozširovacích prác.

Opatrenie 6.2.2.8
Aktivity

Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.

Opatrenie 6.2.2.9
Aktivity

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

Opatrenie 6.2.2.10
Aktivity

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

6. 3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia
a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova
a informovanosť o stave životného prostredia.
Cieľ 6.3.1
Opatrenie 6.3.1.1
Aktivity

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

Opatrenie 6.3.1.2
Aktivity

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

Opatrenie 6.3.1.3
Aktivity

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

Opatrenie 6.3.1.4
Aktivity

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

Opatrenie 6.3.1.5
Aktivity

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

Cieľ 6.3.2
Opatrenie 6.3.2.1
Aktivity

Cieľ 6.3.3
Opatrenie 6.3.3.1
Aktivity

Informovanosť a poradenstvo
Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP.
Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v obci.
Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia.
Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
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Výkon pozemných prác.
Výstavba kanalizácie.
Opatrenie 6.3.3.2
Aktivity

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

Opatrenie 6.3.3.3

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

Aktivity
Opatrenie 6.3.3.4
Aktivity

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

Opatrenie 6.3.3.5
Aktivity

Výstavba ČOV, prípadne prečerpávacej stanice.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba ČOV / prečerpávacej stanice.

Opatrenie 6.3.3.6
Aktivity

Výstavba verejného vodovodu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba vodovodu.

Opatrenie 6.3.3.7
Aktivity

Výstavba vodojemu pre nízkonákladové nájomné byty.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba vodojemu.

Cieľ 6.3.4
Opatrenie 6.3.4.1
Aktivity

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

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

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich
kvalitu.
Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby (dom opatrovateľskej služby).
Výber vhodnej alternatívny zriadenia zariadenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budovy pre zariadenie poskytujúce
sociálne služby.

Opatrenie 6.4.1.2
Aktivity

Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a soc. odkázalých.
Zabezpečenie priestorov.
Obstaranie vnútorného vybavenia.

Opatrenie 6.4.1.3
Aktivity

Zriadenie klubu mladých.
Zabezpečenie priestorov.
Obstaranie vnútorného vybavenia.

Opatrenie 6.4.1.4
Aktivity

Zriadenie klubu dôchodcov.
Zabezpečenie priestorov.
Obstaranie vnútorného vybavenia.

Opatrenie 6.4.1.5
Aktivity

Výstavba sociálnych nájomných bytov v obci.
Výber lokality.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba nájomných bytov.

Opatrenie 6.4.1.6
Aktivity

Výstavba hygienickej stanice a obecnej čistiarne.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia – výstavba / rekonštrukcia budovy pre zariadenie poskytujúce sociálne služby.
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Cieľ 6.4.2
Opatrenie 6.4.2.1
Aktivity

Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb
o poskytovanie rehabilitačných cvičení.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.

Opatrenie 6.4.2.2
Aktivity

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

Opatrenie 6.4.2.3
Aktivity

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

Opatrenie 6.4.2.4
Aktivity

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

Opatrenie 6.4.2.5
Aktivity

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

Opatrenie 6.4.2.6
Aktivity

Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ženy.
Analýza dopytu po uvedených službách
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie priestorov.

Cieľ 6.4.3

Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových skupín obyvateľov obce.

Opatrenie 6.4.3.1
Aktivity

Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti tradičných remesiel.
Finančné a personálne zabezpečenie.

Opatrenie 6.4.3.2

Podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania individuálnych
schopností a vypracovávania individuálnych akčných plánov a rozvoj celoživotného
poradenstvo.
Zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie poradenských služieb.
Personálne zabezpečenie poradenstva.

Aktivity
Opatrenie 6.4.3.3
Aktivity

Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri
hľadaní si zamestnania a komunikácie s potenciálnym zamestnávateľov pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie poradenských služieb.
Personálne zabezpečenie poradenstva.

6. 5 INFORMATIZÁCIA OBCE
Strategický zámer
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom
využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na egovernment na lokálnej úrovni (e-vote, e-services, ...). Umožniť obyvateľom obce a pracovníkom
samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.
Cieľ 6.5.1

Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.

Opatrenie 6.5.1.1
Aktivity

Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.
Technické zabezpečenie IS.
Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva – podnikateľské subjekty.

Opatrenie 6.5.1.2
Aktivity

Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v obci.
Tvorba SW na realizáciu e-vote na miestnej úrovni.

Opatrenie 6.5.1.3
Aktivity

Podpora využívania Internetu v obci.
Zriadenie verejných prístupových bodov v obci.
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Budovanie verejného Internetu v obci.

Cieľ 6.5.2
Opatrenie 6.5.2.1
Aktivity

Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.
Realizácia kurzov na získanie ECDL spôsobilosti pre pracovníkov miestnej samosprávy.

Opatrenie 6.5.2.2
Aktivity

Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce.
Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia u obyvateľov obce.
Realizácia kurzov na obsluhu a používanie obecného informačného a komunikačného
systému.

Opatrenie 6.5.2.3

Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a
motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb.
Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete.

Aktivity

6. 6 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia školy.
V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné
využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových
podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre
obyvateľov obce.
Cieľ 6.6.1

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.

Opatrenie 6.6.1.1
Aktivity

Zriadenie počítačovej miestnosti s verejným prístupom k sieti Internet.
Nákup techniky a zariadení.

Opatrenie 6.6.1.2
Aktivity

Podpora mimoškolskej činnosti.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia / výstavba priestorov na uskutočnenie mimoškolskej činnosti.
Zabezpečenie vybavenia.

Opatrenie 6.6.1.3

Rekonštrukcia priestorov pre uskutočňovanie neformálnych vzdelávacích
potrieb.
Zabezpečenie priestorov.
Obstaranie vnútorného vybavenia.

Aktivity
Opatrenie 6.5.1.4
Aktivity

Rekonštrukcia priestorov pre knižnicu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia priestorov.

Opatrenie 6.5.1.5

Obstaranie a rekonštrukcia budovy pre potreby materskej školy – zateplenie budovy a
oprava strechy.
Výmena plastových okien.
Zateplenie budovy.
Výmena strešnej krytiny.

Aktivity

Opatrenie 6.5.1.6
Aktivity

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

Opatrenie 6.5.1.7
Aktivity

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

Opatrenie 6.5.1.8
Aktivity

Vybudovanie športového ihriska pre potreby materskej školy.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber vhodnej lokality.
Výstavba ihriska.

Opatrenie 6.6.1.9
Aktivity

Majetkové vysporiadanie a rekonštrukcia základnej školy.
Odkúpenie budovy.
Výmena plastových okien.
Zateplenie budov.
Výmena strešnej krytiny.
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Opatrenie 6.6.1.10
Aktivity

Cieľ 6.6.2.
Opatrenie 6.6.2.1
Aktivity

Modernizácia vnútorného vybavenia základnej školy.
Výber vhodného dodávateľa.
Nákup zariadenia.
Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry.
Výber lokality a spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry – viacúčelové ihrisko.
Výstavba tenisového kurtu.

Opatrenie 6.6.2.2
Aktivity

Vybudovanie novej športovej infraštruktúry – lyžiarsky vlek s príslušenstvom.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry.

Opatrenie 6.6.2.3
Aktivity

Výstavba cykloturistických trás.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba trás.

Opatrenie 6.6.2.4

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

Aktivity
Opatrenie 6.6.2.5
Aktivity

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

Opatrenie 6.6.2.6
Aktivity

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

Opatrenie 6.6.2.7
Aktivity

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

Opatrenie 6.6.2.8

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

Aktivity

6. 7 KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít
organizovaných externými subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je
povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na
cestovný ruch.
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Cieľ 6.7.1
Opatrenie 6.7.1.1
Aktivity
Opatrenie 6.7.1.2
Aktivity

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

Opatrenie 6.7.1.3
Aktivity

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

Opatrenie 6.7.1.4
Aktivity

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

Opatrenie 6.7.1.5

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

Aktivity

Opatrenie 6.7.1.6
Aktivity
Opatrenie 6.7.1.7
Aktivity
Opatrenie 6.7.1.8
Aktivity

Cieľ 6.7.2
Opatrenie 6.7.2.1
Aktivity

Cieľ 6.7.3
Opatrenie 6.7.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.7.3.2
Aktivity
Opatrenie 6.7.3.3
Aktivity

6. 8

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych,
informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného
ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry na viacúčelové kultúrne zariadenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia a prestavba infraštruktúry.

Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá,
ľudový odev a doplnky, pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie v
cestovnom ruchu a agroturistike.
Zabezpečenie priestorov, finančných a materiálnych prostriedkov.
Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň obce, Hody, „ Rusíni na streche
Európy“, atď..
Personálne zabezpečenie.
Výstavba otvoreného amfiteátra.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba amfiteátra.

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

CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS

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

Účinná propagácia obce.
Aktualizácia samostatnej www stránky obce.
Finančné zabezpečenie.
Obsahová analýza www stránky.
Priebežná aktualizácia www stránky.

Opatrenie 6.8.1.2
Aktivity

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

Opatrenie 6.8.1.3

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

Aktivity
Opatrenie 6.8.1.4
Aktivity

Cieľ 6.8.2

Podpora budovania informačných tabúľ v obci.
Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách obce.
Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty obce.
Rekreačno - relaxačné zázemie obce.

Opatrenie 6.8.2.1
Aktivity

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

Opatrenie 6.8.2.2
Aktivity

Výstavba náučných chodníkov a inštalácia informačných tabúľ.
Výstavba chodníkov.

Opatrenie 6.8.2.3
Aktivity

Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba viacúčelových športových ihrísk.
Výstavba lyžiarskeho vleku.
Výstavba ubytovacích zariadení s relaxačnými službami.

Opatrenie 6.8.2.4
Aktivity

Cieľ 6.8.3
Opatrenie 6.8.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.8.3.2
Aktivity

Rozvoj agroturistiky, podpora zakladania ekofariem.
Vypracovanie technickej dokumentácie a podnikateľského plánu.
Zriadenie chovu koní s príslušenstvom a ubytovacích zariadení.
Zabezpečenie chovu.

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

7 MERATEĽNÉ INDIKÁTORY
Monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Roztoky sa vykonáva na základe
súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a opatreniam (ktoré môžu byť priebežne
konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na jednotlivé opatrenia a
zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť realizovaných verejných výdavkov. Indikátory budú
zároveň základným faktorom pri tvorbe kritérií na čerpanie finančnej podpory z regionálneho
rozvojového fondu.
7.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.1.1
Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce.
počet vypracovaných
Spracovať stratégiu
stratégií,
podpory podnikania
a zvýšenia informovanosti počet informovaných
Opatrenie
o možnostiach podpory zo subjektov,
6.1.1.1
strany obce, VÚC, štátu
počet podporených
a EÚ.
subjektov,

Typ

Merná jednotka

Výsledok

Počet

Výsledok

Počet

výstup

počet
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Opatrenie
6.1.1.2

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

počet úspešných absolventov
programov CŽV podporených
z projektov OPV
produktivita práce ako
dôsledok rozvoja ľudského
kapitálu
Počet klientov

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.1.2
Podpora tradičných odvetví priemyslu
Počet vytvorených nových
Podporovať rozvoj tých
pracovných miest
odvetví priemyslu, pre
Nárast pridanej hodnoty
Opatrenia
ktorých rozvoj sú v okolí
Počet podporených projektov
6.1.2.1
regiónu vytvorené ideálne
Nárast tržieb
podmienky.
Výdavky na inovácie
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.1.3
Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Zavádzanie nových
Opatrenie
technológií do súčasných
Nárast pridanej hodnoty
6.1.3.1
výrobných prevádzok.
Nárast tržieb
Výdavky na inovácie

dopad

absolútny počet

vplyv

SKK

výstup

počet

Typ

Merná jednotka

Dopad

počet

Dopad
výstup
Výsledok
Výsledok

SKK
počet
SKK
SKK

Typ

Merná jednotka

Dopad

počet

Dopad
Výsledok
Výsledok

SKK
SKK
SKK

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Merná jednotka
Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v
Cieľ 6.1.4
energetike.
Objem preinvestovaných
Výsledok
SKK
prostriedkov
Podpora výstavby
zariadení na využívanie
Opatrenie
Objem vyprodukovanej
Výsledok
kW
obnoviteľných zdrojov
6.1.4.1
elektrickej energie
energie.
Počet vytvorených nových
Dopad
počet
pracovných miest
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.1.5
Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Opatrenie
Podpora vytvárania
Počet nových návštevníkov
6.1.5.1
nových atraktivít v obci.
obce
Tržby z predaja služieb

Typ

Merná jednotka

Dopad

počet

výsledku

počet

Dopadu

SKK

Typ

Merná jednotka

výsledku

Počet

výsledku

počet

výstupu

km

výstupu

km

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

km

výsledku

počet

výsledku

počet

7.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.2.1
Rozvoj dopravnej infraštruktúr
Počet nových
a premiestnených zastávok
Opatrenie
Rekonštrukcia zastávok
6.2.1.1
SAD v obci.
Počet užívateľov
podporených projektov
Dĺžka rekonštruovaných
a novovybudovaných ciest II.
a III. Triedy a miestnych
komunikácií
Rekonštrukcia miestnych
Opatrenie
Dĺžka novovybudovaných
komunikácií a výstavba
6.2.1.2
chodníkov
chodníkov.
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vytvorených
pracovných miest
Opatrenie
Budovanie miestnych
Dĺžka vybudovaných
6.2.1.3
cyklotrás.
cyklotrás
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet nových návštevníkov
obce
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Opatrenie
6.2.1.4

Budovanie miestnych
turistických cyklotrás.

Opatrenie
6.2.1.5

Výstavba výbočísk pri
tunajších zastávkach SAD.

Opatrenie
6.2.1.6

Výstavba parkoviska pred
obecným cintorínom,
materskou a základnou
školou.

Opatrenie
6.2.1.7

Výstavba parkoviska pred
športovou infraštruktúrou
a domom kultúry.

Počet vytvorených
pracovných miest
Dĺžka vybudovaných
cyklotrás
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet nových návštevníkov
obce
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet novovybudovaných
výbočísk
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet novovybudovaných
parkovacích miest
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet novovybudovaných
parkovacích miest
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vytvorených
pracovných miest

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.2.2
Rozvoj občianskej infraštruktúry
Celková nová plocha pre IBV
Rozšírenie intravilánu obce Počet nových obyvateľov
Opatrenie
vzhľadom na potenciálnu
obce
6.2.2.1
výstavbu IBV.
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet inštalovaných svietidiel
Zvýšenie pokrytia územia
verejným osvetlením
Rekonštrukcia a rozšírenie Počet podporených
Opatrenie
verejného osvetlenia v
projektov, prostredníctvom
6.2.2.2
obci.
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
nových služieb verejnej
infraštruktúry
Plocha upravených verejných
plôch,
Opatrenie
Úprava verejných plôch
6.2.2.3
v obci.
Počet vysadených nových
okrasných krovín a stromov,
Počet zrekonštruovaných
mostov,
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov
Počet zrekonštruovaných
6.2.2.4
a lávok.
lávok,
Počet užívateľov
podporených projektov
Pokrytie územia rozhlasom
Počet užívateľov
Opatrenie
Výstavba bezdrôtového
podporených projektov
6.2.2.5
rozhlasu.
Počet novonainštalovaných
reprosústav,
Počet podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
priestorov v m2
Rekonštrukcia budovy
Zníženie koeficientu prestupu
obecného úradu –
Opatrenie
tepla,
zateplenie budovy a
6.2.2.6
Plocha zrekonštruovanej
rekonštrukcia interiérov.
strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej
podlahovej krytiny,
Opatrenie
Rekonštrukcia
Plocha zrekonštruovaného
6.2.2.7
a rozširovanie obecného
cintorína

výsledku

počet

výstupu

km

výsledku

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

počet

výsledku

počet

výstupu

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

výsledku

ha

Dopad

Osoby

výsledku

počet

výsledku

Počet

Dopad

%

dopadu
hlavný

počet

výsledok

m2

výsledok

počet

výsledok

počet

výsledok

počet

výsledku

počet

dopad

%

výsledku

počet

výstup

počet

výstupu

počet

výstupu

m2

Dopadu

%

výstupu

m2

výstupu

m2

výstupu

m2
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cintorína.

Opatrenie
6.2.2.8

Opatrenie
6.2.2.9

Opatrenie
6.2.2.10

Doplniť a udržiavať
brehové porasty vodných
tokov.

Výstavba domu smútku.

Rozšírenie a údržba
elektrických rozvodov NN.

Počet vysadených krov
a drevín
Plocha upravených verejných
plôch
Počet vysadených krov
a drevín
Plocha upravených verejných
plôch
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
nových služieb
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
nových služieb verejnej
infraštruktúry
Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2
Dĺžka novovybudovanej
elektrickej siete,
Pokrytie územia
Zníženie poruchovosti siete
Počet užívateľov
podporených projektov

výsledok

počet

výsledok

m2

výsledok

počet

výsledok

m2

výsledku

počet

dopadu

počet

výsledku

počet

dopadu
hlavný

počet

výstupu
hlavný

m2

výsledok

Km

Dopad
Dopad

%
%

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

ŠÚ SR

kontextový

MŽP SR

kontextový

dopad

tony

dopad

tony

dopad

tony

dopad

tony

MŽP SR

kontextový

výsledok

m2

dopad

tony

Výsledok

Počet

dopad

tony

dopad

tony

dopad

tony

MŽP SR

kontextový

dopad

tony

7.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.1
Nakladanie s komunálnym a
V súlade s prijatými
koncepciami zabezpečiť
permanentné znižovanie
podielu skladovanej časti
Opatrenie
odpadov, k čomu
6.3.1.1
organizovať mobilné zbery
textílii, kovového odpadu,
viacvrstvových obalov
nebezpečných odpadov.

Opatrenie
6.3.1.2

Zabezpečiť separáciu
komunálneho odpadu
v obci.

Opatrenie
6.3.1.3

Zabezpečiť likvidáciu
čiernych skládok v obci.

Opatrenie
6.3.1.4

Opatrenie
6.3.1.5

Výstavba kompostoviska.

Výstavba zberného dvora
pre separovaný zber.

Merateľné indikátory
drobným stavebným odpadom
produkcia komunálneho
odpadu
zneškodnený komunálny
odpad
Objem separovaného
odpadu.
Znižovanie objemu
produkovaného odpadu
Objem separovaného
odpadu.
Znižovanie objemu
produkovaného odpadu
zneškodnený komunálny
odpad
Plocha rekultivovaných
čiernych skládok.
Objem uskladneného odpadu
v tonách,
Počet vybudovaných
kompostovísk
Znižovanie objemu
produkovaného odpadu
Objem separovaného
odpadu.
Znižovanie objemu
produkovaného odpadu
zneškodnený komunálny
odpad
Objem separovaného
odpadu.
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Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.3.2
Informovanosť a poradenstvo
Počet vypracovaných
Spracovať koncepciu
koncepcií
zabezpečenia
informovanosti,
Opatrenie
poradenstva a prevencie v
6.3.2.1
oblasti ŽP. Trvale
Počet užívateľov
preferovať poradenstvo a podporených projektov
prevenciu pred represiou.

Merná jednotka

Výsledok
Počet

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

kontextový

%

výsledok

km

kontextový

%

výsledok

km

výsledok

km

výsledok

km

dopad

%

kontextový

%

kontextový

%

výsledok

km

kontextový

%

výsledok

km

Merateľné indikátory

Typ

Merná jednotka

Počet domácností
s vykurovaním alternatívnymi
zdrojmi energie

výsledok

počet

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.3.3
Ochrana a racionálne využívanie vôd
Počet obyvateľov napojených
na verejnú kanalizáciu
Opatrenie
Výstavba splaškovej
6.3.3.1
kanalizačnej siete v obci.
Dĺžka vybudovanej
kanalizačnej siete
Percento obyvateľov
Zabezpečiť dostatok
zásobovaných vodou z
kvalitnej pitnej vody,
Opatrenie
verejných vodovodov
minimalizovať straty vo
6.3.3.2
Dĺžka vybudovanej
vodovodných sieťach.
vodovodnej siete
Obnoviť prirodzené
vodozádržné funkcie tokov Dĺžka obnovených korýt
Opatrenie
a inundačných území
tokov
6.3.3.3
(obnoviť staré korytá).
Dĺžka zrekonštruovaných
Opatrenie
Regulácia korýt miestnych korýt tokov
6.3.3.4
tokov.
Zvýšenie prietoku korýt
vodných tokov
Opatrenie
Výstavba ČOV, prípadne
Percento obyvateľov
6.3.3.5
prečerpávacej stanice.
napojených na ČOV
Počet obyvateľov napojených
na verejný vodovod
Opatrenie
Výstavba verejného
6.3.3.6
vodovodu.
Dĺžka vybudovanej
vodovodnej siete
Počet obyvateľov napojených
Výstavba vodojemu pre
na verejný vodovod
Opatrenie
nízkonákladové nájomné
6.3.3.7
Dĺžka vybudovanej
byty.
vodovodnej siete
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.4
Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníženie
produkovaných emisií
Opatrenie
hlavným zdrojom
6.3.4.1
znečistenia – domácnosti.

Typ

7.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Cieľ 6.4.1
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Vybudovať/zriadiť
zariadenie poskytujúce
Opatrenie
výstupu
Počet podporených projektov
sociálne služby (dom
6.4.1.1
hlavný
opatrovateľskej služby).
Počet vytvorených
výsledku
pracovných miest
hlavný
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Zabezpečenie stravovania
Opatrenie
výstupu
pre dôchodcov a soc.
Počet podporených projektov
6.4.1.2
hlavný
odkázalých.
Počet vytvorených
výsledku
pracovných miest
hlavný
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Opatrenie
Zriadenie klubu mladých.
6.4.1.3
výstupu
Počet podporených projektov
hlavný
Opatrenie
Zriadenie klubu
Počet užívateľov
výsledku
6.4.1.4
dôchodcov.
podporených projektov
hlavný
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Počet podporených projektov

Opatrenie
6.4.1.5

Výstavba sociálnych
nájomných bytov v obci.

Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vybudovaných
bytových jednotiek
Celková obytná plocha
Počet podporených projektov

Opatrenie
6.4.1.6

Výstavba hygienickej
stanice a obecnej
čistiarne.

Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov

výstupu
hlavný
výsledku
hlavný

počet
počet

výsledku

počet

dopadu
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný

m2
počet
počet
počet

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Cieľ 6.4.2
Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
dopadu
Zlepšenie úrovne
podmienky na poskytovanie
hlavný
poskytovania domácej
nových služieb verejnej
ošetrovateľskej
Opatrenie
starostlivosti, rozšírenie jej infraštruktúry
6.4.2.1
služieb o poskytovanie
Počet užívateľov
výsledku
rehabilitačných cvičení.
podporených projektov
hlavný
výstupu
Počet podporených projektov
hlavný
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Opatrenie
Zabezpečiť aspoň raz
6.4.2.2
mesačne poradňu v obci.
výstupu
Počet podporených projektov
hlavný
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
dopadu
ktorých boli vytvorené
hlavný
podmienky na poskytovanie
Zabezpečiť dostupnosť
nových služieb verejnej
Opatrenie
zdravotnej starostlivosti
infraštruktúry
6.4.2.3
pre dospelých občanov.
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
výstupu
Počet podporených projektov
hlavný
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
dopadu
ktorých boli vytvorené
hlavný
Zabezpečovať komplexnú podmienky na poskytovanie
nových služieb verejnej
zdravotnú starostlivosť o
Opatrenie
infraštruktúry
starých ľudí a dlhodobo
6.4.2.4
chorých.
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
výstupu
Počet podporených projektov
hlavný
Počet užívateľov
výsledku
Zvýšiť úroveň
podporených projektov
hlavný
Opatrenie
poskytovaných sociálnych
6.4.2.5
výstupu
služieb.
Počet podporených projektov
hlavný
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Podporiť služby pre
výstupu
Opatrenie
Počet podporených projektov
marginalizované skupiny
hlavný
6.4.2.6
občanov a týrané ženy.
Výmera zrekonštruovaných
výstupu
a novovybudovaných
hlavný
priestorov v m2

Merná jednotka

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.3.2
Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
počet úspešných absolventov
programov CŽV podporených
Realizácia vzdelávacích
z projektov OPV
Opatrenie
kurzov v oblasti tradičných
6.3.2.1
produktivita práce ako
remesiel.
dôsledok rozvoja ľudského
kapitálu

Typ

Merná jednotka

výstup

absolútny počet

vplyv

USD (základné ceny)
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Opatrenie
6.3.2.2

Opatrenie
6.3.2.3

Podpora klientov formou
individuálneho
poradenstva,
posudzovania
individuálnych schopností
a vypracovávania
individuálnych akčných
plánov a rozvoj
celoživotného
poradenstvo.
Podpora poradenskovzdelávacích aktivít
zameraných na získavanie
sociálnych zručností pri
hľadaní si zamestnania a
komunikácie s
potenciálnym
zamestnávateľov pre
znevýhodnených
uchádzačov
o zamestnanie.

Počet užívateľov
podporených projektov

výsledku
hlavný

počet

Počet podporených projektov

výstupu
hlavný

počet

Počet užívateľov
podporených projektov

výsledku
hlavný

počet

Počet podporených projektov

výstupu
hlavný

počet

Zníženie nezamestnanosti

dopad

%

Počet novozaložených
podnikateľských subjektov

dopad

%

Typ

Merná jednotka

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

%

dopad

%

výsledok

Počet

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

počet

dopadu

počet

dopad

GB

7.5 INFORMATIZÁCIA OBCE
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.5.1
Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
% obyvateľov, ktorí využili
internet v priebehu
posledných 3 mesiacov na
interakciu s verejnými
inštitúciami
% podnikov, ktorí využili
Rozvoj infraštruktúry
Opatrenie
internet v priebehu
informačných systémov
6.5.1.1
posledných 3 mesiacov na
samosprávy.
interakciu s verejnými
inštitúciami
Podiel transakčných typov
služieb na celkovom počte
základných verejných eslužieb
on-line dostupnosť 20
základných verejných služieb
Počet potrebných
dokumentov pri vybavení
agendy spojenej s vybranou
životnou udalosťou
% obyvateľov, ktorí využili
internet v priebehu
Zavádzanie efektívnych
posledných 3 mesiacov na
elektronických služieb
Opatrenie
interakciu s verejnými
poskytovaných na úrovni
6.5.1.2
inštitúciami
samosprávy.
% podnikov, ktorí využili
internet v priebehu
posledných 3 mesiacov na
interakciu s verejnými
inštitúciami
Podiel transakčných typov
služieb na celkovom počte
základných verejných eslužieb
Počet pripojených subjektov
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
Opatrenie
Podpora využívania
ktorých boli vytvorené
6.5.1.3
Internetu v obci.
podmienky na poskytovanie
nových služieb
Celkový objem prenesených
dát
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Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Cieľ 6.5.2
Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Podpora zvyšovania
počítačového vedomia
Opatrenie
výstupu
Počet podporených projektov
u pracovníkov
6.5.2.1
hlavný
samosprávy.
% obyvateľov ovládajúcich 5
Dopad
zo 6 základných IT zručností
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Podpora zvyšovania
Opatrenie
výstupu
počítačového vedomia
Počet podporených projektov
6.5.2.2
hlavný
u obyvateľov obce.
% obyvateľov ovládajúcich 5
Dopad
zo 6 základných IT zručností
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
výstupu
Počet podporených projektov
hlavný
Podiel transakčných typov
služieb na celkovom počte
Dopad
základných verejných ePodpora vzdelávacích
služieb
aktivít zameraných na
% obyvateľov, ktorí využili
zvyšovanie zručností a
Opatrenie
internet v priebehu
vedomostí o internete a
6.5.2.3
Dopad
posledných 3 mesiacov na
motiváciu k používaniu
interakciu s verejnými
internetu a elektronických
inštitúciami
služieb.
% podnikov, ktorí využili
internet v priebehu
Dopad
posledných 3 mesiacov na
interakciu s verejnými
inštitúciami
% obyvateľov ovládajúcich 5
Dopad
zo 6 základných IT zručností

Merná jednotka
Počet
Počet
%
Počet
počet
%
počet
počet
%

%

%

%

7.6 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.6.1
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Počet pripojených počítačov
Zriadenie počítačovej
k sieti Internet
Opatrenie
miestnosti s verejným
6.6.1.1
Počet užívateľov
prístupom k sieti Internet.
podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2
Opatrenie
Podpora mimoškolskej
Počet organizovaných
6.6.1.2
činnosti.
mimoškolských podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
priestorov v m2
Rekonštrukcia priestorov
Zníženie koeficientu prestupu
pre uskutočňovanie
tepla,
Opatrenie
neformálnych vzdelávacích Plocha zrekonštruovanej
6.6.1.3
potrieb.
strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej
podlahovej krytiny,
Výmera zrekonštruovaných
priestorov v m2
Opatrenie
Rekonštrukcia priestorov
6.6.1.4
pre knižnicu.
Počet užívateľov
podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
Obstaranie a rekonštrukcia priestorov v m2
budovy pre potreby
Zníženie koeficientu prestupu
Opatrenie
materskej školy –
tepla,
6.6.1.5
zateplenie budovy a
Plocha zrekonštruovanej
oprava strechy.
strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej

Typ
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

Merná jednotka
počet
počet
m2
počet
počet

výstupu

m2

Dopadu

%

výstupu

m2

výstupu

m2

výstupu

m2

výsledku
hlavný

počet

výstupu

m2

Dopadu

%

výstupu

m2

výstupu

m2
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Opatrenie
6.6.1.6

Opatrenie
6.6.1.7

Modernizácia vnútorného
vybavenia materskej
školy.

Rekonštrukcia sociálnych
zariadení v budove
materskej školy.

podlahovej krytiny,
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet zariadených miestností
Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2
Počet zariadených miestností
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vybudovaných ihrísk

Opatrenie
6.6.1.8

Opatrenie
6.6.1.9

Opatrenie
6.6.1.10

Vybudovanie športového
ihriska pre potreby
materskej školy.

Majetkové vysporiadanie a
rekonštrukcia základnej
školy.

Modernizácia vnútorného
vybavenia základnej školy.

Počet organizovaných
športových podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
priestorov v m2
Zníženie koeficientu prestupu
tepla,
Plocha zrekonštruovanej
strešnej krytiny,
Počet užívateľov
podporených projektov
m2 zrekonštruovanej
podlahovej krytiny,
Počet novovybavených
miesntostí
Počet užívateľov
podporených projektov

výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

počet
počet
m2
počet
počet
počet
počet
počet

výstupu

m2

Dopadu

%

výstupu

m2

výsledku
hlavný

počet

výstupu

m2

výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Cieľ 6.6.2.
Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
výsledku
Počet vybudovaných ihrísk
hlavný
Opatrenie
Vybudovanie novej
Počet organizovaných
výsledku
6.6.2.1
športovej infraštruktúry.
športových podujatí
hlavný
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
výsledku
Počet vybudovaných vlekov
hlavný
Počet nových návštevníkov
výsledku
Vybudovanie novej
obce
hlavný
športovej infraštruktúry –
Opatrenie
Celková dĺžka zjazdoviek
výstupu
lyžiarsky vlek s
6.6.2.2
Počet organizovaných
výsledku
príslušenstvom.
športových podujatí
hlavný
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Dĺžka vybudovaných
výstupu
cyklotrás
Počet užívateľov
výsledku
Opatrenie
Výstavba cykloturistických podporených projektov
6.6.2.3
trás.
Počet nových návštevníkov
výsledku
obce
Počet vytvorených
výsledku
pracovných miest
Vytváranie materiálnych a Počet organizovaných
výsledku
finančných podmienok na športových podujatí
hlavný
Opatrenie
rozvoj výkonnostného a
6.6.2.4
Počet užívateľov
výsledku
rekreačného športu v obci. podporených projektov
hlavný
Počet organizovaných
výsledku
Podpora organizácie
športových podujatí
hlavný
Opatrenie
športových podujatí
6.6.2.5
Počet užívateľov
výsledku
regionálneho významu.
podporených projektov
hlavný
Počet organizovaných
výsledku
Podpora športových aktivít
športových podujatí
hlavný
Opatrenie
zdravotne postihnutých
6.6.2.6
Počet užívateľov
výsledku
občanov.
podporených projektov
hlavný
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počet
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Opatrenie
6.6.2.7

Podporovať talentovanú
mládež.

Opatrenie
6.6.2.8

Spolupracovať s
občianskymi združeniami,
inými právnickými a
fyzickými osobami,
pôsobiacimi v oblasti
telesnej kultúry.

Počet organizovaných
športových podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet organizovaných
športových podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet uzavretých zmlúv a
partnerstiev

výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

počet
počet
počet
počet
počet

7.7 KULTÚRA
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Merná jednotka
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových
Cieľ 6.7.1
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Výmera zrekonštruovaných
výstupu
m2
priestorov v m2
Rekonštrukcia kultúrnej
Zníženie koeficientu prestupu
Dopadu
%
infraštruktúry na
Opatrenie
tepla,
viacúčelové kultúrne
6.7.1.1
Plocha zrekonštruovanej
výstupu
m2
zariadenia.
strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej
výstupu
m2
podlahovej krytiny,
Výmera zrekonštruovaných
výstupu
m2
priestorov v m2
Rekonštrukcia tradičnej
Zníženie koeficientu prestupu
Dopadu
%
architektúry a zriadenie
tepla,
Opatrenie
stálych expozícií
6.7.1.2
Plocha zrekonštruovanej
z pôvodného štýlu života
výstupu
m2
strešnej krytiny,
obyvateľov regiónu.
m2 zrekonštruovanej
výstupu
m2
podlahovej krytiny,
Počet uzavretých zmlúv a
výsledku
počet
Prepojiť obce so
partnerstiev
hlavný
Opatrenie
subjektami cestovného
6.7.1.3
Počet užívateľov
ruchu, agroturistiky.
výsledku
počet
podporených projektov
Počet nových návštevníkov
výsledku
počet
obce
Opatrenie
Budovanie remeselníckych Počet vytvorených
výsledku
počet
6.7.1.4
dvorov.
pracovných miest
Počet užívateľov
výsledku
počet
podporených projektov
Vybudovanie turistických a Počet nových návštevníkov
výsledku
počet
náučných trás pre žiakov, obce
študentov, rodiny s deťmi, Celková dĺžka budovaných
výstupu
km
Opatrenie
priemerných aj náročných chodníkov
6.7.1.5
klientov s využitím
kultúrno – historického,
Počet užívateľov
výsledku
počet
folklórneho aj prírodného
podporených projektov
hlavný
bohatstva.
Počet nových návštevníkov
Zachovanie a rozvoj
výsledku
počet
ľudových tradícií (folklórny obce
tanec, hudba a spev,
Počet organizovaných
výsledku
počet
ľudové remeslá, ľudový
kultúrnych podujatí
hlavný
Opatrenie
odev a doplnky, pôvodné
Počet zriadených nových
6.7.1.6
výsledku
počet
bývanie a hospodárenie) a stálych expozícií
ich maximálne využitie v
Počet užívateľov
výsledku
cestovnom ruchu a
počet
podporených projektov
hlavný
agroturistike.
Počet nových objektov na
organizovanie kultúrnych
výsledku
počet
akcií
Organizovanie
Počet nových návštevníkov
pravidelných kultúrnych
výsledku
počet
Opatrenie
obce
podujatí – Deň obce,
6.7.1.7
Počet organizovaných
výsledku
Hody, atď..
počet
kultúrnych podujatí
hlavný
Počet užívateľov
výsledku
počet
podporených projektov
hlavný
Opatrenie
Výstavba otvoreného
6.7.1.8
amfiteátra.
Počet nových objektov na
výsledku
počet
organizovanie kultúrnych
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akcií
Počet nových návštevníkov
obce
Počet organizovaných
kultúrnych podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.7.2
Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár
kultúrnych podujatí na
celý rok, tento priebežne
Opatrenie
aktualizovať. Rozšíriť
6.7.2.1
žánrovú ponuku s
orientáciou na hodnotný
kultúrny prínos.
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.7.3
Propagácia v oblasti kultúry
Opatrenie
6.7.3.1

Opatrenie
6.7.3.2

Opatrenie
6.7.3.3

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

výsledku
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

Merateľné indikátory

počet
počet
počet

Typ

Merná jednotka

Počet spracovaných
reklamných informačných
letákov

výsledku
hlavný

počet

Počet nových návštevníkov
obce

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

výsledku
hlavný

počet

výsledku

počet

výsledku
hlavný

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

dopadu

počet

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

výsledku

počet

výsledku
hlavný

počet

dopadu

počet

výsledku
hlavný

počet

dopadu

počet

výsledku

počet

dopadu

počet

Typ

Merná jednotka

výsledok

počet

výsledok

m2

Merateľné indikátory
Počet spracovaných
reklamných informačných
letákov, multimediálnych
prezentácií
Počet nových návštevníkov
obce
Počet spracovaných
reklamných informačných
letákov, multimediálnych
prezentácií
Počet nových návštevníkov
obce
Počet nových prístupov na
www stránku
Počet nových návštevníkov
obce
Počet propagovaných
kultúrnych podujatí

7.8 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.8.1
Účinná propagácia obce.
Opatrenie
Aktualizácia samostatnej
6.8.1.1
www stránky obce.
Opatrenie
6.8.1.2

Opatrenie
6.8.1.3

Opatrenie
6.8.1.4

Merateľné indikátory

Počet nových prístupov na
www stránku
Počet spracovaných
reklamných informačných
Spracovať globálnu
letákov, multimediálnych
koncepciu propagácie
prezentácií
obce v multimediálnej
forme.
Počet nových návštevníkov
obce
Počet spracovaných
Spracovať koncepciu
reklamných informačných
regionálnej spolupráce
letákov, multimediálnych
s okolitými turistickými
prezentácií
lokalitami a domácimi
Počet nových návštevníkov
i zahraničnými CK.
obce
Počet nových inštalovaných
tabúľ
Podpora budovania
informačných tabúľ v obci. Počet nových návštevníkov
obce

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.8.2
Rekreačno - relaxačné zázemie obce.
Opatrenie
Vybudovanie oddychových Počet vysadených krov
6.8.2.1
zón obce.
a drevín
Plocha upravených verejných
plôch
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Opatrenie
6.8.2.2

Opatrenie
6.8.2.3

Opatrenie
6.8.2.4

Výstavba náučných
chodníkov a inštalácia
informačných tabúľ.

Podpora vytvárania
nových atraktivít v obci.

Rozvoj agroturistiky,
podpora zakladania
ekofariem.

Dĺžka novovybudovaných
chodníkov
Počet nových návštevníkov
obce
Počet nových návštevníkov
obce
Celková dĺžka budovaných
chodníkov
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Počet nových návštevníkov
obce
Tržby z predaja služieb
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Počet nových návštevníkov
obce
Tržby z predaja služieb

výstupu

km

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

km

výsledku
hlavný

počet

Dopad

počet

výsledku

počet

Dopadu

SKK

Dopad

počet

výsledku

počet

Dopadu

SKK

8 AKČNÝ PLÁN
Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v jednotlivých
oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje
sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných projektov. Akčný plán obsahuje záväzky
týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie,
predpokladané zdroje financovania, predpokladané objemy rozpočtov, dopad na rozpočet
relevantného subjektu, ako aj stav momentálnej propravenosti projektov. Súčasťou akčného plánu
je predpokladaný časový harmonogram.
8.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality
služieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými
možnými opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí.
Cieľ 6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Opatrenie Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti o možnostiach podpory zo strany obce,
6.1.1.1 VÚC, štátu a EÚ.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie analýzy
rozpočet
možností rozvoja
15
1
nízky
obec Roztoky
obce, ŠF EÚ
podnikateľských
aktivít v obci.
Analýza a priebežná
aktualizácia
verejných
10
rozpočet obce
1
nízky
obec Roztoky
Aktivity
výdavkových
programov pre
podporu podnikania.
Prezentácia foriem
podpory
podľa potreby
1
nízky
obec Roztoky
podnikateľských
subjektov zo strany
obce.
Opatrenie
Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v obce.
6.1.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vytvoriť materiálne
finančné a
rozpočet
podnikateľské
personálne
Aktivity
podľa potreby
1
nízky
obce, ŠF EÚ
subjekty, obec
podmienky pre rozvoj
tradičných remesiel v
obci.
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Nadviazať spoluprácu
vzdelávacích
inštitúcií, obce,
podnikateľských
subjektov a
obyvateľov obcepri
výučbe a prezentácii
tradičných remesiel.

podľa potreby

-

1

nízky

obec,
podnikateľské
subjekty,obyvatelia

Cieľ 6.1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu.
Opatrenie
Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu, pre ktorých rozvoj sú v okolí regiónu vytvorené ideálne podmienky.
6.1.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Podpora rozvojových
zámerov súkromnej
sféry, ktoré sú v
podnikateľské
súlade s potrebami
subjekty,
podnikateľské
úvery, iné
rozvoja obce a ktoré
3
žiadny
podľa potreby
Aktivity
subjekty
grantové
sú efektívne z
schémy
pohľadu tvorby
nových pracovných
miest.
Cieľ 6.1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
Opatrenie
Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok.
6.1.3.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Podpora
podnikateľov
zavádzajúcich výrobu
podnikateľské
na báze
progresívnych
subjekty,
technológií, pomoc
úvery, iné
3
podľa potreby
Aktivity
pri získavaní
grantové
schémy, ŠF
nenávratných
EÚ
finančných
prostriedkov zo
Štrukturálnych
fondov na tento účel.
Cieľ 6.1.4

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

podnikateľské
subjekty

Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike.

Opatrenie
Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
6.1.4.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
podnikateľské
subjekty,
Spracovanie
úvery, iné
3
technickej
250
grantové
dokumentácie.
schémy, ŠF
EÚ
podnikateľské
subjekty,
Využitie slnečných
úvery, iné
kolektorov pre
3
5 000
grantové
potreby obecného
schémy, ŠF
úradu.
Aktivity
EÚ
podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
Výstavba malých
3
4 000
grantové
slnečných elektrární.
schémy, ŠF
EÚ
podnikateľské
subjekty,
Využitie biomasy pre
3
12 000
úvery, iné
energetické účely.
grantové
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schémy, ŠF
EÚ

Cieľ 6.1.5 Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Opatrenie
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
6.1.5.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Spracovanie
3
subjekty,
technickej
150
úvery, iné
dokumentácie.
grantové
schémy
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Výstavba
3
subjekty,
viacúčelových
8 000
úvery, iné
športových ihrísk.
grantové
schémy
Aktivity
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Výstavba lyžiarskeho
3
subjekty,
5 000
vleku.
úvery, iné
grantové
schémy
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Výstavba ubytovacích
podnikateľské
zariadení
subjekty,
3
4 500
s relaxačnými
úvery, iné
službami.
grantové
schémy
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010
Cieľ 6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Spracovať stratégiu podpory podnikania a
Opatrenie
zvýšenia informovanosti o možnostiach
6.1.1.1
podpory zo strany obce, VÚC, štátu a EÚ.
Opatrenie Vypracovať postup podpory, výučby a
6.1.1.2
rozvoja tradičných remesiel v obce.
Cieľ 6.1.2
Opatrenie
6.1.2.1
Cieľ 6.1.3
Opatrenie
6.1.3.1
Cieľ 6.1.4
Opatrenie
6.1.4.1
Cieľ 6.1.5
Opatrenie
6.1.5.1

2011

2012

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

stredný

obec Roztoky

vysoký

obec Roztoky

žiadny

podnikateľské
subjekty

žiadny

podnikateľské
subjekty

2013

2014

2015

2016

2017

Podpora tradičných odvetví priemyslu.
Podporovať rozvoj tých odvetví priemyslu,
pre ktorých rozvoj sú v okolí regiónu
vytvorené ideálne podmienky.
Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
Zavádzanie
nových
technológií
do
súčasných výrobných prevádzok.
Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike.
Podpora výstavby zariadení na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie.
Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Podpora vytvárania nových atraktivít v
obci.

8.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj regiónu a zohľadňujúcej rast kvality životného prostredia.
Cieľ 6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.
6.2.1.1
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Aktivity

Vypracovanie technickej
dokumentácie.
Rekonštrukcia zastávok.

Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
40
3
obce, ŠF EÚ
rozpočet
200
2
obce, ŠF EÚ

Opatrenie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov.
6.2.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Analýza súčasného stavu
rozpočet
podľa potreby
3
miestnych komunikácií.
obce, ŠF EÚ
Vypracovanie technickej
rozpočet
Aktivity
150
3
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Rekonštrukcia miestnych
rozpočet
5 500
3
komunikácií.
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Budovanie miestnych cyklotrás.
6.2.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Vypracovanie technickej
rozpočet
70
3
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
rozpočet
Výstavba cyklotrás.
podľa potreby
3
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Budovanie miestnych turistických cyklotrás.
6.2.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Vypracovanie technickej
rozpočet
80
4
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
rozpočet
Výstavba cyklotrás.
1 500
3
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Výstavba výbočísk pri tunajších zastávkach SAD.
6.2.1.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Vypracovanie
technickej
rozpočet
30
4
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
rozpočet
80
3
Výstavba infraštruktúry.
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Výstavba parkoviska pred obecným cintorínom, materskou a základnou školou.
6.2.1.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Vypracovanie technickej
3
subjekty,
50
dokumentácie.
úvery, iné
grantové
schémy
Aktivity
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
2
subjekty,
Výstavba parkoviska.
500
úvery, iné
grantové
schémy
Opatrenie
Výstavba parkoviska pred športovou infraštruktúrou a domom kultúry.
6.2.1.7
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Vypracovanie technickej
3
subjekty,
70
dokumentácie.
úvery, iné
Aktivity
grantové
schémy
rozpočet
Výstavba parkoviska.
550
2
obce, ŠF EÚ,
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Dopad na
rozpočet
nízky
stredný

Dopad na
rozpočet
nízky
stredný
vysoký

Dopad na
rozpočet
stredný
vysoký

Dopad na
rozpočet
stredný
vysoký

Dopad na
rozpočet
stredný
stredný

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Roztoky

stredný

obec
Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Roztoky

stredný

obec
Roztoky
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podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
grantové
schémy
Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
Opatrenie
Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na potenciálnu výstavbu IBV Na náluží, Horné diely, Nad močidlami.
6.2.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie technickej
rozpočet
obec
150
1
stredný
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Aktivity
Príprava pozemkov
rozpočet
obec
5 000
2
vysoký
a inžinierskych sietí.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Opatrenie
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.
6.2.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie technickej
rozpočet
obec
dokumentácie a príprava
70
1
nízky
obce, ŠF EÚ
Roztoky
projektového spisu.
Aktivity
Rekonštrukcia a výstavba
rozpočet
obec
250
1
vysoký
verejného osvetlenia v obci.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Opatrenie
Úprava verejných plôch v obci.
6.2.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie technickej
rozpočet
obec
dokumentácie a príprava
40
2
nízky
obce, ŠF EÚ
Roztoky
projektového spisu.
Aktivity
rozpočet
obec
Úprava verejných plôch.
500
2
vysoký
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov a lávok.
6.2.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie technickej
rozpočet
obec
dokumentácie a príprava
60
3
nízky
obce, ŠF EÚ
Roztoky
projektového spisu.
Aktivity
Rekonštrukcia mostov
rozpočet
obec
700
2
stredný
a lávok.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Opatrenie
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
6.2.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Spracovanie technickej
rozpočet
obec
podľa potreby
1
nízky
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Výber dodávateľa – verejná
rozpočet
obec
Aktivity
podľa potreby
1
nízky
súťaž.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Inštalácia bezdrôtového
rozpočet
obec
350
1
stredný
rozhlasu.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Opatrenie
Rekonštrukcia budovy obecného úradu – zateplenie budovy a rekonštrukcia interiérov.
6.2.2.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Spracovanie technickej
rozpočet
obec
80
3
stredný
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Výber dodávateľa výkonu
rozpočet
obec
Aktivity
podľa potreby
3
nízky
rekonštrukčných prác.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Realizácia rekonštrukčných
rozpočet
obec
560
3
vysoký
prác.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Opatrenie
Rekonštrukcia a rozširovanie obecného cintorína.
6.2.2.7
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Spracovanie technickej
rozpočet
obec
70
3
nízky
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Roztoky
Aktivity
Výkon rekonštrukčných a
rozpočet
obec
300
2
vysoký
rozširovacích prác.
obce, ŠF EÚ
Roztoky

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

79

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Roztoky
Programovacie obdobie 2008 - 2017
Opatrenie
Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov.
6.2.2.8
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Vypracovanie technickej
rozpočet
50
3
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
rozpočet
Výkon pozemných prác.
podľa potreby
2
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Výstavba domu smútku.
6.2.2.9
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Spracovanie technickej
rozpočet
100
3
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
rozpočet
Výstavba domu smútku.
1 500
3
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Rozšírenie a údržba elektrických rozvodov NN.
6.2.2.10
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Spracovanie technickej
SE, a.s., ŠF
podľa potreby
dokumentácie.
EÚ,
SE, a.s., ŠF
Aktivity
Výkon pozemných prác.
podľa potreby
EÚ,
Rozšírenie a údržba el.
SE, a.s., ŠF
podľa potreby
rozvodov.
EÚ,
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
Cieľ 6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.
6.2.1.1
Opatrenie Rekonštrukcia miestnych komunikácií a
6.2.1.2
výstavba chodníkov.
Opatrenie
Budovanie miestnych cyklotrás.
6.2.1.3
Opatrenie
Budovanie miestnych turistických cyklotrás.
6.2.1.4
Opatrenie Výstavba výbočísk pri tunajších zastávkach
6.2.1.5
SAD.
Opatrenie Výstavba
parkoviska
pred
obecným
6.2.1.6
cintorínom, materskou a základnou školou.
Opatrenie Výstavba
parkoviska
pred
športovou
6.2.1.7
infraštruktúrou a domom kultúry.
Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na
Opatrenie
potenciálnu výstavbu IBV Na náluží, Horné
6.2.2.1
diely, Nad močidlami.
Opatrenie Rekonštrukcia
a rozšírenie verejného
6.2.2.2
osvetlenia.
Opatrenie
Úprava verejných plôch v obci.
6.2.2.3
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov a lávok.
6.2.2.4
Opatrenie
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
6.2.2.5
Rekonštrukcia budovy obecného úradu –
Opatrenie
zateplenie budovy a rekonštrukcia
6.2.2.6
interiérov.
Opatrenie Rekonštrukcia a rozširovanie obecného
6.2.2.7
cintorína.
Opatrenie Doplniť a udržiavať brehové porasty
6.2.2.8
vodných tokov.
Opatrenie
Výstavba domu smútku.
6.2.2.9
Opatrenie Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických
6.2.2.10
rozvodov NN.

2008

2009

2010

2011

2012
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2013

Dopad na
rozpočet
stredný
stredný

Dopad na
rozpočet
nízky
vysoký

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

VSE, a.s.

žiadny

VSE, a.s.

žiadny

VSE, a.s.

2014

2015

2016

2017
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8.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho
kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.
Cieľ 6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Opatrenie V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov,
6.3.1.1
k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania
pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Zvýšiť enviromentálne
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
obec Roztoky
povedomie ľudí.
Zabezpečenie
zberného kontajneru
20/rok
rozpočet obce
2
nízky
obec Roztoky
Aktivity
2 x ročne.
Zabezpečenie zberu
nebezpečných
podľa potreby
rozpočet obce
2
nízky
obec Roztoky
odpadov.
Opatrenie
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.
6.3.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania
pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Ekonomicky
motivovať
podľa potreby
rozpočet obce
4
nízky
obec Roztoky
obyvateľstvo.
Zabezpečiť
Aktivity
požadované
rozpočet obce,
podmienky pre
podľa potreby
4
nízky
obec Roztoky
MŽP SR
realizáciu
separovaného zberu.
Opatrenie
Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.
6.3.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania
pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Lokalizácia čiernych
rozpočet obce,
podľa potreby
4
nízky
obec Roztoky
skládok.
MŽP SR
Aktivity
Likvidácia skládok.
podľa potreby
rozpočet obce
4
stredný
obec Roztoky
Opatrenie
Výstavba kompostoviska.
6.3.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania
pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie
rozpočet obce,
technickej
60
4
nízky
obec Roztoky
ŠF EÚ
dokumentácie.
Aktivity
Výber vhodnej lokality
rozpočet obce,
a výstavba
750
4
vysoký
obec Roztoky
ŠF EÚ
kompostoviska.
Opatrenie
Výstavba priestorov pre separovaný zber.
6.3.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania
pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie
rozpočet obce,
technickej
70
4
nízky
obec Roztoky
ŠF EÚ
dokumentácie.
Aktivity
rozpočet obce,
Výstavba priestorov.
1 000
4
vysoký
obec Roztoky
ŠF EÚ
Cieľ 6.3.2
Opatrenie
6.3.2.1

Aktivity

Informovanosť a poradenstvo
Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať
poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania
pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie
koncepcie pre
rozpočet obce,
podľa potreby
2
nízky
obec Roztoky
ochranu životného
MŽP SR
prostredia v obci.
Prezentácia a šírenie
osvety v oblasti
podľa potreby
rozpočet obce
2
nízky
obec Roztoky
životného prostredia.
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Cieľ 6.3.3
Opatrenie
6.3.3.1

Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v obci.

Vypracovanie
technickej
dokumentácie a
príprava projektového
spisu.

Aktivity

Výkon pozemných
prác.

Výstavba kanalizácie.

Opatrenie
6.3.3.2

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

-

Východoslovens
ká vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce,
ŠF EÚ,

5

-

12 000

Východoslovens
ká vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce,
ŠF EÚ,

4

vysoký

15 000

Východoslovens
ká vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce,
ŠF EÚ,

4

vysoký

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

Údržba existujúcej
vodovodnej siete.

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

podľa potreby

Východoslovens
ká vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce,
ŠF EÚ,

4

stredný

podľa potreby

Východoslovens
ká vodárenská
spoločnosť, a.s.,
rozpočet obce,
ŠF EÚ,

4

nízky

Aktivity
Výstavba existujúcej
vodovodnej siete.
Opatrenie
6.3.3.3

Rekultivácia
existujúcich korýt
vodných tokov v obci.

podľa potreby

Pravidelný monitoring.

podľa potreby

Aktivity

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

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

2

stredný

obec Roztoky

2

nízky

obec Roztoky

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

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

3

nízky

obec Roztoky

3

stredný

obec Roztoky

Regulácia korýt miestnych tokov.
Predpokladaný
rozpočet

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky

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

Opatrenie
6.3.3.4

Oprávnení
žiadatelia
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky

Analýza súčasného
stavu.

Vypracovanie
technickej
dokumentácie.

podľa potreby

100
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Spevnenie a regulácia
korýt miestnych
potokov.
Opatrenie
6.3.3.5

2 500

Spracovanie
technickej
dokumentácie.

podľa potreby

Aktivity
Výstavba ČOV /
prečerpávacej stanice.

5 000

Spracovanie
technickej
dokumentácie.

200

Aktivity
Výstavba
vodovodných sietí.

16 000

obec Roztoky

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

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

4

nízky

obec Roztoky

4

stredný

obec Roztoky

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

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

5

žiadny

4

nízky

Oprávnení
žiadatelia
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

5

žiadny

4

nízky

Výstavba vodojemu pre nízkonákladové nájomné byty.
Predpokladaný
rozpočet
Spracovanie
technickej
dokumentácie.

50

Aktivity
Výstavba vodojemu.

Cieľ 6.3.4
Opatrenie
6.3.4.1

vysoký

Výstavba verejného vodovodu.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.3.3.7

3

Výstavba ČOV, prípadne prečerpávacej stanice.
Predpokladaný
rozpočet

Opatrenie
6.3.3.6

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

1 500

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

Oprávnení
žiadatelia
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky
Východosloven
ská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Roztoky

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

podľa potreby

Prechod na
alternatívne zdroje
vykurovania.

podľa potreby

Aktivity

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

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

3

nízky

obec,
obyvatelia

3

nízky

obec,
obyvatelia
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Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012
Cieľ 6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť
permanentné
znižovanie
podielu
Opatrenie skladovanej
časti
odpadov,
k čomu
6.3.1.1
organizovať mobilné zbery textílii, kovového
odpadu,
viacvrstvových
obalov
nebezpečných odpadov.
Opatrenie Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu
6.3.1.2
v obci.
Opatrenie Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v
6.3.2.3
obci.
Opatrenie
Výstavba kompostoviska.
6.3.2.4
Opatrenie
Výstavba priestorov pre separovaný zber.
6.3.2.5
Cieľ 6.3.2 Informovanosť a poradenstvo
Spracovať
koncepciu
zabezpečenia
Opatrenie informovanosti, poradenstva a prevencie
6.3.2.1
v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo
a prevenciu pred represiou.
Cieľ 6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Opatrenie Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v
6.3.3.1
obci.
Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody,
Opatrenie
minimalizovať straty vo vodovodných
6.3.3.2
sieťach.
Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie
Opatrenie
tokov a inundačných území (obnoviť staré
6.3.3.3
korytá).
Opatrenie
Regulácia korýt miestnych tokov.
6.3.3.4
Opatrenie Výstavba ČOV, prípadne prečerpávacej
6.3.3.5
stanice.
Opatrenie
Výstavba verejného vodovodu.
6.3.3.6
Opatrenie Výstavba vodojemu pre nízkonákladové
6.3.3.7
nájomné byty.
Cieľ 6.3.4 Ochrana ovzdušia
Opatrenie Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií
6.3.4.1
hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.

2013

2014

2015

2016

2017

8.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu
a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce.
Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Opatrenie
Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce sociálne služby (dom opatrovateľskej služby, domov dôchodcov).
6.4.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Výber vhodnej alternatívny
obec
podľa potreby
2
nízky
zriadenia zariadenia.
Roztoky
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
obec
Vypracovanie technickej
2
stredný
zdroje
200
Roztoky
dokumentácie.
neziskových
Aktivity
organizácií
rozpočet
Realizácia – výstavba /
obce, ŠF EÚ,
obec
rekonštrukcia budovy pre
2
vysoký
zdroje
7 500
Roztoky
zariadenie poskytujúce
neziskových
sociálne služby.
organizácií
Opatrenie
Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a soc. odkázalých.
6.4.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obec
Aktivity
Zabezpečenie priestorov.
podľa potreby
2
nízky
obce, ŠF EÚ
Roztoky
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Obstaranie vnútorného
vybavenia.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

stredný

obec
Roztoky

Opatrenie
Zriadenie klubu mladých.
6.4.1.3

Aktivity

Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Vypracovanie
technickej
rozpočet
podľa potreby
3
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
rozpočet
podľa potreby
3
Zriadenie práčovne.
obce, ŠF EÚ

Dopad na
rozpočet
nízky
nízky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Opatrenie
Zriadenie klubu dôchodcov.
6.4.1.4

Aktivity

Vypracovanie technickej
dokumentácie.
Zriadenie práčovne.

Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
podľa potreby
3
obce, ŠF EÚ
rozpočet
podľa potreby
4
obce, ŠF EÚ

Opatrenie
Výstavba sociálnych nájomných bytov v obci.
6.4.1.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Výber lokality.

Aktivity

Vypracovanie technickej
dokumentácie.

Výstavba nájomných bytov.

150

15 000

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

Dopad na
rozpočet
nízky
nízky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky

2

nízky

2

stredný

obec
Roztoky

2

vysoký

obec
Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

stredný

obec
Roztoky

vysoký

obec
Roztoky

Opatrenie
Výstavba hygienickej stanice a obecnej čistiarne.
6.4.1.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Vypracovanie technickej
2
zdroje
200
dokumentácie.
neziskových
organizácií
Aktivity
rozpočet
Realizácia – výstavba /
obce, ŠF EÚ,
rekonštrukcia budovy pre
2
zdroje
7 500
zariadenie poskytujúce
neziskových
sociálne služby.
organizácií

Cieľ 6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Opatrenie Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb o poskytovanie
6.4.2.1 rehabilitačných cvičení.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Zvýšenie kvality
súkromné
podľa potreby
ZP
žiadny
poskytovaných služieb.
subjekty
Aktivity
Zvýšenie personálnych
súkromné
podľa potreby
ZP
žiadny
kapacít v prípade potreby.
subjekty
Opatrenie
Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.
6.4.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie personálnych
obec
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
kapacít.
Roztoky
Aktivity
obec
Zabezpečenie priestorov.
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
Roztoky
Opatrenie
Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
6.4.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
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Aktivity

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

podľa potreby

Minister.
zdravotníctva

3

nízky

Opatrenie
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
6.4.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
Analýza dopytu po
Minister.
podľa potreby
3
nízky
uvedených službách.
zdravotníctva
Aktivity
Zabezpečenie personálnych
Minister.
kapacít, priestorov a
podľa potreby
2
nízky
zdravotníctva
finančných prostriedkov.
Opatrenie
Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb.
6.4.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
Zvýšenie kvality
rozpočet
podľa potreby
3
nízky
poskytovaných služieb.
obce, n.o.
Aktivity
Zvýšenie personálnych
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
kapacít v prípade potreby.
Opatrenie
Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ženy.
6.4.2.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
Analýza dopytu po
Minister.
podľa potreby
4
nízky
uvedených službách.
zdravotníctva
Zabezpečenie personálnych
Minister.
Aktivity
podľa potreby
4
nízky
kapacít.
zdravotníctva
Minister.
Zabezpečenie priestorov.
podľa potreby
4
nízky
zdravotníctva

obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Roztoky
obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec, n.o.
obec
Roztoky

Oprávnení
žiadatelia
obec, n.o.
obec, n.o.
obec, n.o.

Cieľ 6.4.3 Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových skupín obyvateľov obce.
Opatrenie
Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti tradičných remesiel.
6.4.3.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Finančné a personálne
obec
Aktivity
podľa potreby
2
nízky
zabezpečenie.
Roztoky
Opatrenie Podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania individuálnych schopností a
6.4.3.2 vypracovávania individuálnych akčných plánov a rozvoj celoživotného poradenstvo.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie priestorov na
rozpočet
uskutočňovanie
podľa potreby
2
nízky
obec, n.o.
obce, ŠF EÚ
poradenských služieb.
Aktivity
Personálne zabezpečenie
rozpočet
podľa potreby
1
nízky
obec, n.o.
poradenstva.
obce, ŠF EÚ
Opatrenie Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri hľadaní si
6.4.3.3 zamestnania a komunikácie s potenciálnym zamestnávateľov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie priestorov na
rozpočet
uskutočňovanie
podľa potreby
2
nízky
obec, n.o.
obce, ŠF EÚ
poradenských služieb.
Aktivity
Personálne zabezpečenie
rozpočet
podľa potreby
1
nízky
obec, n.o.
poradenstva.
obce, ŠF EÚ
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Vybudovať/zriadiť zariadenie poskytujúce
Opatrenie
sociálne služby (dom opatrovateľskej
6.4.1.1
služby, domov dôchodcov).
Opatrenie Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov
6.4.1.2
a soc. odkázalých.
Opatrenie
Zriadenie klubu mladých.
6.4.1.3
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Opatrenie
6.4.1.4
Opatrenie
6.4.1.5
Opatrenie
6.4.1.6
Cieľ 6.4.2
Opatrenie
6.4.2.1
Opatrenie
6.4.2.2
Opatrenie
6.4.2.3
Opatrenie
6.4.2.4
Opatrenie
6.4.2.5
Opatrenie
6.4.2.6
Cieľ 6.4.3
Opatrenie
6.4.3.1
Opatrenie
6.4.3.2

Opatrenie
6.4.3.3

Zriadenie klubu dôchodcov.
Výstavba sociálnych nájomných bytov v
obci.
Výstavba hygienickej stanice a obecnej
čistiarne.
Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania domácej
ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie
jej služieb o poskytovanie rehabilitačných
cvičení.
Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v
obci.
Zabezpečiť
dostupnosť
zdravotnej
starostlivosti pre dospelých občanov.
Zabezpečovať
komplexnú
zdravotnú
starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo
chorých.
Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych
služieb.
Podporiť služby pre marginalizované
skupiny občanov a týrané ženy.
Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových skupín obyvateľov obce.
Realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti
tradičných remesiel.
Podpora klientov formou individuálneho
poradenstva, posudzovania individuálnych
schopností
a
vypracovávania
individuálnych akčných plánov a rozvoj
celoživotného poradenstvo.
Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít
zameraných na získavanie sociálnych
zručností pri hľadaní si zamestnania a
komunikácie
s
potenciálnym
zamestnávateľov pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie.

7.5 INFORMATIZÁCIA OBCE
Strategický zámer
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom využívať on-line elektronické
služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-vote, e-services, ...).
Umožniť obyvateľom obce a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
Opatrenie
Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.
6.5.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
3
stredný
obec Roztoky
zdroje
Technické zabezpečenie IS.
80
neziskových
organizácií
Aktivity
rozpočet
Tvorba základného SW na
obce, ŠF EÚ,
komunikáciu občan –
3
nízky
obec Roztoky
zdroje
50
samospráva – podnikateľské
neziskových
subjekty.
organizácií
Opatrenie
Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
6.5.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Tvorba aplikačného softwaru
na zabezpečenie e – služieb
50
rozpočet obce
2
stredný
obec Roztoky
v obci.
Aktivity
Tvorba SW na realizáciu e50
rozpočet obce
2
nízky
obec Roztoky
vote na miestnej úrovni.
Opatrenie
Podpora využívania Internetu v obci.
6.5.1.3
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Zriadenie verejných
prístupových bodov v obci.
Aktivity
Budovanie verejného
Internetu v obci.

Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
zdroje
2
60
neziskových
organizácií
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
zdroje
2
podľa potreby
neziskových
organizácií

Cieľ 6.5.2 Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Opatrenie
Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.
6.5.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
Realizácia kurzov na získanie
obce, ŠF EÚ,
ECDL spôsobilosti pre
2
zdroje
podľa potreby
Aktivity
pracovníkov miestnej
neziskových
samosprávy.
organizácií
Opatrenie
Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce.
6.5.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Realizácia kurzov na
2
zdroje
zvyšovanie počítačového
podľa potreby
neziskových
vedomia u obyvateľov obce.
organizácií
Aktivity
rozpočet
Realizácia kurzov na obsluhu
obce, ŠF EÚ,
a používanie obecného
2
zdroje
podľa potreby
informačného
neziskových
a komunikačného systému.
organizácií
Opatrenie Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o
6.5.2.3 používaniu internetu a elektronických služieb.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Realizácia kurzov na
2
zdroje
Aktivity
zvyšovanie vedomostí o
podľa potreby
neziskových
internete.
organizácií

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

stredný

obec Roztoky

nízky

obec Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

obec Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec, n.o.

nízky

obec, n.o.

internete a
Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec, n.o.

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
Opatrenie Rozvoj
infraštruktúry
informačných
6.5.1.1
systémov samosprávy.
Zavádzanie efektívnych elektronických
Opatrenie
služieb
poskytovaných
na
úrovni
6.5.1.2
samosprávy.
Opatrenie
Podpora využívania Internetu v obci.
6.5.1.3
Cieľ 6.5.2 Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Opatrenie Podpora zvyšovania počítačového vedomia
6.5.2.1
u pracovníkov samosprávy.
Opatrenie Podpora zvyšovania počítačového vedomia
6.5.2.2
u obyvateľov obce.
Podpora vzdelávacích aktivít zameraných
Opatrenie na zvyšovanie zručností a vedomostí o
internete a
motiváciu k používaniu
6.5.2.3
internetu a elektronických služieb.
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8.6 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia školy. V športe umožniť ponuku
čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých
občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov
športu nielen pre obyvateľov obce.
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie
Zriadenie počítačovej miestnosti s verejným prístupom k sieti Internet.
6.5.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
Aktivity
Nákup techniky a zariadení.
120
4
stredný
obec Roztoky
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Podpora mimoškolskej činnosti.
6.5.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
Vypracovanie technickej
50
obce, ŠF EÚ,
4
nízky
obec Roztoky
dokumentácie.
MŠ SR
Rekonštrukcia / výstavba
rozpočet
Aktivity
priestorov na uskutočnenie
300
obce, ŠF EÚ,
3
vysoký
obec Roztoky
mimoškolskej činnosti.
MŠ SR
rozpočet
Zabezpečenie vybavenia.
150
obce, ŠF EÚ,
3
vysoký
obec Roztoky
MŠ SR
Opatrenie
Rekonštrukcia priestorov pre uskutočňovanie neformálnych vzdelávacích potrieb.
6.5.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
Zabezpečenie priestorov.
400
obce, ŠF EÚ,
4
vysoký
obec Roztoky
MŠ SR
Aktivity
rozpočet
Obstaranie vnútorného
100
obce, ŠF EÚ,
3
stredný
obec Roztoky
vybavenia.
MŠ SR
Opatrenie
Rekonštrukcia priestorov pre knižnicu.
6.5.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
Spracovanie technickej
60
obce, ŠF EÚ,
4
vysoký
obec Roztoky
dokumentácie.
MŠ SR
Aktivity
rozpočet
Rekonštrukcia priestorov.
550
obce, ŠF EÚ,
4
stredný
obec Roztoky
MŠ SR
Opatrenie
Obstaranie a rekonštrukcia budovy pre potreby materskej školy – zateplenie budovy a oprava strechy.
6.5.1.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
Výmena plastových okien.
450
obce, ŠF EÚ,
4
vysoký
obec Roztoky
MŠ SR
rozpočet
Aktivity
Zateplenie budovy.
800
obce, ŠF EÚ,
3
vysoký
obec Roztoky
MŠ SR
rozpočet
Výmena strešnej krytiny.
350
obce, ŠF EÚ,
3
stredný
obec Roztoky
MŠ SR
Opatrenie
Modernizácia vnútorného vybavenia materskej školy.
6.5.1.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
Výber vhodného dodávateľa.
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
4
vysoký
obec Roztoky
MŠ SR
Aktivity
rozpočet
Nákup zariadení.
200
obce, ŠF EÚ,
3
stredný
obec Roztoky
MŠ SR
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Opatrenie
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove materskej školy.
6.5.1.7
Predpokladaný
Zdroje
rozpočet
financovania
rozpočet
Rekonštrukcia sociálnych
Aktivity
250
obce, ŠF EÚ,
zariadení.
MŠ SR
Opatrenie
Vybudovanie športového ihriska pre potreby materskej školy.
6.5.1.8
Predpokladaný
Zdroje
rozpočet
financovania
rozpočet
Spracovanie technickej
50
obce, ŠF EÚ,
dokumentácie.
MŠ SR
rozpočet
Aktivity
Výber vhodnej lokality.
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
rozpočet
Výstavba ihriska.
500
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
Opatrenie
Majetkové vysporiadanie a rekonštrukcia základnej školy.
6.5.1.9
Predpokladaný
Zdroje
rozpočet
financovania
rozpočet
Odkúpenie budovy.
500
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
rozpočet
Výmena plastových okien.
300
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
Aktivity
rozpočet
Zateplenie budovy.
350
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
rozpočet
Výmena strešnej krytiny.
250
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
Opatrenie
Modernizácia vnútorného vybavenia základnej školy.
6.5.1.10
Predpokladaný
Zdroje
rozpočet
financovania
rozpočet
Výber vhodného dodávateľa.
50
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
Aktivity
rozpočet
Nákup zariadenia.
500
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

4

vysoký

obec Roztoky

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

4

vysoký

obec Roztoky

5

vysoký

obec Roztoky

4

stredný

obec Roztoky

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

4

vysoký

obec Roztoky

4

vysoký

obec Roztoky

4

vysoký

obec Roztoky

4

stredný

obec Roztoky

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

4

vysoký

obec Roztoky

4

stredný

obec Roztoky

Cieľ 6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Opatrenie
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry.
6.5.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
rozpočet
Výber lokality a spracovanie
150
obce, ŠF EÚ,
4
stredný
technickej dokumentácie.
MŠ SR
rozpočet
Výstavba infraštruktúry –
Aktivity
8 000
obce, ŠF EÚ,
3
vysoký
viacúčelové ihrisko.
MŠ SR
rozpočet
Výstavba tenisového kurtu.
2 500
obce, ŠF EÚ,
3
vysoký
MŠ SR
Opatrenie
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry – lyžiarsky vlek s príslušenstvom.
6.5.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
Aktivity

Vypracovanie technickej
dokumentácie.

podľa potreby

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

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

4

nízky

Oprávnení
žiadatelia
obec Roztoky
obec Roztoky
obec Roztoky

Oprávnení
žiadatelia

obec Roztoky

90

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Roztoky
Programovacie obdobie 2008 - 2017

Rekonštrukcia infraštruktúry.

5 000

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

4

stredný

obec Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Opatrenie
Výstavba cykloturistických trás.
6.5.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Spracovanie technickej
dokumentácie.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

nízky

Výstavba trás.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

stredný

Aktivity

Opatrenie
Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci.
6.5.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obec,
Zabezpečenie materiálnoobce,
2
nízky
podnikateľské
Aktivity
technického a finančného
podľa možností
podnikateľské
subjekty
vybavenia.
subjekty
Opatrenie
Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
6.5.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obec,
obce,
Zabezpečenie personálnych
2
nízky
podnikateľské
podľa možností
podnikateľské
kapacít.
subjekty
subjekty
Aktivity
rozpočet
obec,
Zabezpečenie materiálnoobce,
2
nízky
podnikateľské
technického a finančného
podľa možností
podnikateľské
subjekty
vybavenia.
subjekty
Opatrenie
Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
6.5.2.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obec,
Zabezpečenie materiálnoobce,
2
nízky
podnikateľské
Aktivity
technického a finančného
podľa možností
podnikateľské
subjekty
vybavenia.
subjekty
Opatrenie
Podporovať talentovanú mládež.
6.5.2.7
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obec,
Zabezpečenie materiálnoobce,
1
nízky
podnikateľské
Aktivity
technického a finančného
podľa možností
podnikateľské
subjekty
vybavenia.
subjekty
Opatrenie Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej
6.5.2.8 kultúry.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie personálnych
Aktivity
podľa potreby
rozpočet obce
1
nízky
obec Roztoky
kapacít.
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie Zriadenie počítačovej miestnosti s verejným
6.5.1.1
prístupom k sieti Internet.
Opatrenie
Podpora mimoškolskej činnosti.
6.5.1.2
Opatrenie Rekonštrukcia priestorov pre uskutočňovanie
6.5.1.3
neformálnych vzdelávacích potrieb.

2009

2010

2011
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Opatrenie
6.5.1.4
Opatrenie
6.5.1.5
Opatrenie
6.5.1.6
Opatrenie
6.5.1.7
Opatrenie
6.5.1.8
Opatrenie
6.5.1.9
Opatrenie
6.5.1.10
Cieľ 6.5.2
Opatrenie
6.5.2.1
Opatrenie
6.5.2.2
Opatrenie
6.5.2.3
Opatrenie
6.5.2.4
Opatrenie
6.5.2.5
Opatrenie
6.5.2.6
Opatrenie
6.5.2.7
Opatrenie
6.5.2.8

Rekonštrukcia priestorov pre knižnicu.
Obstaranie a rekonštrukcia budovy pre
potreby materskej školy – zateplenie budovy
a oprava strechy.
Modernizácia
vnútorného
vybavenia
materskej školy.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove
materskej školy.
Vybudovanie športového ihriska pre potreby
materskej školy.
Majetkové vysporiadanie a rekonštrukcia
základnej školy.
Modernizácia
vnútorného
vybavenia
základnej školy.
Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry.
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry –
lyžiarsky vlek s príslušenstvom.
Výstavba cykloturistických trás.
Vytváranie materiálnych a finančných
podmienok na rozvoj výkonnostného a
rekreačného športu v obci.
Podpora organizácie športových podujatí
regionálneho významu.
Podpora
športových
aktivít
zdravotne
postihnutých občanov.
Podporovať talentovanú mládež.
Spolupracovať s občianskymi združeniami,
inými právnickými a fyzickými osobami,
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.

8.7 KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami.
Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv
na imidž obcea tým aj na cestovný ruch.
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obcea rozvoj kultúrnych, informačných a
Cieľ 6.6.1
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Opatrenie
Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry na viacúčelové kultúrne zariadenia.
6.6.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie technickej
rozpočet
80
3
stredný
obec Roztoky
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
rozpočet
Rekonštrukcia infraštruktúry.
2 000
3
vysoký
obec Roztoky
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu života obyvateľov regiónu.
6.6.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Výber vhodných objektov.
podľa potreby
rozpočet obce
2
nízky
obec Roztoky
rozpočet
Vyriešenie vlastníckych
obce, ŠF EÚ,
podľa potreby
2
vysoký
obec Roztoky
vzťahov.
Aktivity
MK SR
rozpočet
Rekonštrukcia a vybavenie
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
2
vysoký
obec Roztoky
expozície.
MK SR
Opatrenie
Prepojiť obce so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky.
6.6.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie personálnych
Aktivity
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
obec Roztoky
kapacít.
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Opatrenie
Budovanie remeselníckych dvorov.
6.6.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Výber a rekonštrukcia
rozpočet
vhodných budov na alokáciu
podľa potreby
4
nízky
obec Roztoky
obce, ŠF EÚ
remeselného dvora.
Zabezpečenie personálnych
rozpočet
podľa potreby
4
nízky
obec Roztoky
kapacít.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
Materiálne zabezpečenie
remeselných dvorov
rozpočet
podľa potreby
3
vysoký
obec Roztoky
predmetmi s
obce, ŠF EÚ
kultúrnohistorickou
hodnotou.
Opatrenie Vybudovanie turistických a náučných trás pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi, priemerných aj náročných
6.6.1.5 klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj prírodného bohatstva.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie personálnych
rozpočet
podľa potreby
3
nízky
obec Roztoky
kapacít.
obce, ŠF EÚ
rozpočet
Výber vhodných trás.
podľa potreby
2
nízky
obec Roztoky
obce, ŠF EÚ
Aktivity
Spracovanie technickej
rozpočet
podľa potreby
2
stredný
obec Roztoky
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
rozpočet
Realizácia výstavby.
podľa potreby
2
stredný
obec Roztoky
obce, ŠF EÚ
Opatrenie Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá, ľudový odev a doplnky,
6.6.1.6 pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie v cestovnom ruchu a agroturistike.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie priestorov,
Aktivity
finančných a materiálnych
podľa potreby
rozpočet obce
2
stredný
obec Roztoky
prostriedkov.
Opatrenie
Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň obce, Hody, „ Rusíni na streche Európy“, atď..
6.6.1.7
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
rozpočet
AKtivity
Personálne zabezpečenie.
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
1
stredný
obec Roztoky
MK SR
Opatrenie
Výstavba otvoreného amfiteátra.
6.6.1.8
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Spracovanie technickej
rozpočet
30
3
stredný
obec Roztoky
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
rozpočet
Výstavba amfiteátra.
400
3
vysoký
obec Roztoky
obce, ŠF EÚ
Cieľ 6.6.2 Organizačné zabezpečenie
Opatrenie Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku
6.6.2.1 s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Personálne a finančné
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
obec Roztoky
zabezpečenie.
Aktivity
Spracovanie kalendár
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
obec Roztoky
kultúrnych podujatí.
Cieľ 6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry
Opatrenie
Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.
6.6.3.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Personálne a finančné
rozpočet
podľa potreby
2
nízky
obec Roztoky
zabezpečenie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
Spracovanie koncepcie v
rozpočet
podľa potreby
2
nízky
obec Roztoky
multimediálnej forme.
obce, ŠF EÚ
Opatrenie Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj subjekty cestovného
6.6.3.2 ruchu.
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Aktivity

Personálne a finančné
zabezpečenie.
Spracovanie buletínu.

Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
podľa potreby
2
obce, ŠF EÚ
rozpočet
10
2
obce, ŠF EÚ

Opatrenie
Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.
6.6.3.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
Finančné zabezpečenie.
10
2
obce, ŠF EÚ
Obsahová analýza www
rozpočet
Aktivity
5
2
stránky.
obce, ŠF EÚ
Priebežná aktualizácia www
1
rozpočet obce
2
stránky.

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec Roztoky

nízky

obec Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec Roztoky

nízky

obec Roztoky

nízky

obec Roztoky

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obcea rozvoj kultúrnych, informačných a
Cieľ 6.6.1
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Opatrenie Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry na
6.6.1.1
viacúčelové kultúrne zariadenia.
Rekonštrukcia
tradičnej
architektúry
a
Opatrenie
zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu
6.6.1.2
života obyvateľov regiónu.
Opatrenie Prepojiť obce so subjektami cestovného
6.6.1.3
ruchu, agroturistiky.
Opatrenie
Budovanie remeselníckych dvorov.
6.6.1.4
Vybudovanie turistických a náučných trás pre
žiakov,
študentov,
rodiny
s
deťmi,
Opatrenie
priemerných aj náročných klientov s využitím
6.6.1.5
kultúrno – historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií
(folklórny tanec, hudba a spev, ľudové
Opatrenie
remeslá, ľudový odev a doplnky, pôvodné
6.6.1.6
bývanie a hospodárenie) a ich maximálne
využitie v cestovnom ruchu a agroturistike.
Opatrenie Organizovanie pravidelných kultúrnych
6.6.1.7
podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Opatrenie
Výstavba otvoreného amfiteátra.
6.6.1.8
Cieľ 6.6.2 Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na
Opatrenie celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť
6.6.2.1
žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný
kultúrny prínos.
Cieľ 6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry
Opatrenie Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“
6.6.3.1
histórie obce v multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný buletín o
Opatrenie
historickom vývoji a tradíciách obce pre školy
6.6.3.2
aj subjekty cestovného ruchu.
Opatrenie Propagácia
kultúry
na
Internete
6.6.3.3
prostredníctvom www stránky obce.

8.8 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Strategický zámer
Budovať goodwill obcea dosiahnuť, aby sa stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky.
Cieľ 6.8.1 Účinná propagácia obce.
Opatrenie
Aktualizácia samostatnej www stránky obce.
6.8.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Aktivity

Finančné zabezpečenie.

10

rozpočet
obce,
podnikateľské

4
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subjekty
Obsahová analýza www
stránky.

5

Priebežná aktualizácia www
stránky.

1

rozpočet
obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet
obce,

4

nízky

obec Roztoky

4

nízky

obec Roztoky

Opatrenie
Spracovať globálnu koncepciu propagácie obcev multimediálnej forme.
6.8.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
rozpočet
Personálne a finančné
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
3
nízky
obec Roztoky
zabezpečenie.
MK SR
Aktivity
rozpočet
Spracovanie koncepcie v
20
obce, ŠF EÚ,
3
nízky
obec Roztoky
multimediálnej forme.
MK SR
Opatrenie
Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi i zahraničnými CK.
6.8.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obec,
Personálne a finančné
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
3
nízky
podnikateľské
zabezpečenie.
MH SR
subjekty
Aktivity
rozpočet
obec,
Spracovanie koncepcie
20
obce, ŠF EÚ,
2
nízky
podnikateľské
regionálnej spolupráce.
MH SR
subjekty
Opatrenie
Podpora budovania informačných tabúľ v obci.
6.8.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Budovanie a inštalácia tabúľ
rozpočet
obec,
informujúcich o atraktivitách
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
3
nízky
podnikateľské
obce.
MH SR
subjekty
Aktivity
Budovanie a inštalácia tabúľ
rozpočet
obec,
propagujúcich kultúrne
20
obce, ŠF EÚ,
3
stredný
podnikateľské
hodnoty obce.
MH SR
subjekty
Cieľ 6.8.2 Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Opatrenie
Vybudovanie oddychovej zóny obce.
6.8.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Spracovanie technickej
rozpočet
podľa potreby
2
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Aktivity
rozpočet
Vybudovanie zóny.
podľa potreby
3
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Výstavba náučných chodníkov a inštalácia informačných tabúľ.
6.8.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
Aktivity
Výstavba chodníkov.
150
3
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
6.8.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Spracovanie technickej
Aktivity
3
subjekty,
150
dokumentácie.
úvery, iné
grantové
schémy

3
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
grantové
SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia
Výstavba viacúčelových
športových ihrísk.

8 000

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

stredný

obec Roztoky

vysoký

obec Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec Roztoky

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

stredný

obec Roztoky

vysoký

obec Roztoky
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Výstavba lyžiarskeho vleku.

5 000

Výstavba ubytovacích
zariadení s relaxačnými
službami.

4 500

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

3

žiadny

podnikateľské
subjekty

3

žiadny

podnikateľské
subjekty

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

podnikateľské
subjekty

žiadny

podnikateľské
subjekty

žiadny

podnikateľské
subjekty

Opatrenie
Rozvoj agroturistiky, podpora zakladania ekofariem.
6.8.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
podnikateľské
subjekty,
Vypracovanie technickej
1
úvery, iné
dokumentácie a
200
grantové
podnikateľského plánu.
schémy
podnikateľské
subjekty,
Zriadenie chovu koní s
Aktivity
1
úvery, iné
príslušenstvom a
8 000
grantové
ubytovacích zariadení.
schémy
podnikateľské
subjekty,
1
úvery, iné
Zabezpečenie chovu.
podľa potreby
grantové
schémy
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
Cieľ 6.8.1 Účinná propagácia obce.
Opatrenie
Aktualizácia samostatnej www stránky obce.
6.8.1.1
Opatrenie Spracovať globálnu koncepciu propagácie
6.8.1.2
obce v multimediálnej forme.
Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
Opatrenie
s okolitými turistickými lokalitami a domácimi
6.8.1.3
i zahraničnými CK.
Opatrenie
Podpora budovania informačných tabúľ v obci.
6.8.1.4
Cieľ 6.8.2 Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Opatrenie
Vybudovanie oddychovej zóny obce.
6.8.2.1
Opatrenie Výstavba náučných chodníkov a inštalácia
6.8.2.2
informačných tabúľ.
Opatrenie
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
6.8.2.3
Opatrenie Rozvoj agroturistiky, podpora zakladania
6.8.2.4
ekofariem.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9 FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho
realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v
súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej
únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej
reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov pre
stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte
pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len
orientačne. Táto časť bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov
zo štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu atď..
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Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a na základe auditu pripravovaných
projektových zámerov v réžii samosprávy, podnikateľskej sféry či neziskových a iných organizácií bol
vypracovaný plán realizácie programu. Definuje, z akých prostriedkov by sa mali tieto zámery
realizovať, kto by mal byť žiadateľom, určuje predpokladané časové rámce.
9.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

Cieľ 6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Opatrenie
25
25
0
25
0
0
25
0
6.1.1.1
Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
Cieľ 6.1.4
technológií v energetike.
Opatrenie
9 250
4 625
3 469
1 156
1 156
0
0
4 625
6.1.4.1
Cieľ 6.1.5 Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Opatrenie
17 650
8 150
6 113
2 038
1 630
0
408
9 500
6.1.5.1
Spolu
26 925 12 800
9 581
3 219
2 786
0
433
14 125
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

0

0

0
0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

6

6

0

6

0

0

6

0

0

2008

4419

2044

1528

516

408

0

108

2375

0

2009

6731

3200

2395

805

697

0

108

3531

0

2010

6731

3200

2395

805

697

0

108

3531

0

2011

6725

3194

2395

798

697

0

102

3531

0

2012

2313

1156

867

289

289

0

0

1156

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

26925

12800

9581

3219

2786

0

433

14125

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
Inovácie a technologické transfery
Finančná tabuľka pre súkromný sektor:
Celkom VZ + SZ
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
50%
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Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

Celkom SR + EÚ

100%

verejný sector (VS)

95 %

5%

Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Finančná tabuľka:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + SZ

Celkom SR + EÚ

100%

súkromné zdroje (SZ)

65%

35%

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v
energetike
Finančná tabuľka pre súkromný sektor :
Celkom VZ + SZ
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Finančná tabuľka pre investície realizované súkromným sektorom
Celkom VZ + SZ
verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
100%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov

50%

súkromné zdroje (SZ)

50%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry
pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na
1 Podpora konkurencieschopnosti
strane výroby aj spotreby a zavádzanie
podnikov a služieb najmä
progresívnych technológií v energetike
prostredníctvom inovácií
1.5 Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu
1.6 Podpora tvorby pracovných miest
prostredníctvom rozvoja podnikania
1.7 Podpora druhospracovateľského
potravinárskeho priemyslu
2 Technická pomoc

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

súkromné zdroje (SZ)

50%

50%

Fond

ERDF

ERDF

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
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5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

ERDF
ERDF

7 Technická pomoc

ERDF

9.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje Fond EÚ verejné
Štátny Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH B=C+D
C
D=E+F+G
Cieľ 6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
240
240
180
60
6.2.1.1
Opatrenie
5 650
5 650
4 238
1 413
6.2.1.2
Opatrenie
70
70
53
18
6.2.1.3
Opatrenie
1 580
1 580
1 185
395
6.2.1.4
Opatrenie
110
110
83
28
6.2.1.5
Opatrenie
550
550
413
138
6.2.1.6
Opatrenie
620
620
465
155
6.2.1.7
Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
Opatrenie
5 150
5 150
3 863
1 288
6.2.2.1
Opatrenie
320
320
240
80
6.2.2.2
Opatrenie
540
540
405
135
6.2.2.3
Opatrenie
760
760
570
190
6.2.2.4
Opatrenie
350
350
263
88
6.2.2.5
Opatrenie
640
640
480
160
6.2.2.6
Opatrenie
370
370
278
93
6.2.2.7
Opatrenie
50
50
38
13
6.2.2.8
Opatrenie
1 560
1 560
1 170
390
6.2.2.9
Spolu
18 560 18 560
13 920
4 640
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

48

0

12

0

0

1 130

0

283

0

0

14

0

4

0

0

316

0

79

0

0

22

0

6

0

0

110

0

28

0

0

124

0

31

0

0

1 030

0

258

0

0

64

0

16

0

0

108

0

27

0

0

152

0

38

0

0

70

0

18

0

0

128

0

32

0

0

74

0

19

0

0

10

0

3

0

0

312

0

78

0

0

3 712

0

928

0

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

1814

1814

1361

454

363

0

91

0

0

2008

1912

1912

1434

478

382

0

96

0

0

2009

4109

4109

3082

1027

822

0

205

0

0
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2010

4472

4472

3354

1118

894

0

224

0

0

2011

2712

2712

2034

678

542

0

136

0

0

2012

2614

2614

1961

654

523

0

131

0

0

2013

504

504

378

126

101

0

25

0

0

2014

142

142

106

35

28

0

7

0

0

2015

142

142

106

35

28

0

7

0

0

2016

142

142

106

35

28

0

7

0

0

Spolu

18560

18560

13920

4640

3712

0

928

0

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
95 %

verejný sector (VS)
5%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Prioritné osi programu
Fond
1 Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
ERDF
vrátane informatizácie zdravotníctva
2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
ERDF
infraštruktúry
3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
ERDF
4 Technická pomoc
ERDF
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program DOPRAVA
Hlavné aktivity v rámci
Prioritné osi programu
prioritnej osi (opatrenia)
1.1 Modernizácia a rozvoj
1 Modernizácia a rozvoj železničnej
železničných tratí (TEN -T +
infraštruktúry
ostatné)
2 Rozvoj cestnej infraštruktúry (TEN -T)
2.1 Výstavba diaľnic (TEN -T)
3.1 Výstavba základnej siete
3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry
verejných terminálov intermodálnej
intermodálnej prepravy
prepravy
5.1 Výstavba rýchlostných
5 Modernizácia a rozvoj cestnej
komunikácií
infraštruktúry (rýchlostné cesty a cesty
5.2 Modernizácia a výstavba ciest
I. triedy)
I. triedy
6.1 Rozvoj železničnej
6 Rozvoj verejnej osobnej dopravy
a autobusovej verejnej osobnej
dopravy
7 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu

Fond
KF
KF
KF
ERDF
ERDF
ERDF
KF

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
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4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

ERDF

ERDF
ERDF

7 Technická pomoc

ERDF

9.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje Fond EÚ verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

Cieľ 6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Opatrenie
810
810
608
203
162
6.3.2.4
Opatrenie
1 070
1 070
803
268
214
6.3.2.5
Cieľ 6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Opatrenie
27 000
27 000
20 250
6 750
5 400
6.3.3.1
Opatrenie
2 600
2 600
1 950
650
520
6.3.3.4
Opatrenie
5 000
5 000
3 750
1 250
1 000
6.3.3.5
Opatrenie
16 000
16 000
12 000
4 000
3 200
6.3.3.6
Opatrenie
1 500
1 500
1 125
375
300
6.3.3.7
Spolu
53 980 53 980
40 485
13 495
10 796
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

0

41

0

0

0

54

0

0

0

1 350

0

0

0

130

0

0

0

250

0

0

0

800

0

0

0

75

0

0

0

2 699

0

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

6315

6315

4736

1579

1263

0

316

0

0

2008

6315

6315

4736

1579

1263

0

316

0

0

2009

6025

6025

4519

1506

1205

0

301

0

0

2010

7650

7650

5738

1913

1530

0

383

0

0

2011

7650

7650

5738

1913

1530

0

383

0

0

2012

7650

7650

5738

1913

1530

0

383

0

0

2013

7000

7000

5250

1750

1400

0

350

0

0

2014

5375

5375

4031

1344

1075

0

269

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

53980

53980

40485

13495

10796

0

2699

0

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
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Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

verejný sector (VS)

Celkom SR + EÚ

100%

95 %

5%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
1 Integrovaná ochrana, racionálne
odpadových vôd
využívanie vôd a protipovodňová
1.3 Zabezpečenie komplexnej ochrany územia
ochrana
SR pred povodňami
1.4 Sledovanie a hodnotenie stavu
povrchových vôd a podzemných vôd
2.1 Ochrana ovzdušia
2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy
2.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien vrátane podpory
klimatických zmien vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie
obnoviteľných zdrojov energie
2.3 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme
3.1 Podpora technológií minimalizujúcich
vznik odpadov pri výrobe
3.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu
3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie
3 Odpadové hospodárstvo
odpadov
3.4 Nakladanie s vybranými druhmi
nebezpečných odpadov
3.5 Odstraňovanie environmentálnych záťaží
a uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
4.1 Programy starostlivosti o chránené
územia vrátane území NATURA 2000 a
programy záchrany pre kriticky ohrozené
4 Ochrana a regenerácia prírodného
rastliny a živočíchy vrátane monitoringu
prostredia a krajiny
druhov a biotopov
4.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny
4.3 Informačné a propagačné aktivity
5 Technická pomoc

Fond

ERDF/KF

ERDF/KF

ERDF/KF

ERDF

KF

9.4 INFORMATIZÁCIA OBCE
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH
Cieľ 6.5.1
Opatrenie
6.5.1.1
Opatrenie
6.5.1.2
Opatrenie
6.5.1.3
Spolu

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
130

130

98

33

26

0

7

0

0

100

100

75

25

20

0

5

0

0

60

60

45

15

12

0

3

0

0

290

290

218

73

58

0

15

0

0

Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G
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2007

73

73

54

18

15

0

4

0

0

2008

73

73

54

18

15

0

4

0

0

2009

73

73

54

18

15

0

4

0

0

2010

73

73

54

18

15

0

4

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

290

290

218

73

58

0

15

0

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

verejný sector (VS)

Celkom SR + EÚ

100%

95 %

5%

9.5 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

G

Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiťich kvalitu.
Opatrenie
7 700
7 700
5 775
1 925
1 540
0
385
6.4.1.1
Opatrenie
15 150
15 150
11 363
3 788
3 030
0
758
6.4.1.5
Opatrenie
7 700
7 700
5 775
1 925
1 540
0
385
6.4.1.6
Spolu
30 550 30 550
22 913
7 638
6 110
0
1 528
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

0

0

0

0

0

0

0

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

5713

5713

4284

1428

1143

0

286

0

0

2008

5713

5713

4284

1428

1143

0

286

0

0

2009

5713

5713

4284

1428

1143

0

286

0

0

2010

7638

7638

5728

1909

1528

0

382

0

0

2011

1925

1925

1444

481

385

0

96

0

0

2012

1925

1925

1444

481

385

0

96

0

0

2013

1925

1925

1444

481

385

0

96

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

30550

30550

22913

7638

6110

0

1528

0

0
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Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ

verejný sector (VS)

95 %

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2 Infraštruktúra sociálnych služieb
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
a sociálnoprávnej ochrany a
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnej kurately
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

7 Technická pomoc

5%

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Podpora programov v oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti
1.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja
sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske
1 Podpora rastu zamestnanosti a
komunity
ESF
sociálnej inklúzie
1.3 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na
trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín
na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity
1.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
a starostlivosti o malé deti
1.5 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej
správy a mimovládnych neziskových organizácií
3 Technická pomoc
ESF
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Reštrukturalizácia, rozširovanie a modernizácia
zdravotníckych zariadení
1 Modernizácia zdravotníctva
1.2 Informovanosť občanov
1.3 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva
2 Technická pomoc
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9.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie
120
120
90
30
24
0
6
6.5.1.1
Opatrenie
500
500
375
125
100
0
25
6.5.1.2
Opatrenie
500
500
375
125
100
0
25
6.5.1.3
Opatrenie
610
610
458
153
122
0
31
6.5.1.4
Opatrenie
1 600
1 600
1 200
400
320
0
80
6.5.1.5
Opatrenie
200
200
150
50
40
0
10
6.5.1.6
Opatrenie
250
250
188
63
50
0
13
6.5.1.7
Opatrenie
550
550
413
138
110
0
28
6.5.1.8
Opatrenie
1 400
1 400
1 050
350
280
0
70
6.5.1.9
Opatrenie
550
550
413
138
110
0
28
6.5.1.10
Cieľ 6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Opatrenie
10 650
10 650
7 988
2 663
2 130
0
533
6.5.2.1
Opatrenie
5 000
5 000
3 750
1 250
1 000
0
250
6.5.2.2
Spolu
21 930 21 930
16 448
5 483
4 386
0
1 097
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

5170

5170

3878

1293

1034

0

259

0

0

2008

5408

5408

4056

1352

1082

0

270

0

0

2009

5408

5408

4056

1352

1082

0

270

0

0

2010

5408

5408

4056

1352

1082

0

270

0

0

2011

288

288

216

72

58

0

14

0

0

2012

50

50

38

13

10

0

3

0

0

2013

50

50

38

13

10

0

3

0

0

2014

50

50

38

13

10

0

3

0

0

2015

50

50

38

13

10

0

3

0

0

2016

50

50

38

13

10

0

3

0

0

Spolu

21930

21930

16448

5483

4386

0

1097

0

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
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Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

Celkom SR + EÚ

100%

verejný sector (VS)

95 %

5%

Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ

verejný sector (VS)

0%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program VZDELÁVANIE
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory
rozvoja znalostnej spoločnosti
1 Moderné vzdelávanie pre
1.3 Celoživotné vzdelávanie pre všetkých ako
znalostnú spoločnosť
základný princíp znalostnej spoločnosti
1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s
osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom
na marginalizované rómske komunity
3 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

100 %

Fond

ESF

ESF

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

7 Technická pomoc

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

9.6 KULTÚRA
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje Fond EÚ verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu

Súkromné
zdroje

EIB

A=B+H+CH B=C+D
C
D=E+F+G
E
F
G
H
CH
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obcea rozvoj kultúrnych, informačných a
Cieľ 6.6.1
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
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Opatrenie
2 080
2 080
1 560
6.6.1.1
Opatrenie
430
430
323
6.6.1.8
Cieľ 6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry
Opatrenie
10
10
0
6.6.3.2
Opatrenie
16
16
0
6.6.3.3
Spolu
2 536
2 536
1 883
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

520

416

0

104

0

0

108

86

0

22

0

0

10

0

0

10

0

0

16

0

0

16

0

0

653

502

0

151

0

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

629

629

471

158

126

0

33

0

0

2008

629

629

471

158

126

0

33

0

0

2009

634

634

471

163

126

0

38

0

0

2010

634

634

471

163

126

0

38

0

0

2011

2

2

0

2

0

0

2

0

0

2012

2

2

0

2

0

0

2

0

0

2013

2

2

0

2

0

0

2

0

0

2014

2

2

0

2

0

0

2

0

0

2015

2

2

0

2

0

0

2

0

0

2016

2

2

0

2

0

0

2

0

0

Spolu

2536

2536

1883

653

502

0

151

0

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

Celkom SR + EÚ

100%

95 %

verejný sector (VS)
5%

Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
0%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu

verejný sector (VS)
100 %

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
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4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

ERDF

ERDF
ERDF

7 Technická pomoc

ERDF

9.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje Fond EÚ verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

Cieľ 6.8.1 Účinná propagácia obce.
Opatrenie
16
16
0
16
6.8.1.1
Opatrenie
20
20
0
20
6.8.1.2
Opatrenie
20
20
0
20
6.8.1.3
Opatrenie
20
20
0
20
6.8.1.4
Cieľ 6.8.2 Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Opatrenie
150
150
0
150
6.8.2.2
Opatrenie
17 650
8 150
6 113
2 038
6.8.2.3
Opatrenie
8 200
4 100
3 075
1 025
6.8.2.4
Spolu
26 076 12 476
9 188
3 288
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

0

0

16

0

0

0

0

20

0

0

0

0

20

0

0

0

0

20

0

0

0

0

150

0

0

1 630

0

408

9 500

0

1 025

0

0

4 100

0

2 655

0

633

13 600

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

822

412

308

105

103

0

2

410

0

2008

5272

2487

1836

651

510

0

141

2785

0

2009

5272

2487

1836

651

510

0

141

2785

0

2010

5272

2487

1836

651

510

0

141

2785

0

2011

5272

2487

1836

651

510

0

141

2785

0

2012

822

412

308

105

103

0

2

410

0

2013

822

412

308

105

103

0

2

410

0

2014

822

412

308

105

103

0

2

410

0

2015

822

412

308

105

103

0

2

410

0

2016

822

412

308

105

103

0

2

410

0

Spolu

26020

12420

9188

3233

2655

0

578

13600

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
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Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

Celkom SR + EÚ

100%

verejný sector (VS)

95 %

5%

Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
0%

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Finančná tabuľka pre investície realizované súkromným sektorom
Celkom VZ + SZ
verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
100%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

100 %

súkromné zdroje (SZ)

50%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry
pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na
1 Podpora konkurencieschopnosti
strane výroby aj spotreby a zavádzanie
podnikov a služieb najmä
progresívnych technológií v energetike
prostredníctvom inovácií
1.5 Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu
1.6 Podpora tvorby pracovných miest
prostredníctvom rozvoja podnikania
1.7 Podpora druhospracovateľského
potravinárskeho priemyslu
2 Technická pomoc

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

verejný sector (VS)

50%

Fond

ERDF

ERDF

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

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

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

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

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

11.1 SPÔSOB MONITOROVANIA PHSR
Monitorovanie plnenia PHSR bude vykonávať Komisia strategického rozvoja. Koordinátorovi pre
stratégiu pracovníci Útvaru budú pravidelne predkladať správy o postupe realizácie a príprave
projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiace s plnením PHSR. Koordinátor pre
stratégiu bude predkladať na zasadnutia Výboru Správy o realizácii PHSR, pre posúdenie súladu
aktivít s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Výbor vydá k realizácii stanovisko, ktoré
sa predloží poslancom na Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní ročných rozpočtov.
Počas roka sa môže každý poslanec obecného zastupiteľstva oboznámiť s priebehom plnenia
PHSR na Útvare strategického rozvoja alebo u Koordinátora pre stratégiu.
11.2 VYHODNOCOVANIE A SPÔSOB MODIFIKOVANIA PHSR
Hlavným hodnotiacim dokumentom PHSR bude Správa o realizácii PHSR, ktorú vypracuje Útvar
strategického rozvoja.
Spôsob modifikovania PHSR
Predkladať návrhy na modifikovanie PHSR bude v právomoci Výboru pre PHSR. Koordinátor pre
stratégiu môže tiež predkladať Výboru návrhy na doplnenie PHSR. Občania a inštitúcie môžu tiež
v písomnej forme predložiť Útvaru návrh na modifikovanie PHSR.
Na zasadnutia Výboru v termíne schvaľovania obecného rozpočtu predloží
Koordinátor

Dopadovú analýzu plnenia PHSR.

Doplnenie PHSR sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie PHSR, ktorý bude
obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa predloží na
schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie PHSR bude spojené s možnosťou získať finančné
prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môže sa kvôli tomu tiež iniciovať
mimoriadne zasadnutie Výboru alebo obecného zastupiteľstva.
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12 ZÁVER
PHSR obce Roztoky je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné
rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre
spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne vyhodnocovaný a aktualizovaný
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Predmetný PHSR obce Roztoky bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:
....................................
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