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1  ÚVOD 
 
1.1   LEGISLATÍVNE ZÁZEMIE 
 
Nasledujúci Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je vypracovaný v súlade s 
paragrafom 8 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 
309/2014 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý možno definovať ako strednodobý 
rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými 
v národnej stratégií a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja príslušného vyššieho územného celku, na území, ktorého sa obec 
nachádza a s princípmi tvorby strategického dokumentu uvedené v Metodickej príručke pre 
vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce z dielne Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia regionálnej politiky, spracovaný vo februári 2015.  
Ciele a priority nasledujúceho PHSR sú v súlade cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej 
stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2020/30, a nadväzuje na ciele 
a realizované projekty vychádzajúce z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Hromoš na roky 2007 – 2014.  
 
 
 
 
 

1.2     POSLANIE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE  
 
 
 
Základnou úlohou obce Vislanka je zabezpečiť všestranný rozvoj územia obce a potrieb jeho 
obyvateľov. Podporným prostriedkom realizácie rozvojových aktivít a úloh obce je tento 
dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vislanka na roky 2015 – 2020 
(ďalej len „PHR Vislanka“), ktorý je možné definovať ako moderný dokument, založený nielen 
na existujúcich problémoch obce, ale hlavne na jej potenciáli a príležitostiach pre dané 
programovacie obdobie 2014 – 2020, vychádzajúce okrem iného aj zo strategického 
dokumentu uzavretého medzi vládou SR a predstaviteľmi EÚ pod názvom Partnerská dohoda 
SR na roky 2014 – 2020.  
 
Predložený dokument vymedzuje kľúčové problémy obce a prostredníctvom definovanej 
rozvojovej stratégie a navrhnutých aktivít načrtáva adekvátne intervencie smerujúce 
k ekonomicky udržateľnému rozvoju. Samotný dokument taktiež predstavuje efektívny 
nástroj nielen na získanie podpory, ale ponúka prehľad o tom, čo sa v obci pripravuje, ako 
a kde bude obec a jej obyvatelia smerovať.  
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 Možnosť získať verejné zdroje z rozpočtu EÚ a národného rozpočtu Slovenskej republiky 

je často previazaná na schopnosť obce spolufinancovať rozvojové projekty z vlastných 
zdrojov, prípadne zo zdrojov súkromných investorov. Prehľadné usporiadanie 
rozvojových zámerov do podoby programu rozvoja umožní obci zorientovať sa v škále 
dostupných podporných zdrojov, ako aj podmienok sprevádzajúcich získanie týchto 
zdrojov. 

 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce nenahrádza územno - plánovaciu 

dokumentáciu a územno - plánovacie podklady, ale patrí medzi ostatné podklady 
využívané v územno - plánovacej činnosti.  

 
 Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci Vislanka realizovať dlhodobý rozvoj 

založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach. Posilní 
obec v uvedomení si vlastnej jedinečnosti a vlastného prínosu pre prosperitu Šariša, 
širšieho regiónu Prešovského kraja, štátu a Európskej únie. 

 
 Program rozvoja obce, ktorý je zostavený za aktívnej účasti občanov, zvýši u občanov 

pocit spoluzodpovednosti za život v obci. Obecná samospráva tak v občanoch získa 
partnerov – spolu realizátorov miestneho rozvoja. 

 
 
 Žiadatelia, ktorí chcú prihlásiť svoje projekty do grantovej schémy, získajú z programu 

rozvoja obce informácie do analytickej časti projektov. Taktiež získavajú z tohto 
dokumentu informácie o možných partneroch a iných zámeroch v obci, ktoré súvisia s ich 
projektmi. 

Obsah PHR je legislatívne vymedzený zákonom č. 538/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa zákona č. 351/2004 Z. z. ako 

strednodobý programový dokument, ktorý obsahuje najmä:  

 analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, 

ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,  

 úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v 

starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach,  

návrh finančného a administratívneho zabezpečenia 

 

1.3   PROCES TVORBY PROGRAMU ROZVOJA OBCE VISLANKA 

Program rozvoja obce Vislanka vychádza z dlhodobej vízie obyvateľov využiť krásu 
krajiny a polohu obce pre trvalo udržateľný rozvoj. 
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Pracovná skupina pracovala pod metodickým vedením  firmy YASMI s.r.o. , ktorá je 
spracovávateľom PHR  V priebehu stretnutí vypracovala rámec programu rozvoja 
obce. Poskytla podklady pre analýzu súčasného ekonomického a sociálneho života 
v obci a pre SWOT analýzu. Dohodla sa na strategických cieľoch a vízii. Vypracovala 
prehľad rozvojových zámerov, ktoré usporiadala pod tri strategické ciele.  

 

 

Základné princípy tvorby dokumentu  :  
 

 je založený na kvalitných a overených dátach,  
 je výsledkoch komplexných analýz,  
 je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,  
 je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,  
 je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.  

 
Poslaním plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je navrhnúť systematickú a 
funkčnú trvalú stratégiu zameranú na realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obce. 
. Súhrnnou analýzou i strategickou časťou sa prelínajú globálne i špecifické ciele, ktoré sú 
rozpracované do konkrétnych opatrení.  
 
      Prvá analytická časť dokumentu obsahuje popis obce s jej základnými geografickými 
údajmi a hlavnými socio- ekonomickými charakteristikami, ktoré charakterizujú dynamiku 
sociálneho a ekonomického rozvoja obce. Súčasťou je súhrnná analýza rozvojového 
potenciálu, ktorá v rámci globálnych a špecifických cieľov, ako aj silných a slabých stránok, 
príležitostí a ohrození dáva súhrnný pohľad na reálnu situáciu obce a jej rozvojové možnosti. 
 
      Druhá hlavná časť dokumentu je SWOT analýza, kde sú zhrnuté silné a slabé stránky, 
príležitosti a ohrozenia ďalšieho rozvoja obce. Globálne ciele sú rozpracované do 
špecifických cieľov, ktoré majú stabilizačný alebo rozvojový charakter. Stabilizačné ciele 
a súvisiace opatrenia sú zamerané na riešenie súčasného nepriaznivého až kritického stavu 
v jednotlivých oblastiach tak, aby nedošlo k ďalšiemu prehlbovaniu jestvujúcich problémov 
s termínom realizácie v rokoch 2015 až 2020. Opatrenia viažuce sa na rozvojové ciele sú 
zamerané na aktivizáciu vnútorných potenciálov v obci a na podporu ich dlhodobého rozvoja 
až do roku 2025. 
 
      Finančné zabezpečenie hovorí o zdrojoch financovania, ktoré sú vnútorné /štátne 
a súkromné/ a zdroje EÚ. 
Z analýzy sociálno-ekonomickej situácie obce vyplynuli nasledovné rozhodujúce silné stránky 
:  
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-  dobré prírodné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky a vidieckej     
turistiky, 

-  lesný pôdny fond, rozvoj poľnohospodárskej a lesníckej výroby, 
- voľné plochy pre rozvoj podnikania a zavádzanie nových výrobných odborov,  zóny 

oddychu 
- kladný prístup predstaviteľov samosprávy, štátnej správy, tretieho sektora 

k rozvojovým aktivitám v obci, 
- existencia priestorov na kultúrno-spoločenské aktivity, 
 

Určujúcimi slabými stránkami obce sú : 
- zaostávajúca technická infraštruktúra, najmä vybudovanie kanalizačnej siete, 

napojenie   obyvateľov na kanalizačnú sieť s cieľom zlepšenia ich kvality života 
i životného       prostredia, vybudovanie ČOV,  

- nevyhovujúca kvalita cestnej siete obecného i štátneho významu, 
- nedostatok voľných finančných zdrojov pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 
- zaostávanie v rozvoji cestovného ruchu, 
- zlý zdravotný stav lesov, nedostatočná obnova lesa, deficit udržateľnej pestovateľskej 

činnosti a systematickej obnovy lesa,  

- nízka úroveň investícií do ochrany pred povodňami v lesoch, nedostatok vodozádržných 

zariadení,  

- absencia cyklistického spojenia a turistických chodníkov, 

- nedostatočná ubytovacia kapacita určená pre vidiecky turizmus a agroturizmus,  

- nedostatočná koordinácia, marketing a propagácia prípadných služieb v oblasti rozvoja 

a poskytovanie služieb v cestovnom ruchu,  

- nízka diverzita ponúkaných služieb,  

- nízka investičná aktivita u mikro a malých podnikov a minimálna účasť na trhu,   

- nedostatočné vyvinutá ponuka služieb a komunikačných kanálov v oblasti internetového 

prepojenia,  

- nedostatok vlastných disponibilných finančných prostriedkov na zakúpenie a údržbu 

technickej infraštruktúry,  

- značné rezervy v úsporách energií a energetickej efektívnosti budov vo verejnom sektore,  

absencia bezbariérových prvkov verejných budov a technickej obecnej infraštruktúry,  

- nevyhovujúci stav verejného osvetlenia, potreba dobudovania a rekonštrukcie,  
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2 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ 
 
2.1   SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA 
Vymedzenie riešeného územia 

Riešené územie obce je vymedzené katastrálnymi hranicami: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vislanka.sk/resources/App/201106221002550.fara7.jpg
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Vislanka leží na severovýchodných svahoch Levočských vrchov v doline potoka 
Valaská voda. Nadmorská výška v strede obce je 540,9 m n. m. a v chotári 522 – 824 m n. m. 

Takmer odlesnený extravilán na rozčlenenej nižšej vrchovine a na rozčlenenej 
hornatine tvorí centrálno-karpatský flyš. Má hnedé lesné, miestami oglejené kyslé a nivné 
pôdy. Na južnom obvode extravilánu je smrekový les. 

Najstaršia správa  o obci je  z r. 1595, keď šarišský  zeman Michal Kelemeši v r. 1596 
protestoval proti Gašparovi Farkašovi zo Skároša  kvôli  činnosti  poddaných  z Vislanky  v  r. 
1595. Z  toho je zrejmé, že sídlisko  jestvovalo  už  pred  r. 1595. V písomnostiach z konca 16. 
a zač. 17. stor, sa vyskytuje pod názvom Wyzranka. Sídlisko pravdepodobne  založili  usadlíci  
so šoltýsom v poslednej štvrtine 16. st. V r. 1600 prvýkrát zdanili tamojšie sedliacke, 
prípadne valaské  domácnosti daňou  kráľovi. V sídlisku  bolo 13  obývaných poddanských 
domov a zaiste aj  dom šoltýsa. Sídlisko  sa pomerne rýchlo   rozrástlo  na   stredne  veľkú   
dedinu, ktorá  patrila Dežofiovcom, Farkašovcom a Berzeviciovcom. R. 1789 mala 30 a v r. 
1828 - 55 domov. Obyvatelia boli roľníci, zaoberali sa chovom dobytka. Po r. 1918 sa 
zamestnanie obyvateľstva nezmenilo.  

 

Pamiatky 

Kostol sv. Kozmu a Damiána /gréckokat,/, neskoroklasicistický, postavený r. 1842, obnovený 
r. 1911, jednoloďový, s oblým presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Na 
veži je štukový obrazec s letopočtami 1842-1911. Vnútorné zariadenie je zo zač. 20. st. 

 

 
Klimatické podmienky  

 

 Obec Vislanka sa nachádza v mierne klimatickej oblasti, kde pre túto oblasť je 

typických približne 40 letných dní, priemerný počet ľadových dní v roku je 50. Najchladnejším 

mesiacom je januára a najteplejším je mesiacom je júl. Klimatické podmienky a počasie je 

ovplyvnené blízkosťou Vysokých Tatier, pre toto územie je typické chladnejšie počasie, 

s chladnejším a daždivejším letom, kde jar prichádza trochu oneskorene a jeseň je dlhšia.  

 

 

Demografické údaje podľa výsledkov sčítania v roku 2011  : 
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 Dôchodková situácia obyvateľstva : 
 

Hoci priemerná mzda v Národnom hospodárstve má stúpajúci charakter ale 
dôchodková situácia obyvateľov v prepočte príjmu a nákladov má klesajúci 
charakter. 
 
Evidovaní nezamestnaní: 
 

Nezamestnanosť' je spôsobená poklesom dopytu pracovných síl v dôsledku 
nepriaznivej ekonomickej situácie hospodárskej základne a znižovania  voľných 
pracovných miest. 
 
 Vzdelanostná štruktúra obyvateľov: 
 
         Vzdelanostnú úroveň a schopnosť uplatnenia na trhu práce je možné ovplyvniť 
cielenými rekvalifikačnými programami 
 
6. Zdravotné a sociálne služby: 
 
        Zdravotnícka starostlivosť pre občanov je poskytovaná formou primárnej, sekundárnej 
a následnej zdravotníckej starostlivosti v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach 
v obci Ľubotín a okresnom meste Stará Ľubovňa. . 
Sociálne služby obec neposkytuje.  
 
Stavebníctvo a bytová výstavba: 
 
 Koncepcia obce vychádza zo snahy dosiahnuť identické a funkčné bohaté prostredie 
s možnosťou rozšírenia postupnej realizácie výstavby rodinných domov a postupnej 
realizácie zariadení , občianskej vybavenosti a rekreácie. 

Transformácia národného hospodárstva na trhovú ekonomiku sa prejavila aj vo 
financovaní rozvoja bývania a výstavbe rodinných domov v obci.  
 
Stav bytov k 31.12. 2014 
Počet bytových jednotiek spolu ..............................73 
Z toho: rodinných domov .......................................72 
            bytových domov.............................................1 
 
 
  

V obci je vybudovaný  grécko -katolícky   kostol,  obecný úrad, kultúrne stredisko, 
športový areál ,  cintorín ,  hasičská zbrojnica .  

Dnešné osídlenie nestačí kryť potreby bývania a už vôbec nie bývania s požiadavkami 
dnešného európskeho človeka. Je nutná kompletná vybavenosť technickou infraštruktúrou 
a vybavenosťou vôbec.  

Základným kompozičným zámerom je posilnenie centrá obce v priestore OcÚ 
s parkovou úpravou okolitého priestoru. Ďalej sa koncepcia bývania a zástavby vzhľadom na 
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súčasnú zástavbu obce zamerala na vytvorenie kompaktnejšej zástavby s rešpektovaním 
prírodných danosti.  

Pri zástavbe novo navrhovaných lokalít IBV dodržať systém so zvýraznením zelene 
a potlačením systému mestskej radovej zástavby. 
 Nová výstavba formou izolovaných rodinných domov. Doporučujeme uplatňovať typy 
rodinných domov vhodné do podhorského prostredia. 
 Pozdĺž regulovaného potoka navrhuje výsadbu krovinatej i vzrastlej zelene na 
estetické a kompozičné podporenie funkčného usporiadania obce. 
 Návrh rešpektuje kultúrne i prírodné hodnoty v obci a zosúlaďuje ich funkciu 
s celkovým riešením.   
 
Kultúrne pamiatky: 
Kostol sv. Kozmu a Damiána /gréckokat,/, neskoroklasicistický, postavený r. 1842, obnovený 
r. 1911, jednoloďový, s oblým presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Na 
veži je štukový obrazec s letopočtami 1842-1911. Vnútorné zariadenie je zo začiatku  20. 
storočia 
 
Plánovaná výstavba v obci: 
 
IBV – prieluky 
 
Športový areál – v priestoroch futbalového ihriska v spolupráci s obcou Ďurková . 
 
Zónu oddychu a relaxu –v centre obce  
 
Detské ihriská – v priestoroch MŠ. 
                          
Regulácia potoka – pozdĺž celej obce 
 
Kanalizácia 
 
Vodovod 
 
Cyklotrasa 
 
Ekonomické predpoklady rozvoja obce: 

- v cestovnom ruchu a vidieckej turistiky a agroturistiky, 
- v malom a strednom podnikaní, 
- rozvoji poľnohospodárstva. 

 
Najlepšie podmienky pre súčasný ekonomický rast obce  budú v rozvoji CR, vidieckej 

turistiky a agroturistiky a rozvoji poľnohospodárstva . 
 
Aby mohol cestovný ruch vyvíjať ekonomickú činnosť, je nevyhnutné v nadväznosti na 

jeho   potreby budovať: 
a, stavebná výroba, poľnohospodárstvo, služby, 
b, doprava , telekomunikácie, výroba a predaj spomienkových predmetov, komunálne  
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služby,  
c, technická infraštruktúra, voda, plyn , kanalizácia, komunikácie, 
d, sociálna infraštruktúra, bytový fond, predškolské ,  kultúrno osvetové, športovo – 
rekreačné zariadenia. 
 
Rozvoj ekonomického predpokladu v obci ovplyvňuje: 
a,  tvorbu nových pracovných príležitosti, zastavuje pokles domáceho obyvateľstva , ktoré 
v dôsledku nedostatku pracovných miest odchádza do iného regiónu , zamestnáva 
obyvateľstvo v obci, 
 
b, zárobkovú situáciu obyvateľstva, stimuluje jeho dopyt, vytvára príležitosti pre 
podnikateľské aktivity, aktivuje rozvoj poľnohospodárskej výroby, remesiel, obchodu a tak 
zlepšuje hospodárske a sociálne pomery miestneho obyvateľstva, 
 
c, stimuluje rozvoj technickej infraštruktúry, budovanie vodovodov , kanalizácií, plynofikácie, 
cestnej siete , telekomunikácie a sociálnej infraštruktúry, modernizácia a výstavba bytového 
fondu, kultúrno – osvetových,  a zlepšuje starostlivosť o životné prostredie a občiansku 
vybavenosť, 
 
d, je zdrojom príjmov obce 
 
e, má pozitívny priamy a sprostredkovaný vplyv na tvorbu a rast hrubého národného 
produktu a rozvoja zahraničného cestovného ruchu. 
 
2.2. Analýza poľnohospodárstva a rozvoj vidieka: 
 

Katastrálna výmera obce v ha:  423 ha. 
Na základe analýzy vývoja a súčasného stavu poľnohospodárstva možno 

konštatovať, že dopady transformácie hospodárstva boli na poľnohospodárstvo silnejšie ako 
na iné odvetvia národného hospodárstva. Z hľadiska zvýšenia rentability výroby, ale aj 
ochrany  ŽP je potrebná primeraná obnova techniky. 
 
Klimatické pomery riešeného územia: 
 

Obec Vislanka patrí do mierne teplej oblasti, mierne vlhkej so studenou zimou. 
Priemerná teplota vzduchu je najnižšia v januári – 5°C, najvyššia je v júli + 26°C. 
Ročná priemerná teplota vzduchu: + 8°C. 
Priemerný počet letných dní v roku je cca 40 
Priemerný počet ľadových dní v roku /max. teplota – 0,1 °C/ je 50. 
Ročný priemerný úhrn zrážok je 700 mm 
Priemerný počet dní so snežením je v tejto oblasti 50 
Priemerné maximum snehovej pokrývky dosahuje 30 cm 
Priemerné trvanie slnečného svitu je 2200 hod. v roku 
 
2.3. Lesné hospodárstvo: 
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 V obci je pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov Vislanka. Uvedené lesné porasty  
sú čiastočne  hospodárskeho charakteru. Prevažujú tu smrekové, doplnené skupinami jedle  
,borovice a listnatých stromov.  

Lesy plnia dôležitú úlohu pri ochrane a zachovávaní základnej ekologickej rovnováhy, 
hlavne pokiaľ ide o pôdu, vodné zdroje, klímu, faunu a flóru. Sú významnou súčasťou 
vidieckeho priestoru a podstatnou mierou ovplyvňujú jeho rozvoj. Hospodárenie v lesoch 
prispieva k rozvoju pracovných príležitostí na vidieku. Podpora združovania vlastníkov 
malých výmer lesných pozemkov umožní efektívnej a ekologickejší spôsob 
obhospodárovania. 
 
 
Odporúčania a návrhy: 
 
Zvýšiť konkurencie schopnosť lesného hospodárstva a udržateľnosť prostredia lesov a zlepšiť 
spracovanie a odbyt lesných produktov. 

- zvýšiť množstvo zalesnených oblasti, 
- zvýšiť produktivitu lesov, 
- maximalizovať ekologickú a rekreačnú úroveň lesov, 

 
2.4. Rozvoj vidieka: 
 
 

Obec Vislanka možno charakterizovať ako s kumuláciou nasledovných funkcií – 
obytná, prírodno ochranná,  poľnohospodárska.  

V obci prevláda vidiecke osídlenie . Vidiecke prostredie patrí medzi územie , ktoré si 
vyžaduje osobitnú ochranu a starostlivosť , preto že doterajší vývoj životných podmienok 
viedol k degradácii tejto častí sídelnej štruktúry. Obec a obyvateľstvo, ktoré žije na tomto 
území predstavuje podstatný potenciál duchovného a hmotného bohatstva spoločnosti, 
ktorý má zmysel práve v tomto prostredí. Obec je prevažné mono- štrukturálne orientovaná. 
Tradičné remeslá sú na ústupe,   služby nie sú  rozvinuté. Rozvoju obce je potrebné venovať 
pozornosť vzhľadom k jej polohe a osídleniu. 

 Obec má veľmi dobré, nie plne využité možností pre rozvoj. Jej veľkou šancou je 
rozvoj cestovného ruchu, vidieckej turistiky, agroturistiky, malého a stredného podnikania 
založenej na miestnych špecifikách, kultúrnom a prírodnom dedičstve . Ich realizáciou sa 
podmieni možnosť využitia miestnej pracovnej sily. Zvýšenú starostlivosť je potrebné 
venovať ochrane životného prostredia , pre zachovanie prírodných krás obce, kultúrnych 
pamiatok  a príťažlivosť pre turistov. Pozornosť je potrebné venovať zabráneniu vznikaniu 
čiernych skládok, vytváraním organizovaných skládok, ako aj rozvoju , agroturistiky z hľadiska 
krajinotvornej funkcie obce  
            Nepriaznivá situácia v stave obecného majetku , ktorá je zabezpečená nedostatkom 
finančných zdrojov obecného rozpočtu ovplyvňuje životné podmienky populácie. 
K devastovaniu tohto majetku dochádza v poslednom období i pravidelnými živelnými 
pohromami. Zlepšenie stavu v oblasti obecného majetku i vidieckej infraštruktúry bude mať 
za následok rozvoj služieb a návštevnosti v riešenom území. 
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Odporúčané návrhy: 
 
Vzhľad obce je jedným z najvýznamnejších faktorov , ktorý ovplyvňuje dojem turistu 
a zanecháva príjemný  alebo negatívny zážitok. Skrášľovať a udržiavať čistotu verejných 
priestranstiev. Využiť históriu a kultúrne pamiatky  obce na výraznejšie zviditeľnenie územia 
vo väzbe na Vysoké Tatry , Kežmarok , Poprad, Stará Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele, 
Ružbachy a prihraničné kúpeľné mesta Muszyna a Krynica 
 
 
Prioritami vidieckeho rozvoja , ktoré zabezpečujú dosiahnutie základných cieľov sú: 

- rozvoj ekonomických aktivít vhodných pre vidiek, 
- ochrana životného prostredia a kultúrneho fondu, 
- zvýšenie kvality života vidieckeho obyvateľstva. 

 
Ciele: 

- udržať populáciu na vidieku a zlepšiť demografický vývoj, 
- zvýšiť úroveň ekonomických a sociálnych príjmov, 
- vytvárať nové pracovné príležitostí, 
- rozvíjať kultúru , architektúru , estetika , historické tradície a duchovný život, 
- všetky činností /ekonomické, sociálne, kultúrne, spoločenské, musia mať charakter 

trvalého rozvoja a musia chrániť a tvoriť ŽP, 
- ochrániť pôdohospodárstvo a udržanie vidieckeho osídlenia, 
- vybudovať technickú infraštruktúru tak, aby sa dosiahlo skvalitnenie podmienok 

bývania a práce na vidieku. 
 
 
2.5. Analýza stavu životného prostredia: 
 
  
2.5.1. Vodovodná a kanalizačná sieť 
 
Zásobovanie vodou 
 
Súčasný stav: 

V obci Vislanka nie je vybudovaný obecný vodovod na pitnú vodu. Zásobovanie 
pitnou vodou je realizované z lokálnych zdrojov vody – z vlastných studní. Na vlastný zdroj 
vody je napojených cca 75 domácností. 
Návrh riešenia: 
 Súčasný spôsob zásobovania pitnou vodou ponechávame aj pre návrhové obdobie 
ako sekundárny , resp. náhradný spôsob zásobovania. 
Navrhuje komplexné zásobovanie obce pitnou vodou a to vybudovaním privádzača  
a napojením sa na jestvujúci systém.  

Predmetný zdroj vody v prípade súčasnej výdatností a nezávadností bude postačujúci 
aj pri uvažovanom náraste odberu vody s titulu novo navrhovanej výstavby rodinných 
domov, rekreačnej zóny a športovej zóny. 
 V obci navrhujeme vybudovať sieť vonkajších požiarnych hydrantov . 
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Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
 

Obec nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Odpadové vody sú likvidované individuálne, 
odkanalizovanie splaškov je riešené do domových žúmp, ktoré sú vo väčšine prípadov 
z technického hľadiska nevyhovujúce. Vývoz splaškov zo žúmp je takisto nedostatočne 
zabezpečený. Odkanalizovanie obce a čistenie odpadových vôd je  v štádiu  prípravy 
projektovej dokumentácie, 
 
 
Návrh na riešenie: 

Navrhujeme v obci kompletne vybudovať splaškovú kanalizačnú sieť s napojením na 
ČOV v Ľubotíne.  
  

2.5.2. Odpadové hospodárstvo 
 

Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu 2 x do mesiaca.  
Odpadové hospodárstvo riešiť podľa týchto zásad: 

- asanovať existujúce nelegálne skládky, 
- výrobné organizácie , ktoré produkujú špecifický odpad musia mať vlastný program 

likvidácie výrobného odpadu, 
- tuhý komunálny odpad riešiť separovaným zberom, 
- nespracovateľný odpad deponovať na riadenú skládku. 
 
 
 

2.6. Vybavenosť obce dopravnými a technickými vybaveniami: 
 
 
2.6.1. Cestná infraštruktúra 
 
 Obec Vislanka je dopravne sprístupnená prostredníctvom  cesty I/68  Stará Ľubovňa – 
Prešov, na ktorú sa napája cesta III/54330 Ďurková – Vislanka . Na cestu III/54330 sa 
napájajú miestne komunikácie. 
            Osobná hromadná doprava je v obci zastúpená autobusovou dopravou. 
 
Návrhy dopravnej koncepcie: 
 

- Obsluhu obce osobnou hromadnou dopravou navrhujeme ponechať v dnešnej trase 
so zástavkami v centre obce. Zastávky je potrebné vybaviť novými čakacími 
prístreškami. 

- Navrhujeme plánovať výstavbu parkovísk, odstavných plôch  pre občianske 
vybavenia, 

 
2.6.2. Energetika 
 
Skutočný stav: 
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Vislanka je zásobovaná elektrickou energiou z VN vedenia  napájaného z ES 110/22kV.  
 
 
 
 
 
 
 
Miestna sekundárna sieť: 
 
 Rozvody sú v každej ulici v dobrom technickom stave. Vedenie je AIFe 70,50 40 na 
betónových stĺpoch, ktoré nesú aj verejné osvetlenie výbojkovými svietidlami.  

Verejné osvetlenie  tvoria výbojkové svietidla , upevnené na výložníkoch a stĺpoch 
sekundárneho vedenia ako aj na sadových osvetľovacích stĺpoch s káblovým rozvodom. 
navrhujeme riešiť v súlade s NN rozvodom  
 
Návrh riešenia: 
 
 Odber elektrickej energie sa bude skladať z potrieb pre rodinné domy, občiansku 
vybavenosť a podnikateľské aktivity -, posilniť tieto lokality a odberné miesta podľa potreby. 
a osadiť vonkajším osvetlením komunikácie v lokalitách navrhovanej výstavby úspornými 
svietidlami.  
 
 
 Zásobovanie plynom 
 

Riešené územie je zásobované zemným plynom z VTL plynovodu.  
 
Návrh riešenia : 
 

Pre navrhovanú výstavbu RD , občianskeho vybavenia, rekreačné strediska možno 
očakávať nárast potreby zemného plynu.  
Tieto potreby budú zabezpečené rozšírením STL z rozvodu napojením na jestvujúci STL 
rozvod. 
 
 
2.6.3. Telekomunikačná a informačná infraštruktúra 
 

Pre obec  je príslušný  MTO Stará Ľubovňa. MTO  ja vybavený digitálnou 
automatickou telefónnou ústredňou .  

Miestna telefónna sieť – MTS pokrýva celé územie obce. Je prevedená kombinovane 
t.j. z časti úložným káblom, ale prevažne káblami zavesenými na drevených stĺpoch. 
Internetové pripojenie je zabezpečené prostredníctvom wi fi siete a pevnej telefónnej siete. 
Signál mobilných operátorov je dostupný v celej obci. 
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2.2   SWOT ANALÝZA  

 
SWOT analýza obce Vislanka je rozčlenená do nasledovných oddielov:  
        

 Ľudia a ich záujmové združenia 
 
        Technická infraštruktúra a doprava 
        
        Ekonomika a služby 
 
        Životné prostredie a vizuálna hodnota krajiny 
 
        Historické a kultúrne pamiatky         
 
        Občianska infraštruktúra 
 
        Sociálna infraštruktúra 
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Ľudia a ich záujmové združenia 
 

Silné stránky 
Slabé stránky 

 
 v ľuďoch je pocit silnej identity k obci 
 obec je členom Združenia obcí 

mikroregiónu Minčol   a MAS 
 ľudia sú  hrdí na svoju minulosť 
 obec má prvky remeselníckych 

a poľnohospodárskych tradícií  
 ochota mladých ľudí podnikať  

 
 

 
 slabo zastúpená čo do počtu je mladá 

generácia (cestujú za prácou a štúdiom  do 
zahraničia)  

 nezamestnanosť občanov  
 mladí ľudia založení skôr komerčne 
 malá iniciatíva občanov zapájať sa do 

obecných činností  
 ubúdanie záujmu o obrábanie pôdy a chov 

domácich poľnohospodárskych zvierat 
 

Príležitosti Ohrozenia 

 
 motivovať mladých ľudí k aktivitám veci 
verejných zástupca mládeže v OZ 
 oživenie tradičnej kultúry a remesiel 
 zviditeľňovanie tradícii – ponuka    
suvenírov 

 
 zlý demografický vývoj 
  neochota vytvárať organizácie pre  obecnú  

kultúru 
 zmena hodnotového systému a životného 

štýlu    
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Technická infraštruktúra 
 

Silné stránky 
Slabé stránky 

 
  obec Vislanka plynofikovaná 
  čiastočne zrekonštruované  miestne 

komunikácie 
 obec je sprístupnená cestou III. triedy 

   
    
 
 

 

 
 obec nemá chodníky pre chodcov  
 poľné a lesné cesty v schátralom až 

dezolátnom stave 
  poľné a lesné cesty nie sú využívané        pre 

rozvoj obce  
 len občasné j autobusové spojenie   
   verejné osvetlenie a miestny rozhlas                                                                               

(nehospodárna prevádzka a funkčnosť) 
     príjem signálu mobilného operátora Orange 

a T – Com  je v niektorých častiach obce  
nevyhovujúci 

 Absencia vysokorýchlostného pripojenia na 
internet 

 obec nemá vybudovaný vodovod a kanalizáciu  

Príležitosti Ohrozenia 

 
 prírodné podmienky v prípade záujmu 

umožňujú využiť alternatívne zdroje 
energie  

 vysokorýchlostné internetové  pripojenie  
 ukončenie  Registra obnovenej evidencie 

pozemkov (ROEP)  
 vybudovanie kanalizácie s nápojením na 

ČOV Ľubotín   
 Možnosť financovať vybudovanie 

infraštruktúry z Programu rozvoja vidieka 
2014-2020 

 Prepojenie obce s obcou 
Bajerovce(cyklotrasa ,cesta) 

 
 

 

 

 
 vysoké ceny energií 
 nedostatok finančných prostriedkov 
 zmena legislatívnych podmienok 
 ďalšie sprísnenie podmienok legislatívy EÚ 
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Ekonomika, služby a  cestovný ruchu 

Silné stránky 
Slabé stránky 

 obec má pozitívne skúsenosti v realizovaní 
spoločných ekonomických zámerov 
s okolitými obcami  

  blízkosť hraničného prechodu      
  zachovaná poľnohospodárska výroba      
  vhodný lesný pôdny fond pre rozvoj 

poľnohospodárskej, lesníckej a ekologicky 
priaznivej výroby, veľmi dobré podmienky pre 
aktivity v oblasti rozvoja poľovníctva 
a rybárstva  

 bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo 
a diverzita vidieckej krajiny (vysoký rekreačný 
a turistický potenciál ) 

 v obci sú málo rozvinuté kvalitné služby  
 občania nemajú skúsenosti s ubytovaním 

na  súkromí  
  nižšia kúpna sila u domáceho obyvateľstva  
 pracovné príležitosti 
 blízkosť silnejších centier -         Stará 

Ľubovňa, Plavnica ,Plaveč, Ľubotín  

Príležitosti Ohrozenia 
 možnosť spájania sa v ekonomických 

zámeroch s ostatnými obcami 

 realizácie projektov spolupráce, využívanie 
finančných prostriedkov nového 
programového obdobia 2014 – 2020 

 vyššia diverzifikácia aktivít 
poľnohospodárskych a lesníckych subjektov 

 zvýšenie podielu obecnej – regionálnej 
produkcie s vyššou pridanou hodnotou 
a s vyššou formou spracovania 
polotovarov, ako aj prostredníctvom vyššej 
kvality výrobkov, inovatívnych výrobkov, 
regionálnych a miestnych špecialít, 
produktov ekologického 
poľnohospodárstva 

 mobilizácia a zvyšovanie zapojenia 
vidieckeho obyvateľstva vrátane 
podnikateľov do tvorby verejno – 
súkromných partnerstiev a miestnych 
rozvojových stratégií, stimulácia rozvoja 
ľudského kapitálu na vidieku 

 domy vhodné na ubytovanie a 
poskytovanie služieb vo vlastníctve 
súkromných osôb 

 nepriaznivý vplyv ekonomickej stagnácie na 

zamestnanosť na vidieku, osobitne 

u mladých ľudí a nízko kvalifikovaných 

pracovníkov, strata pracovných miest 

z dôvodu reštrukturalizácie a nízkej 

produktivity poľnohospodárstva a lesníctva,  

 útlm ekonomiky na vidieku, pokles reálnych 
príjmov obyvateľstva, sociálna izolovanosť 
malých vidieckych sídiel 

 nevyužitie identifikovaných príležitosti 
a neefektívna implementácia vybraných 
opatrení, 

 rastúce ceny vstupných surovín, pôdy, 
energií 

 chýbajú informačné tabule s vyznačením 
turisticky zaujímavých ciest  
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Životné prostredie  

Silné stránky 
Slabé stránky 

 v obci funguje separovaný zber        
 hojný výskyt liečivých rastlín ( repík lekársky, 

cinceria, materina dúška) 
 bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo  

a diverzita vidieckej krajiny (vysoký rekreačný 
a turistický potenciál 

 vhodný lesný pôdny fond pre rozvoj 

poľnohospodárskej, lesníckej a ekologicky 

priaznivej výroby, veľmi dobré podmienky 

pre aktivity v oblasti rozvoja poľovníctva 

a rybárstva,  

  pomerne vysoká lesnatosť katastrálneho 
územia, značný potenciál obce pre produkciu 
dreva, biomasy a ostatnej drevnatej hmoty, 

 v obci nie je vybudovaný vodovod 
a kanalizačná sieť  

 koryto rieky v obci sčasti znečistené 
 chýbajú informačné tabule s vyznačením 

turisticky zaujímavých ciest  
 nedostatok vlastných disponibilných 

finančných prostriedkov na zakúpenie 
a údržbu technickej infraštruktúry,  

  značné rezervy v úsporách energií 
a energetickej efektívnosti budov vo 
verejnom sektore 

    nízka úroveň investícií do ochrany pred 
povodňami v lesoch, nedostatok 
vodozádržných zariadení 

Príležitosti Ohrozenia 

 
 obec sa nenachádza v ochrannom pásme 

národných parkov  
 využitie alternatívnych zdrojov energie 
 realizácie projektov spolupráce, využívanie 

finančných prostriedkov nového 
programového obdobia 2014 – 2020 

 využitie prírodných zdrojov a kultúrneho 
dedičstva pre udržateľný rozvoj vidieka, 

 účinnejšia podpora a ochrana biodiverzity, 

lepšia ochrana vodných zdrojov pred 

znečisťovaním, zvýšenie zadržiavania vody 

v krajine a ochrana pre lokálnymi 

záplavami, 

 vybudovanie kanalizácie s napojením na 
ČOV Ľubotín   

 Možnosť financovať vybudovanie 

infraštruktúry z Programu rozvoja vidieka 

2014-2020 

         

 

 
 nedostatočný záujem poľnohospodárskych 

a lesníckych subjektov o zachovanie 

hospodárenia, zmena klímy, nepriaznivé – 

devastačné lokálne prírodné podmienky, 

katastrofy,  

 zmena legislatívnych podmienok 
 ďalšie sprísnenie podmienok legislatívy EÚ 
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Historické a kultúrne pamiatky 
 
 
 

Silné stránky 
Slabé stránky 

 
 Kostol sv. Kozmu a Damiána 
 v obci zachovaná pôvodná architektúra 

dreveníc 

 
 chýbajú informačné tabule o historických 

pamiatkach v obci  
 nedostatok vlastných disponibilných 

finančných prostriedkov na údržbu 

Príležitosti Ohrozenia 

 

 sprístupnenie kultúrnej pamiatky turistom 

 zviditeľnenie a propagácia  miestnych 
dreveníc  turistom 

 

 

 schátralý stav objektov 

 vandalizmus  
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Občianska infraštruktúra 
 
 

Silné stránky 
Slabé stránky 

 
 Grécko katolícky  kostol  
 Materská škola  
 futbalové ihrisko  
 knižnica  
 Dom nádeje 
 obecné nájomné byty 

 
 

    chýbajú informačné tabule s vyznačením 
turisticky zaujímavých ciest  

 nedostatok vlastných disponibilných 

finančných prostriedkov na  údržbu 

občianskej infraštruktúry,  

 značné rezervy v úsporách energií 

a energetickej efektívnosti budov vo 

verejnom sektore,  

 absencia bezbariérových prvkov verejných 

budov  

 
 

Príležitosti Ohrozenia 

 
 v obci sa nachádzajú pozemky na rozvoj 

individuálnej bytovej výstavby  
 zlepšenie, rekonštrukcia a modernizácie 

existujúcej občianskej infraštruktúry 
  zóna oddychu (zelená zóna) 
 Športový areál – v priestoroch futbalového 

ihriska v spolupráci s obcou Ďurková 
 
 
 

 

 
 zmena legislatívnych podmienok 
 ďalšie sprísnenie podmienok legislatívy EÚ 
 odchod mladých ľudí za prácou  
 pomalé a administratívne náročné čerpanie 

finančných prostriedkov v období 2014 – 

2020, 

 rastúce ceny vstupných surovín, pôdy, 
energií 

 nepriaznivý demografický vývoj 
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Sociálna infraštruktúra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silné stránky 
Slabé stránky 

 
 záujem obce riešiť   situáciu sociálne 

slabších občanov 
 voľné priestory, ktoré je možné využiť  

 

 
 dochádzanie za zdravotníckymi službami  
 opatrovateľská služba málo zabehnutá 
 malý záujem nezamestnaných a sociálne 

odkázaných občanov riešiť svoju situáciu 
 

Príležitosti Ohrozenia 
 

 dovzdelanie občanov pre prácu v sociálnych 
službách  

  zabezpečiť technické a priestorové  

podmienky pre činnosť denného centra (klub 

dôchodcov), 

 podpora terénnych služieb – opatrovateľská 

služba 

 

 
 prírastok občanov dôchodkového veku 
 útlm ekonomiky na vidieku, pokles reálnych 

príjmov obyvateľstva, sociálna izolovanosť 

malých vidieckych sídiel  
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2.3   KĽÚČOVÉ DISPARITY A HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA 
 
V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja je potrebné určiť kľúčové disparity a hlavné 
faktory rozvoja z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej adresnosti tohto dokumentu. Určenie 
kľúčových disparít (nerovností) a hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy. 
 
Kľúčové disparity:  
 absencia služieb v obci 
 nevyhovujúca kvalita cestnej siete, miestneho, regionálneho i štátneho významu za 

účelom vyrovnávania prihraničných disparít v oblasti cestnej dopravnej infraštruktúry,  

 nedostatok disponibilných voľných finančných zdrojov  

 zaostávanie v rozvoji prihraničného cestovného ruchu,  vidieckej agroturistiky,  

 energetický náročná prevádzka verejných budov. 
 
 
Prioritami vidieckeho rozvoja , ktoré zabezpečujú dosiahnutie základných cieľov sú: 

- rozvoj ekonomických aktivít vhodných pre vidiek, 

- ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva, 

- zabezpečiť výstavbu komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a 

zohľadňujúcej rast kvality života obyvateľov obce . 

 
 
 

 
3. STRATEGICKÁ VÍZIA 
 
3.1. Technická infraštruktúra: 
 
3.1.1 Rozvoj dopravy 
 
Opatrenia: 

- modernizácia a skvalitnenie miestnej  dopravnej infraštruktúry ,  
- rekonštrukcia miestnych komunikácií  
- informačný systém okolo ciest 
- spevnenie obecných stok, 
- výstavba miestnych komunikácií k navrhovaným stavbám,  
- zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility a zlepšenie životného prostredia v obci, 
- zvýšenie bezpečnosti dopravy. 

 
Predpokladané prínosy: 

- vytvorenie pracovných príležitosti pri budovaní infraštruktúry, 
- zníženie dopravnej nehodovostí a jej dôsledkov, 
- zníženie miery zdravotných rizík obyvateľov a ich dôsledkov, 
- zvýšenie mobility obyvateľstva a turistov. 
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3.1.2  Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry: 
 
Opatrenia: 

- zlepšenie vybavenosti technickou infraštruktúrou na úrovní štandardu EÚ a tým 
zvýšenie atraktivity územia i pre podnikateľskú sféru a návštevníkov, 

- vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej  siete ,   
- zlepšenie kvality podzemných i povrchových vôd a zníženie potenciálneho ohrozenia 

vôd, 
- zníženie rizika povodní a ich možných následkov, 
- úprava miestneho potoka . 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- vytvorenie podmienok pre ekonomickú stabilizáciu rozvoja obce, 
- zvýšenie atraktivity obce pre podnikanie  , 
- znižovanie znečistenia  podzemných a povrchových vôd, 
- vytvorenie pracovných príležitosti pri budovaní infraštruktúry, 
- zníženie potencionálnych následkov povodní. 

 
 
 
 
3.1.3. Zásobovanie obce energiou a úspora energie: 
 
Opatrenia: 

- znižovanie spotreby energie a zvyšovanie účinností energie realizáciou opatrení 
v budovách vo vlastníctve obce   

- posilnenie vedenia a vybudovanie nových TS podľa potreby, 
- znižovanie strát a zvyšovanie spoľahlivostí sietí, 
- informovať obyvateľov o úsporách energie, 

 
 
 
Predpokladané prínosy: 

- zlepšenie vybavenosti obce, efektívne využitie investícií pre rozvoj obce, 
- zvýšenie atraktivity obce pre podnikanie . 
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3.1.4 . Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry: 
 
 
Opatrenia: 

- zabezpečenie komunikačných potrieb obce / dobudovanie k novo navrhovaným 
stavbám/, 

- kvalitná ponuka telekomunikačných, hlasových a dátových služieb pre spojenie 
vnútroštátne i zahraničné, 

- zabezpečenie dostupnosti internetu na verejných staniciach s kvalitným pripojením, 
zavedenie moderných informačných technológií. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- zvýšenie atraktivity obce pre podnikanie,  investorov, vyššia účinnosť propagácie 
a reklamy, 

- rozvoj obchodovania,  vytvorenie nových pracovných príležitostí, 
- zapojenie podnikateľského, neziskového sektoru a občanov do riešenia obce, 
- zlepšenie vybavenosti obce. 

 
3.2. Občianska  infraštruktúra: 
3.2.1 Rozvoj občianskej infraštruktúry 
Opatrenia: 

- Rekonštrukcia budovy obecného úradu na multifunkčný objekt 
- Úprava verejných priestranstiev obci 
- výstavba relaxačných zón, 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- zvýšenie atraktivity obce ,zníženie spotreby energie 
- zlepšenie vybavenosti obce skultúrnenie prostredia a zlepšenie životného prostredia 

 

4.1. Vybudovanie systému verejnoprávnych partnerstiev v oblasti cestovného ruchu na 
miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovní.  

 
Opatrenia: 

- vybudovanie inštitucionálnej siete na podporu rozvoja domáceho a 
zahraničného cestovného ruchu, členstvo v MAS, Združení obcí Mikroregiónu Minčol 

- vytvorenie inštitucionálneho rámca pre vzájomnú kooperáciu všetkých relevatných 
partnerov v oblasti cestovného ruchu /štátna správa, samospráva, okolité obce, tretí 
sektor, podnikateľská sféra a profesné združenia/, 

- podpora rozvoja cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce. 

 
Predpokladané prínosy: 
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- vybudovaná sieť inštitúcií zameranej na podporu a propagáciu cestovného ruchu 
v obci, 

- rozvinutá a účinná cezhraničná spolupráca, úspešné získavanie finančných 
prostriedkov v oblasti rozvoja miestneho cestovného ruchu.  

 
 
 
4.2. Osveta, výchova a vzdelávanie v súlade s potrebami a trendmi rozvoja cestovného 
ruchu.  

 
 
Opatrenia: 

- zvyšovanie povedomia, výchovy a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva             k 
cestovnému ruchu a jeho príležitostiam, 

- vytvorenie kvalifikovanosti v oblasti cestovného ruchu. 

 
 
 
Predpokladané prínosy: 

- vytvorenie nových školiacich inštitúcii v oblasti cestovného ruchu, 
- participácia obyvateľstva na skvalitňovanie cestovného ruchu, zvyšovanie životnej 

úrovne a zlepšovanie hospodársko-ekonomickej bilancie obce, 
- odborne pripravený manažment – poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu. 

 
 
4.3. Rozvíjať vidiecky turizmus v kombinácii s agroturizmom vo väzbe na kultúrno-
historický potenciál , tradície a zvyklosti. 
 
Opatrenia: 

- zvyšovanie príťažlivosti vidieka , 
- podpora tvorby nových komplexných produktov cestovného ruchu /poľovníctvo, 

agroturistika a iné/, 
- vytváranie imidžu konkrétnych lokalít a atraktivít, 
- vybudovanie turistických , cykloturistických, sánkarských a bežeckých trás, 
- využívanie grantových programov na rozvoj vidieckych oblastí, 
- vybudovanie penziónov, zóny oddychu a stredísk pre letné a zimné športy. 

 
 
 
 
 
Predpokladané výnosy: 

- existencia špecifických produktov CR zameraných na agroturistiku , poľovníctvo,  
-  propagáciu historických, folklórnych a náboženských podujatí, zachovanie tradičných 

remesiel, 
- zvýšený prísun turistov, 
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- príliv finančných prostriedkov do obce, jej zveľaďovanie a budovanie atraktívneho 
povedomie pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu v obci, 

- tvorba pracovných príležitostí,  
- využívanie grantových programov zameraný na rozvoj vidieckej oblasti agroturistiky. 

 
 
 
 
4.4. Zlepšenie podmienok pre rozvoj MSP v oblasti služieb cestovného ruchu. 
 
Opatrenia: 

- zabezpečenie jednotného prístupu k informáciám o možnostiach podpory MSP 
v cestovnom ruchu vrátane podporných programoch, predvstupových 
a štrukturálnych fondov, 

- skvalitnenie propagácie obce v záujme získavania investorov a prílevu turistov, 
- zvýšenie informovanosti o podporných programoch MSP. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- ľahšia orientácia pre podnikateľov v oblasti podpory CR,  
- príprava projektov a príliv finančných prostriedkov z grantových schém a podporných 

programov. 

 
 
4.5. Zachovať kultúrno-historické dedičstvo. 
 
 
Opatrenia: 

- ochrana a obnova pamiatkového fondu, 
- podpora živej kultúry /folklór, ľudové remeslá, ochotnícke divadlo, literatúra, 

výtvarné umenie a iná kultúrno-záujmová činnosť, 
- podpora CR v oblasti kultúry, 
- iniciovanie vzniku informačného systému kultúry v spolupráci s RPIC a CPK. 

 
Prínosy: 

- zlepšenie technického stavu objektov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok, 
- udržanie a rozvoj tradícií – folklór, ľudová tvorivosť a iné, 
- zvýšenie úrovne poznania a budovania vzťahu k svojej obci, 
- zlepšenie kvality života obyvateľstva,  rozvoj kultúry v obci, zvýšenie atraktivity obce 

z pohľadu CR, 
- zvýšenie informovanosti obyvateľov o kultúrnych podujatiach, 
- systematická propagácia k vylepšeniu imidžu obce. 
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4.6. Skvalitniť informačný a orientačný systém. 
 
Opatrenia: 

- zvýšiť dostupnosť informácií o zaujímavostiach a atraktivitách služieb v obci, 
- vybudovanie siete infraštruktúry turistických , cykloturistických, sánkarských   a 

bežeckých trás. 

 
Prínosy: 

- existencia informačného systému zabezpečujúci veľmi rýchle, lacné a aktuálne služby 
pre turistov a návštevníkov obce zo všetkých oblastí súvisiaci s ich momentálnym 
pobytom,  pohybom a potrebami. 

 
 
 
 
4.7. Rozvoj cezhraničnej spolupráce. 
 
Opatrenia: 

- rozvoj komunikačných spojov, modernizácia a výstavba základne pre CR za jej 
súčasného prispôsobovania sa k štandardom EÚ, 

- rozvoj alternatívnej turistiky. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- zvýšenie konkurencie schopnosti trhu, 
- ekonomické prínosy – priame zdroje, nepriame zdroje, 
- zlepšenie imidžu. 

 
 
5. PODPORA A ROZVOJ PODNIKANIA 
 

Vytvorenie pozitívneho podnikateľského prostredia zosúladeného s prirodzenými 
danosťami a možnosťami obce a vývojovými trendmi.  

V danej situácii obec neposkytuje  pracovné príležitosti.  Väčšina obyvateľov 
odchádza za prácou do okolitých miest.  

 
Špecifické ciele: 
 
5.1. Stabilizácia a rozvoj existujúcich výrobných kapacít remeslá a poľnohospodárstvo 
a progresívne prispôsobovanie ich profilu vývojovým trendom. 
 
Opatrenia: 

- zvýšenie využitia a vyťaženosti existujúcich perspektívnych, výrobných kapacít, 
- zvýšenie finalizácie výroby . 
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Predpokladané prínosy: 

- stabilizácia existujúcej výrobnej základne, 
- udržanie zamestnanosti, 
- príležitosť pre uplatnenie domácich odborníkov. 

 
 
5.2. Optimalizácia obecnej štruktúry  a kvality podnikateľských subjektov v oblasti výroby. 
 

- intenzívne využívanie podporných programov pre malé podnikanie, 
- podpora a zvyšovanie úrovne podnikov . 

 
Predpokladané prínosy: 

        
       -   rozvoj efektívnejšieho systému podpory začínajúcim podnikateľom. 

 
 
 
5.3. Vybudovanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry. 
 
 
Opatrenia: 

- dobudovanie miestnych komunikácii   a zabezpečenie adekvátneho technického 
stavu dopravnej infraštruktúry, 

 
 

 
Predpokladané prínosy: 

- zníženie nezamestnanosti, 
- mobilita turistov a domácich obyvateľov, 
- zníženie rizika nehodovosti. 

 
 
 
5.4. Dobudovanie a rozvoj inžinierskych sieti 
 
Opatrenia: 

- výstavba nových inžinierskych sietí k novým IBV  a k športovému areálu. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- pripravenosť územia obce pre rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti cestovného 
ruchu ale aj v poľnohospodárstve a priemysle. 

 
 
5.5. Rozvoj telekomunikačných sietí 
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Opatrenia 

- dobudovanie a výstavba nových telekomunikačných sietí, 
- modernizácia telekomunikačných sietí. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- zvýhodnenie a zatraktívnenie obce a jej podmienok pre podnikanie. 

 
 
5.6. Efektívne umiestňovanie existujúcich nezamestnaných na trhu práce 
 
Opatrenia: 

- vytvorenie efektívneho systému umiestňovania nezamestnaných na trhu práce 
v oblasti samozamestnávania, 

- osveta v oblasti samozamestnávania. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- znižovanie nezamestnanosti, 

 
5.7. Posilňovanie sociálneho kapitálu 
 
Opatrenie: 

- podpora sociálnych infraštruktúr smerujúcich k zvyšovaniu kvality života, 
- podpora využitia miestneho potenciálu na sociálno-ekonomický rozvoj /cestovný 

ruch , kultúra , prírodné zdroje a rozvoj MSP/. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- spôsobilosť obce úspešne implementovať programy rozvoja, 
- možnosti využívania finančných prostriedkov z EÚ, 
- konkurencia schopnosť pri využívaní miestneho potenciálu. 

 
 
6. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A VIDIECKY  ROZVOJ 
 
Špecifické ciele: 
 
6.1. Zabezpečenie racionálneho obrábania PPF / Poľnohospodársky pôdny fond/ so 
zohľadnením na vytvorenie trvalo udržateľnej sústavy hospodárenia. 
 
Opatrenia: 

- vysporiadanie vlastníckych vzťahov s pôdou, 
- zabezpečenie racionálneho PPF, 
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Predpokladané prínosy: 

- racionálne využitie pôdy, 
- odstránenie neefektívneho PPF, 

 
 
6.2. Ochrana PPF. 
 
 
Opatrenia: 

- zvyšovanie ochrany PPF  pred povodňami a záplavami, 
- znižovanie znečistenia pôdy a vody z poľnohospodárskej výroby, 
- znižovanie vodnej a veternej erózie. 

 
 
 
Predpokladané prínosy: 

      -      stabilizácia hospodárenia na pôde, 
      -      zvýšenie ochrany majetku, 
      -      zabezpečenie ekologickej čistoty a kvality životného prostredia,    

 
 
 
 
 
6.4. Rozvoj turizmu a agroturizmu vo vidieckom priestore. 
 
Opatrenia: 

- zvyšovanie vedomia vidieckeho obyvateľstva na využívanie jestvujúcich stavieb , 
budov na vidieku, 

- zabezpečenie marketingu, propagácia vidieka – vidieckeho turizmu a agroturizmu, 
- zabezpečenie dotačnej politiky štátu na budovanie agroturistických zariadení. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- efektívne využívanie vidieckej krajiny pre domácich a zahraničných hostí, 
- zvyšovanie príjmov obyvateľov, 
- stabilizácia osídlenia vidieka. 

 
 
6.5. Zalesňovanie poľnohospodárskych ťažko prístupných pôd. 
 
 
Opatrenia: 

- pozemky s ťažkým terénnym reliéfom /veľká svahovitosť/ začleniť do lesnej pôdy, 
- vysporiadať hranice medzi PPF a LPF. 
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Predpokladané prínosy: 

- definitívne vysporiadanie pozemkov medzi PPF a LPF, 
- možnosť intenzívneho hospodárenia na lesnej pôde. 

 
 
 
6.6. Podpora pri ozdravných opatrení v lesoch 
 
 
Opatrenia: 

- získanie finančných prostriedkov od štátu , z fondov EÚ na vápnenie, postrekov 
chorých  porastov, 

- výsadba poškodených lesných pôd – drevinami s požadovaným genofondom. 

 
 
 
 
Predpokladané prínosy: 

- bohaté lesné porasty, bohaté na lesné plody a huby, plné zdravej zveriny, 
vyhľadávané domácimi a zahraničnými turistami. 

 
 
 
 
7. SOCIÁLNA OBLASŤ  
 
Špecifické ciele: 
 
7.1. Zvýšenie kvality sociálnych služieb 
 
Opatrenia: 

- spracovanie štandardov kvality a finančnej náročnosti služieb. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- spokojnosť prijímateľov služieb. 

 
 
 
 
7.2. Dosiahnutie aktívnej účastí na starostlivosti o zdravie. 
 
 
Opatrenia: 

- zlepšiť prístup občana k informáciám o ochrane zdravia. 
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Predpokladané prínosy: 

- prostredie podporujúce rozvíjanie zdravého životného štýlu občana. 

 
 
 
8. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Špecifické ciele: 
 
Ochrana a skvalitňovanie životného prostredia. Vybudovanie  vysokej kvality ŽP, ktorá je 
prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou rastu kultúry života a ekonomických aktivít 
obyvateľov. Vybudovanie vodovodnej a  kanalizačnej siete. 

 
 
 
 
 
 
8.1. Ochrana a racionálne využívanie vôd, zabezpečenie dostatku pitnej vody. 
 
Opatrenia: 

- vybudovanie vodovodnej a  kanalizačnej siete 
- zlepšenie kvality povrchových tokov a podzemných vôd, 
- zabezpečenie protipovodňovej ochrany a vododržnosti územia  
- v celej obci úprava nekrytej dažďovej kanalizácie, priepustov. 

 
 
Predpokladané výnosy: 

- zníženie miery zdravotného rizika obyvateľov, 
- dosiahnutie dobrej kvality povrchových a podzemných vôd, 
- predchádzanie povodniam. 

 
8.2. Minimalizácia vzniku odpadov, ekologické nakladanie s odpadmi. 
 
Opatrenia: 

- znižovanie produkcie odpadov, 
- zvýšenie podielu separácie odpadov a zhodnocovania separovaných odpadov, 
- organizované a ekologické odstraňovanie odpadov, 
- propagácia metód moderného odpadového hospodárstva. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- znižovanie produkcie odpadov, 
- maximálne zhodnocovanie odpadov, 
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- znižovanie rizík  nebezpečných odpadov. 

 
 
8.3. Ochrana racionálne využívanie pôd. 
 
Opatrenia: 

- zabezpečenie protieróznej ochrany pôd, 
- prevencia kontaminácie a eliminácia kontaminovaných pôd, 
- zvyšovanie prirodzenej úrodností pôd. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- znižovanie rizika pôd eróziou,  
- predchádzanie kontaminácie, 
- zvyšovanie úrodností . 

 
  
8.4. Ochrana ovzdušia. 
 
 
Opatrenia: 

- znižovanie objemu znečisťujúcich látok produkovaných do ovzdušia realizáciou 
opatrení  na verejných budovách 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- zlepšenie emisnej situácie v ovzduší. 

 
 
8.5. Enviromentálna osveta, vychová a vzdelávanie v súlade s potrebami a trendmi 
ochrany životného prostredia. 
 
 
Opatrenia: 

- rozšírenie a skvalitnenie enviromentálnej výchovy a vzdelávanie v školskom systéme 
i mimo neho, 

- podpora osvety a záujmu širokej verejnosti  v problematike ochrany a skvalitňovania 
životného prostredia, 

- zjednodušenie prístupu obyvateľov ku komplexným informáciám o stave životného 
prostredia v obci. 

 
 
Predpokladané prínosy: 

- dosiahnutie efektívneho systému enviromentálnej výchovy a vzdelávania v školách , 
- zvýšenie informovanosti obyvateľov a ich zapojenie do ochrany životného prostredia. 
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9. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO 
 

Strategické ciele: 
 
Dosiahnuť kompatibilitu vzdelania a kvalifikácie s požadovanou úrovňou EÚ.  

 
 
9.1. Rozvoj vzdelávania.  
 
Opatrenia: 

- zapojenie relevantných partnerov do procesu vzdelávania, 
- podpora rozvoja vzdelávania cez rekvalifikačné kurzy. 
 

 
Predpokladané prínosy: 

- vytvorenie možnosti na zvyšovanie  a rozširovanie kvalifikácie obyvateľov, 
- mnohostranné vzdelanie obyvateľov v záujme zvýšenia kvality ich života. 

 
 
9.2. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
 
Opatrenia: 

- presadenie rešpektu voči zákonom upravujúcim povinnosti rodičov v oblasti 
vzdelávania detí. 

 
Predpokladané prínosy: 

- zníženie sociálnej zaťaženosti regiónu, 
- zníženie podielu nevzdelaných a nekvalifikovaných obyvateľov. 

 
 
 
 
10. VÝSTAVBA A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 

Špecifické ciele: 
Hlavný dôraz by mal byť kladený na zaujímavé architektonické riešenie a celkový prínos 
novej výstavby pre nový charakter obce. Rekonštrukcia  priemyselného parku – budov 
a zariadení, ktoré slúžia a budú slúžiť pri rozvoji priemyslu a podnikateľskej činnosti v obci. 

Informatívna vymedzenie výstavby 
 
Prvá etapa výstavby: 

- doplnenie vnútornej štruktúry urbanizácie obce,  
- občianska vybavenosť v centre obce,  
- rekonštrukcia Obecného úradu a obecných budov, 
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- výstavba vodovodnej a  kanalizačnej siete 
- zalesňovanie, 
-  infraštruktúra k IBV a k rekreačno-športovému stredisku, 
- rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, 
- výsadba okrasnej a izolačnej zelene podľa plánu,        
- výstavby zóny oddychu  /amfiteáter s príslušenstvom/, 
- rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov, 
- výsadba okrasnej a izolačnej zelene podľa plánu.  

 
 
 

Funkčné usporiadanie územia: 
1. Územie obce rozvíjať v náväznosti na existujúcu funkčnú štruktúru a komunikačnú 

sieť. 
2. Rozvoj obce usmerniť predovšetkým na súčasne zastavané územia. 
3. Pri novej výstavbe sa prednostne zamerať na rekonštrukciu resp. prestavbu 

existujúceho stavebného fondu a zastavanie voľných prelúk. 
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Rozvojová stratégia 
 
Kapitola: 2.1 Technická infraštruktúra 
Špecifický cieľ:  2.1.1 Rozvoj dopravy 
 
Zámer Rok realizácie Potreba 

finančných 
zdrojov v € 

Nositeľ 
myšlienky/koordi
nátor 

Možní partneri Možný zdroj financovania 
zámeru 

Poznámka 

Dobudovanie a rekonštrukcia 
miestnych  komunikácií  MK 
(cesty a chodníky, spevnené 
plochy, cyklotrasy , autobusové 
zástavky 

2016 - 20 650 000,00 Obec Vislanka občania, Slovenská 
správa ciest, 
Združenie obcí 
Mikroregiónu Minčol, 
MAS 

MŽP SR – Envirofond, 
Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 

-Informačný systém okolo ciest 2016 - 20 20 000,00 Obec Vislanka Združenie obcí 
Mikroregiónu Minčol, 
MAS  

Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 
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Kapitola: Technická infraštruktúra 
Špecifický cieľ: 2.1.2 Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry 
 
Zámer Rok realizácie Potreba 

finančných 
zdrojov v € 

Nositeľ 
myšlienky/koordi
nátor 

Možní partneri Možný zdroj financovania 
zámeru 

Poznámka 

Vybudovanie vodovodnej a 
kanalizačnej  siete 

2016 - 20 600 000,00  Obec Vislanka Združenie obcí 
Mikroregiónu Minčol, 
MAS 

MŽP SR – Envirofond, 
Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 

Protipovodňové úpravy 2016 - 20 400 000,00 Obec Vislanka, 
Slovenský 
vodohospodársky 
podnik 

Združenie obcí 
Mikroregiónu Minčol, 
MAS  

Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020,ŠR SR 

 

 
Kapitola: Technická infraštruktúra 
2.1.3. Zásobovanie obce energiou a úspora energie: 
 
Zámer Rok realizácie Potreba 

finančných 
zdrojov v € 

Nositeľ 
myšlienky/koordi
nátor 

Možní partneri Možný zdroj financovania 
zámeru 

Poznámka 

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia s úsporným svietidlami 

2015 – 2020 55 000,00 Obec Vislanka  MF SR, Štrukturálne fondy 
EÚ-Program rozvoja vidieka 
2014-2020,ŠR SR 

Pripravuje sa 
dokumentácia 

Znižovanie spotreby energie 
a zvyšovanie účinností energie 

2016 - 20 200 000,00  Obec Vislanka Združenie obcí 
Mikroregiónu Minčol, 
MAS  

MŽP SR – Envirofond, 
Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 
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Kapitola: Technická infraštruktúra 
 
2.1.4. Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry 
 
Zámer Rok realizácie Potreba 

finančných 
zdrojov v € 

Nositeľ 
myšlienky/koordi
nátor 

Možní partneri Možný zdroj financovania 
zámeru 

Poznámka 

Vysokorýchlostné pripojenie na 
internet 

2015 – 2020 30 000,00 Obec Vislanka  MF SR, Program rozvoja 
vidieka 2014-2020 

 

       

 
Kapitola: 2.2  Občianska  infraštruktúra 
 
2.2.1. Rozvoj občianskej  infraštruktúry 
 
Zámer Rok realizácie Potreba 

finančných 
zdrojov v € 

Nositeľ 
myšlienky/koordi
nátor 

Možní partneri Možný zdroj financovania 
zámeru 

Poznámka 

Rekonštrukcia Obecného úradu 
a kultúrneho domu 

2015 – 2020 250 000,00 Obec Vislanka  Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 

Úprava verejného priestranstva 
pri dome nádeje 

2015 – 2020 25 000,00 Obec Vislanka Obec  Ďurková Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 

Výstavba relaxačných zón -
multifunkčné ihrisko  

2015 – 2020 100 000,00 Obec Vislanka MAS Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 
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Kapitola:  CESTOVNÝ RUCH,  KULTÚRA , ŠPORT A VONKAJŠIE   VZŤAHY 

 
Špecifický cieľ: Zlepšenie ekonomiky a služieb 
 
Zámer Rok realizácie Potreba 

finančných 
zdrojov v € 

Nositeľ 
myšlienky/koordi
nátor 

Možní partneri Možný zdroj financovania 
zámeru 

Poznámka 

využiť históriu obce na 
výraznejšie zviditeľnenie, 
spropagovanie a zatraktívnenie 
riešeného územia –archeologiské 
nálezisko Závada Leštiny 

2015 – 2020 5 000,00 Obec Vislanka Obec Ďurkova , Obec 
Hromoš ,MAS, 
Združenie obcí 
Mikroregiónu 
Minčol,Archeologický 
ústav SAV 

Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 

vytvoriť špeciálne trasy pre peších 
turistov, cykloturistov  a 
mototuristov 

2015 – 2020 600 000,00 MAS, Združenie 
obcí Mikroregiónu 
Minčol 

ObecĎurková, , Obec 
Hromoš,obec Plaveč 

Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020 

Pripravuje sa 
dokumentácia 

 vyhotovenie informačnej brožúry 
s mapkou; vytvoriť náučnú trasu 
zameranú na históriu obce a 
okolia pre peších turistov, 
cykloturistov a mototuristov; 
spracovať samostatný projekt a 
odborne vyznačiť buď ako 
miestne značkované trasy alebo 
ako náučné značkované trasy 

2015 – 2020 5 000,00 MAS, Združenie 
obcí Mikroregiónu 
Minčol 

Obec Vislanka, , Obec 
Hromoš,obec Plaveč 

Štrukturálne fondy EÚ-
Program rozvoja vidieka 
2014-2020  

 

  podpora nových foriem vidieckej 
turistiky , zlepšenie infraštruktúry 
skautskej lúky, skulturnenie 
okolia sírného prameňa 

 

2015 – 2020 50 000,00 MAS,  Združenie obcí 
Mikroregiónu Minčol 
,Obec Vislanka 

Program rozvoja vidieka 
2014-2020 Leader 

 

propagáciu historických, 
folklórnych a náboženských 
podujatí, zachovanie tradičných 
remesiel 

2015 – 2020 1 000,00 Obec Vislanka Obec Vislanka, Obec 
Hromoš ,MAS, 
Združenie obcí 
Mikroregiónu Minčol 

Rozpočet obce  
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4 FINANČNÝ PLÁN 
 
V priebehu rokov 2015 až 2020 bude možné využívať financovanie projektov zo 
Štrukturálnych fondov ( na základe Programu na rozvoja vidieka. Po zaregistrovaní MAS 
budeme môcť plnohodnotne využívať aj ďalšie podporné nástroje  Európskej únie, napr. 
program LEADER  alebo projekty cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce. 
 
Na čerpanie týchto podporných nástrojov je potrebné sa sústavne pripravovať, a to najmä: 
 

 prípravou zdrojov na povinné spolufinancovanie projektov 
 prípravou stavebnej projektovej dokumentácie až po získanie stavebného 

povolenia 
 vysporiadaním vlastníckych vzťahov, získaním listov vlastníctva alebo uzavretím 

zmluvy o dlhodobom prenájme 
 vypracovaním územno-plánovacej dokumentácie na úrovni obce 
 zahrnutím projektových zámerov do programov hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja 
 
Ďalšími možnosťami financovania projektov disponujú ministerstvá, perspektívne Prešovský 
samosprávny kraj ( v rámci kompetencií jemu zverených) a rôzne súkromné alebo vládne 
nadačné fondy na území Slovenska či iných štátov. Aj bankové inštitúcie poskytujú okrem 
komerčných úverov a pôžičiek podporné programy pre spolufinancovanie projektových 
zámerov ( Slovenská záručná a rozvojová banka).  
 
Pri  realizácii a financovaní projektov zo štrukturálnych fondov je dôležité napĺňať podmienky 
Európskej únie nielen pri programovaní (spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce), ale dosiahnuť tiež efektívnosť použitia finančných zdrojov z rôznych 
podporných programov tým, že ich navzájom kombinujeme a dopĺňame vlastnými zdrojmi ( 
princíp doplnkovosti). Verejné prostriedky sa majú použiť prednostne na prioritné ciele 
zadefinované v programových dokumentoch, teda to čo je pre štát, región a obec 
najdôležitejšie. Takto sa naplní princíp koncentrácie. 
 
 
 

 
4.1 ODPORÚČANIA 

 
 
 spracovať akčný plán rozvoja obce (postupnosť realizácie projektov s určením 

podrobných časových rámcov a zodpovedností zapojených partnerov) 
 spracovať a schváliť územno – plánovaciu dokumentáciu a zosúladiť projektové zámery 

uvedené v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja s procesom prípravy 
územného plánu 

 prijať rozhodnutie o spôsobe aktualizácie tohto dokumentu ( kde a ako sa budú zbierať a 
vyhodnocovať nové podnety, kto a ako ich zapracuje a časový interval aktualizácie 

 stanoviť si kritéria úspešnosti v jednotlivých cieľoch a vytvoriť systém monitorovania 
tohto programu v pravidelných (minimálne ročných) cykloch. To znamená určiť tie 
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ukazovatele, ktoré bude obecné zastupiteľstvo raz do roka vyhodnocovať, napríklad 
počet vytvorených nových pracovných miest, počet novozriadených prevádzok a služieb, 
objem finančných prostriedkov, ktoré sa podarilo získať, počet podporených projektov, 
vysporiadanie vlastníckych vzťahov, vnímanie zlepšenia kvality života v obci samotnými 
obyvateľmi, percentuálny nárast prenocovaní v obci a podobne. 

 
 

Finančné zabezpečenie 

Obec bude plne využívať možnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ 
a kofinancovanie bude riešiť vo vlastnom rozpočte z vlastných zdrojov vo forme úveru 
a štátnych dotácií. 

 
 
Záver: 
 
 
 V súčasnosti v Slovenskej republike prebieha zložitý proces transformácie ekonomiky 
a spoločnosti. Pre tieto zámery bolo potrebné zmapovať problémy a východiská 
predvstupového obdobia a vytýčiť socio- ekonomické a environmentálne rozvojové ciele 
a priority SR. Nástrojom pre naplnenie týchto náročných úloh je názvom Partnerská dohoda 
SR na roky 2014 – 2020.  Z tohto plánu vychádzajú ostatné plánovacie dokumenty ako 
základný rámec pre budúce projekty v oblasti znižovania disparít prezentované v EÚ. 
 Hlavným cieľom tohto dokumentu je zlepšovať kvalitu života občanov a sociálnu 
súdržnosť obce, najmä vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj a tvorbu pracovných 
príležitostí, presadzovať koncept trvalo udržateľného rozvoja tak, aby sa obec v rámci 
Prešovského kraja a SR pri začleňovaní  do štruktúr EÚ stala plnehodnotnou. 
 
 
 
Spracovatelia:   
-  YASMI s.r.o. 
-     starosta obce  
-     obecné zastupiteľstvo 
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