
 

   

 

 

 

 

 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja                     

Obce Horný Pial, 

na roky 2008 - 2013 

uplatňovaním ktorého vybudujeme: “ príťažlivú obec spokojných a aktívnych ľudí” 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piali prerokovalo a schválilo “Plán hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Obce Horný Pial ”  na svojom ôsmom riadnom zasadnutí dňa 1.2.2008 

uznesením číslo 03/2008.  
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Úvod 

 

 Poznanie toho, že je potrebné uskutočniť zásadné zmeny vo vývoji spoločnosti na globálnej, 

národnej i miestnej úrovni z dôvodu zhoršovania životného prostredia, drancovania nerastných 

surovín, zamerania sa na neustály rast ziskov, začali prenikať na verejnosť začiatkom sedemdesiatych 

rokov 20.storočia. Prijala sa úloha vytvorenia uceleného súboru sociálnych, ekonomických a 

enviromentálnych princípov na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je chápaný ako: 

 

 ...taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovať potreby súčasnej generácie bez toho, aby 

ohrozil možnosti budúcich generácií uspokojovať ich potreby. 

 

 Pre trvalo udržateľný rozvoj nie je dominantný ekonomický rast, ale je viac zameraný  na 

otázky kvality života a rovnakých možností pre každého. Týka sa dlhodobého zdravia a integrity 

životného prostredia, zahŕňa starosť o kvalitu života, rovnaké možnosti všetkých ľudí, rovnaké práva 

pre terajšiu generáciu i nasledujúce. 

 

 Osobitné postavenie v oblasti praktického uplatňovania koncepcie trvalo udržateľného 

rozvoja majú obce, ako priesečníky aktivít ľudí a miesta najväčších konfliktov medzi civilizáciou a 

prírodou. Trvalo udržateľný rozvoj obce je dynamický proces, ktorý je špecifický pre každú obec a 

prejavuje sa rôzne v rôznych obciach. Je to taký spôsob fungovania obce, pri ktorom plnenie 

obecných funkcií a uspokojovanie potrieb obyvateľov rešpektuje únosné limity prírodných zdrojov 

na miestnej, regionálnej aj globálnej úrovni. 

 

 Kľúčovú úlohu pri napĺňaní základných princípov trvaloudržateľného rozvoja má 

samospráva obce a to z nasledovných dôvodov: 

 pôsobí na miestnej úrovni 

 zohráva významnú úlohu pri plánovaní 

 vykonáva, určuje a ovplyvňuje chod činností, od ktorých závisí kvalita života 

 spravuje alebo vlastní veľkú časť životného prostredia a prírodných zdrojov 

 môže významne ovplyvniť verejnú mienku prostredníctvom vzdelávania, poradenstva, 

informovania a vzorových príkladov 

 môže napomôcť k vybudovaniu partnerských vzťahov s ostatnými organizáciami 

 má priamy dosah na najvýznamnejších spotrebiteľov, zákazníkov a zamestnancov. 

 

 Obec Honný Pial začala s iniciatívou smerujúcou k jej trvalo udržateľnému rozvoju v roku 

2003. Pracovná skupina, pozostávajúca z poslancov, obyvateľov a zástupcov záujmových 

organizácií, vytvorila základný rozvojový dokument obce na obdobie do roku 2013. Tento dokument  

nie je nemenný. Je to živý materiál, ktorý je základom pre rozvoj Obce Horný Pial v zmysle zásad 

trvalo udržateľného rozvoja.  

 Pracovná skupina sa sústredila na rozvoj obce v niekoľkých oblastiach a preto jej členovia 

pracovali v nasledovných  podskupinách: 
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* Podskupina ktorá sa zaoberala sociálnymi vecami, zdravotníctvom, školstvom, kultúrou a 

športom 

* Podskupina ktorá sa zaoberala technickou infraštruktúrou a celkovým rozvojom obce      

*      Podskupina pre hospodárstvo a životné prostredie 

   

Zostavovanie rozvojového plánu sa riadilo predovšetkým princípmi trvalo udržateľného rozvoja, t.j. 

takého rozvoja, ktorý súčasným a budúcim generáciám umožní uspokojovať ich ekonomické, 

sociálne a duchovné potreby a zároveň zachová kvalitné životné prostredie. Tento proces by mal 

viesť ku zlepšeniu kvality života a životného prostredia v obci,  mal by podporovať spoluprácu medzi 

rôznymi záujmovými skupinami  (občania, predstavitelia samosprávy, miestni podnikatelia, školy, 

cirkvi, mimovládne organizácie) a mal by vychádzať z iniciatívy ľudí. 

 

             Výsledkom procesu je strategický a akčný plán (v našom prípade realizačná časť programo-

vého dokumentu), ktoré vyjadrujú spoločnú víziu budúceho rozvoja obce založenú na výsledkoch 

strategického plánovania a navrhované konkrétne aktivity, vychádzajúce z miestnych podmienok 

a smerujúce k zlepšeniu kvality života. Takýto dokument sa snažila pracovná skupina zapojená do 

projektu zostaviť.  

   

              Pracovná skupina niekoľkokrát dokument prehodnocovala a pripomienkovala, až dostal sú-

časnú podobu. V zmysle zákona NR SR č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja ho považujeme 

za plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

 

                              

   

 

 

 

             

 

  



Horný Pial – príťažlivá obec spokojných a aktívnych ľudí 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGICKÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horný Pial – príťažlivá obec spokojných a aktívnych ľudí 

 6 

 

I. Sociálna oblasť a zdravotníctvo  

Vízia : 

Obec s kvalitnou  a účinnou sieťou sociálnej a zdravotnej starostlivosti o všetky kategórie 

obyvateľstva s primeranými podmienkami bývania pre nich  

 

SWOT  ANALÝZA: 

Silné stránky 
 v obci sú pozemky vhodné na novú 

výstavbu a nehnuteľnosti použiteľné 
na nadstavby a rekonštrukcie pre 
účely bývania 

 
 
 
 
 
 
                                                                                       

Slabé stránky 
 neaktuálna ÚPD a nedostatočná 

infraštruktúra 
 mladé rodiny s nízkym príjmom 
 nízka vzdelanostná úroveň a 

koncentrácia obyvateľov vyžadujúcich 
osobitnú pozornosť - Rómovia 

 rozsiahle obslužné územie (3 km ciest) 
 nedostačujúci model financovania 

zdravotného systému a poisťovníctva 
 predsudky občanov pri poskytovaní 

sociálnej pomoci 
 chýbajúce projekty soc. služieb a 

pomoci 
 chýbajú projekty riešiace problém 

bývania 
 chýbajúce OZ zaoberajúce sa 

charitatívnou činnosťou 
 slabá informovanosť obyvateľstva 
 neangažovanosť zástupcov rómskej 

komunity 

Príležitosti 
 existujúca podpora štátu /dotácie ap./  
 nevyužité stavebné kapacity 
 podpora EÚ 
 dostatok priestorov pre soc. služby 
 osvetou za zdravý životný štýl 
 možnosť využiť ľudský potenciál 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohrozenia 
 zvyšujúca sa nezamestnanosť               
 nedostatky v legislatíve 
 nedostatočná spolupráca miest a obcí 

pri    využívaní podpory EÚ  
 chátrajúci bytový fond 
 zhoršujúca sa životná úroveň 
 narastajúca apatia, netolerantnosť 
 narastajúci alkoholizmus a  

toxikománia a úžerníctvo 
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Strategický cieľ č. 1.1 
Pripraviť stavebné pozemky pre novú bytovú výstavbu s technickou infraštruktúrou  do konca r. 2008 

Cieľ č. 1.1.1  Vypracovať štúdiu demografického vývoja (do r. 2015) do 04/2008        

Cieľ č. 1.1.2   Spracovať koncepciu rozvoja bývania do 08/2008        

Cieľ č. 1.1.3   Vybudovať technickú infraštruktúru pre nové stavebné pozemky 

                           (tento cieľ bude spracovaný za oblasť technickej infraštruktúry) 

 

             Strategický cieľ č. 1.2 
Pripraviť podmienky pre výstavbu  bytov v zmysle  Koncepcie  rozvoja bývania 

Cieľ č. 1.2.1   Na základe všetkých dostupných zdrojov informácií do 03/2008 určiť potrebné počty a druh bytov 

Cieľ č. 1.2.2    Pripraviť  pozemky  pre IBV a výstavbu bytov do osobného vlastníctva 

 

 Strategický cieľ č. 1.3 
Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva o možnostiach  financovania  výstavby  nových  bytov 

Cieľ č. 1.3.1   Informovať občanov o možnostiach financovania výstavby nových bytov 

Cieľ č. 1.3.2   Informovať občanov o možnostiach financovania obnovy bytového fondu 

 

           Strategický cieľ č. 1.4 
       Zvýšiť zdravotné povedomie občanov 

Cieľ č. 1.4.1   Zvýšenie zodpovednosti občanov za svoje zdravie 
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II.    Životné prostredie  

Vízia : 

Horný Pial - obec uchovávajúca  prírodné a historické dedičstvo pre budúce generácie 

 

SWOT  ANALÝZA  

 
Silné stránky 
 
 výhodný prírodný a ľudský potenciál 
 zaujímavé krajinné štruktúry 
 priestorové možnosti riešenia centra 

obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slabé stránky 
 
 neaktuálna ÚPD 
 nevybudovaný miestny územný 

systém ekologickej stability 
 nedostatočné informácie o území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Príležitosti 
 
 viacfunkčné využitie parku s 

prepojením na centrum obce je možné 
vytvoriť príležitosti na bohatší 
spoločenský život komunity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ohrozenia 
 
 prírodné udalosti 
 globalizačné tendencie 
 neúplný stav technickej infraštruktúry 
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Strategický cieľ č. 2.1 

Vypracovať a schváliť  územnoplánovaciu dokumentácia obce 

Cieľ č. 2.1.1 Vypracovať návrh ÚP Horného Pialu  

Cieľ č. 2.1.2  Komunikácia s verejnosťou pri spracovávaní ÚP 

Cieľ č. 2.1.3. Záverečné prerokovanie projektu ÚP 

 

Strategický cieľ č. 2.2 

Udržať zdravé životné prostredie 

Cieľ č. 2.2.1 Dobudovať systém separovaného zberu odpadov . 

                       

Strategický cieľ č. 2.3 

             Komplexné zabezpečenie údržby, poriadku a čistoty v obci 

             Cieľ č. 2.3.1  Prehodnotiť zodpovednosť subjektov a osôb za údržbu, poriadok a čistotu plôch,  

                                    komunikácií, vodných tokov, športových a pohodových priestorov 

 Cieľ č. 2.3.2 Zaviesť systém v údržbe, poriadku a zabezpečovaní čistoty obce.    

 

            Strategický cieľ č. 2.4 

                   Ochrana a využitie prírodných daností katastra obce 

                   Cieľ č. 2.4.1  Upraviť Obecný park, okolie Kultúrneho domu tak, aby z nich vznikli relaxačno - oddychové 

zóny obce   
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III.    Technická infraštruktúra  

Vízia:  

Horný Pial - obec s vybudovanou komplexnou technickou  infraštruktúrou  umožňujúcou       

všestrannú komunikáciu a rozvoj 

 

SWOT  ANALÝZA 
 

Silné  stránky 

 

 dostatočná hustota siete miestnych 

komunikácií 

 vybudovaná telekomunikačná sieť 

 rozsiahla elektrická sieť 

 existujúci rozvod zemného plynu 

 existujúci celoobecný vodovod 

 existujúce rozsiahle verejné osvetlenie 

 existujúca železničná stanica v obci 

 

 

                                                                   

Slabé  stránky 

 

 znižujúca sa kvalita miestnych 

komunikácií 

 chýbajúca kanalizačná sieť + čistenie 

 majetkovo  nevysporiadané pozemky 

 poloha obce - väčšia vzdialenosť od 

medzinárodného cestného ťahu  

 neexistujúci infokanál 

 členitý kataster 

 chýbajúce orientačné tabule v obci 

 neexistujúce kamerové monitorovanie 

 
 

Príležitosti 

 

 výzia výstavby rýchlostnej  komunikácie 

v regione  

 nové moderné technológie 

 existujúce ponuky riešenia 

 podpora štátu a správcovských organizá-

zácií na rekonštrukciu a dobudovanie 

energetických sietí 

Ohrozenia 

 

 stagnujúci hospodársky rozvoj 

 nedostatočný systém financovania 

cestného hospodárstva 

 neadekvátne zvyšovanie prevádzkových 

nákladov 

 nízky ekonomický potenciál obyvateľstva 

 rastúce cenové relácie 

 vnútorné predpisy energetických podnikov 

 rast ceny elektrickej energie a plynu 
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       Strategický cieľ č. 3.1 
Do roku 2012 zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, zateplenie budov 

a dobudovať parkovisko pri KD a chýbajúce chodníky v obci. 

Cieľ č. 3.1.1  Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci. 

Cieľ č. 3.1.2  Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci. 

Cieľ č. 3.1.3  Zabezpečiť zateplenie budovy OcÚ a Kultúrneho domu v obci. 

               Cieľ č. 3.1.4  Postupne dobudovať parkovisko pri KD a chýbajúce chodníky v obci. 

                   

Strategický cieľ č. 3.2  
Do roku 2009 vybudovať moderný komplexný informačný systém. 

Cieľ č. 3.2.1 Vybudovať  informačný systém v obci a zabezpečiť orientačné a informačné  tabule. 

                                                                      

         Strategický cieľ č. 3.3  
Zabezpečiť vykurovanie ekologicky čistými médiami. 

                  Cieľ č. 3.3.1.  Zvýšiť podiel nových ekologických zdrojov vykurovania v obci. 

 

        Strategický cieľ č. 3.4 
                  Postupne vybudovať kanalizáciu v obci  

                  Cieľ č. 3.3.2  V spolupráci s Vodárenskou spoločnosťou pripraviť a zrealizovať projekt odvedenia a čistenia 

odpadových vôd    -  príprava    2006 -2008 

                                                                         - realizácia   2010 - 2012 - predpoklad     
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IV.   Školstvo 

Vízia : 

Horný Pial v súčinnosti s obcou Dolný Pial - obec múdrych a vzdelaných ľudí 

 

SWOT  ANALÝZA  

 
Silné stránky 
 
 plnotriedna základná škola a materská 

škola v obci Dolný Pial 
 realizácia výchovno-vzdelávacieho 

štandardu, ako aj nadštandardných 
foriem na dobrej úrovni  

 dobrá spolupráca so základnou 
a materskou  školou pri práci s 
rómskymi deťmi a s deťmi zo sociálne 
slabšieho prostredia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slabé stránky 
 
 zlý technický stav budov ZŠ a MŠ, 

nedostatočné vybavenie pomôckami a 
vysoké náklady na prevádzku školy 

 nepostačujúce priestorové možnosti 
 nepostačujúci rozsah mimoškolských 

činností 
 absencia možnosti vzdelávania 

dospelých - rekvalifikácie, jazykové 
kurzy,  

 nezáujem pedagógov o kultúrno-
spoločenské aktivity v obci, ako aj 
slabá príprava v oblasti regionálnej 
kultúry 

 nízka gramotnosť dospelých rómov - 
potreba ich vzdelávania 

 vysoký stupeň  záškoláctva u 
rómskeho etnika 

 
 

 
Príležitosti 
 
 stabilizujúci sa demografický vývoj 
 získať končiacich absolventov 

Pedagogickej fakulty pre prácu s 
deťmi v Hornom Piali - jazyky 

 možnosť zriadenia centra 
celoživotného vzdelávania  

 vzdelávanie rómov, ako aj  uplatnenia 
sa rómov v záujmovej a mimoškolskej 
činnosti 

 
 
 

 
Ohrozenia 
 
 slabá motivácia učiteľov a nezáujem 

končiacich absolventov 
pedagogických fakúlt o vidiecke školy 

 vplyv iných konzumných kultúr a 
negatívnych javov na mládež 

 nízke percento úspešnosti v práci s 
rómskou populáciou 
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          Strategický cieľ č. 4.1  
V spolupráci s obcou D. Pial podieľať sa do konca r. 2008 pre školu v Dolnom Piali  na zaistení  

dostatočnej materiálnej, technickej, výpočtovej a didaktickej vybavenosti    

                  Cieľ č. 4.1.1   Vybaviť základnú školu zodpovedajúcou didaktickou a výpočtovou technikou           

 

Strategický cieľ č. 4.2 
V spolupráci ”škola, rodina, obec” vytvoriť podmienky pre výchovu a vzdelávanie 

                   v treťom tisícročí 

               Cieľ č. 4.2.1  Vytvoriť podmienky pre lepšiu spoluprácu školy a rodiny 

                  Cieľ č. 4.2.2  V centre celoživotného vzdelávania organizovať rekvalifikačné kurzy pre občanov a tým im 

napomôcť získať väčšiu flexibilitu na trhu práce 
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V.   Kultúra  

Vízia : 

Horný Pial - obec ako symbol kultúrnej jedinečnosti a originality  
        
SWOT  ANALÝZA  

 
Silné stránky 
 
 existujúce kultúrne zariadenie 
 vyhovujúce podmienky pre činnosť 
 existujúca inštitucionálna základňa 
 
 
 
 

 
Slabé stránky 
 
 neexistujúca koncepcia v oblasti 

kultúry 
 morálne a finančné nedocenie 

schopných jednotlivcov 
 slabá motivácia 
 obmedzené financovanie 
 nezachované ľudové tradície 
 nedostatočný záujem o kultúrne 

podujatia 
 
 

 
Príležitosti 
 
 dom kultúry a video kino 
 obnova tradícií 
 obecný park 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ohrozenia 
 
 nevyhovujúci systém, nekoncepčnosť, 

živelnosť 
 nezáujem občanov o kultúrne vyžitie 
 zmena hodnotového systému 
 vplyvy iných kultúr a vzorov 
 nedostatočná metodická a odborná 

pomoc 
 nedostatočná informovanosť 
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Strategický cieľ č. 5.1  

Modernizácia kultúrneho zariadena 

Cieľ č. 5.1.1 Dobudovať a technicky vybaviť priestory obecnej knižnice   

Cieľ č. 5.1.2 Dosiahnuť lepšiu využiteľnosť domu kultúry 

 

Strategický cieľ č. 5.2  

Umožniť súčasným ľudským zdrojom realizovať sa v oblasti kultúry  

Cieľ č. 5.2.1Vytvoriť podmienky občanom pre realizáciu sa v kúltúre 

Cieľ č. 5.2.2 Morálne a finančne oceňovať neprofesionálnych pracovníkov a kolektívy v oblasti kultúry 

 

Strategický cieľ č. 5.3 

Vytvoriť podmienky pre ďalšie vzdelávanie  a odborný rast občanov v oblasti kultúry ktorí o to 

prejavia záujem 

Cieľ č. 5.3.1 Zabezpečiť vzdelávanie pre neprofesionálnych pracovníkov v oblasti kultúry 

                     

Strategický cieľ č. 5.4 

Vytvoriť podmienky pre obnovu, zveľaďovanie a šírenie kultúrneho dedičtva 

Cieľ č. 5.4.1  Obnovenie ľudových tradícií  

Cieľ č. 5.4.2  Podporovanie ľudovo-umeleckých remeselných výrobcov                    
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VI.  Šport  

Vízia  

Horný Pial - obec ľudí so zdravým životným štýlom 
       
SWOT  ANALÝZA  

 
Silné stránky 
 
 vybavenie obce športovím areálom 
 športové tradície 
 existencia vhodných priestorov na 

vybudovanie nenáročných ihrísk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slabé stránky 
 
 neexistencia projektov 
 záporný vzťah obyvateľov k aktivitám, 

ktoré narušujú ich kľud 
 nezáujem občanov o spoluprácu so 

šport. klubom 
 nezáujem podnikateľských subjektov o 

podporu športu 
 chýbajúci bazén 
 chýbajúca telocvičňa 
 
 
 
 
 
 
 

 
Príležitosti 
 
 prispievanie na činnosť F klubu a iné 

športové činnosti z rozpočtu obce 
 spolupráca obce a FK  
 príprava aktualizácie ÚPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ohrozenia 
 
 demografický vývoj 
 hospodársky pokles s možným 

odsťahovaním sa rodín za prácou 
 nákladná prevádzka športovísk 
 nezáujem občanov pracovať ako 

funkcionári klubov 
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Strategický cieľ č. 6.1. 

Zlepšiť technický stav športového areálu a zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o jeho stav. 

Cieľ č. 6.1.1: Zlepšiť technický stav športového areálu.   

Cieľ č. 6.1.2.: Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o stav športovísk. 

 

Strategický cieľ č. 6.2. 

Do konca roku 2009 vystavať nenáročné ihriská pre rekreačné a netradičné športy v lokalite vyčlenenej 

na tento účel v ÚPD obce. 

Cieľ č. 6.2.1.: Vypracovať projektovú dokumentáciu. 

Cieľ č. 6.2.2.: Vystavať ihriská pre rekreačné a netradičné športy. 

 

Strategický cieľ č. 6.3. 

V spolupráci so športovým klublom,  zabezpečiť koordináciu športových aktivýt v obci. 

Cieľ č. 6..3.1.: Zvýšiť záujem podnikateľských subjektov o šport. 

Cieľ č. 6.3.2.: Zvýšiť záujem občanov o prácu v športových kluboch. 

 

Strategický cieľ č. 6.4  

        Zorganizovať nové športové podujatia v obci            

             Cieľ č. 6.4.1 : Zorganizovať nové športové podujatia v obci            

 Stolnotenisový turnaj mužov a žien 
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VII.     Hospodárska oblasť 

Vízia  

Horný Pial - obec prosperity a rozvoja 
     
SWOT  ANALÝZA 

 
Silné stránky 
 
 v obci žije dostatočne veľké množstvo 

kvalifikovaných ľudských kapacít  
 ľudský potenciál  (charakteristický 

všestrannými zručnosťami) 
 tradícia v poľnohospodárskej výroby 
 
 
 

 
Slabé stránky 
 
 nepripravené územie pre 

potencionálny rozvoj priemyslu a 
služieb a pre vstup zahraničných 
investorov. 

 
 
 
 
 

 
Príležitosti 
 

 

 
Ohrozenia 
 
 nemotivujúce podnikateľské prostredie 

a nedostatočné systémové nástroje 
podpory 

 obmedzenie prístupu a vstupu 
investícií 

 nezáujem občanov o podnikanie 
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Strategický cieľ č. 7.1. 

Využiť voľný majetok v obci, vhodný pre podnikateľské aktivity a subjekty. 

Cieľ 7.1.1   Spracovanie zoznamu nevyužitého obecného majetku na území obce                                                                                   

Cieľ 7.1.2  Vytvorenie vhodných  podmienok pre podnikateľov. 

         Strategický cieľ č .7.2 

Znížiť nezamestnanosť pod 20% do konca r. 2008 

Cieľ 7.2.1  Príprava pozemkov pre umiestnenie nových podnikateľských subjektov 

Strategický cieľ č. 7.3 

Využiť pôdny fond v zmysle krajinno – ekologického plánu. 

Cieľ č. 7.3.1 Podporovať rozvoj poľnohospodárstva. 

Cieľ č. 7.3.2 Vytvoriť podmienky pre “agropodnikanie” v  obci 

                    

Strategický cieľ č. 7.4  
                   Cieľ č. 7.4.1 Dobudovanie siete služieb v obci 
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VIII. Cestovný ruch 

Vízia  

Horný Pial - obec ako príťažlivé stredisko ekoturistických aktivít 

        

SWOT  ANALÝZA 

Silné stránky 

 

 zaujímavá príroda v okolí obce 

 príťažlivé prostredie obce 

 možnosti ubytovania na súkromí 

 

 

Slabé stránky 

 

 malý záujem občanov o podnikanie v tejto 

oblasti 

 nepripravenosť obyvateľov na 

poskytovanie služieb v CR 

 

 

 

 

Príležitosti 

 

 spolupráca v rámci regiónu 

 príprava realizácie projektu termálneho 

kúpaliska v obci Bardoňovo  

 občianske iniciatívy v obci 

 možnosť získania financií na základe 

projektov cez využitie programov štátu 

a Európskej únie 

 

 

Ohrozenia 

 

 nezáujem občanov o CR ako formu 

živobytia 

 neochota spolupracovať 
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Strategický cieľ č. 8.1 : 

Vytvorenie podmienok pre rozvoj CR v obci 

Cieľ č. 8.1.1. Zvýšiť informovanosť občanov obce o predpokladoch obce na rozvoj CR (vidieckej 

                       turistiky)     

Cieľ č. 8.1.2  Motivovať občanov pre zapojenie sa do práce v CR 

 

Strategický cieľ č. 8.2 : 

Zatraktívniť ponuku  vidieckej turistiky našej obce 

Cieľ č. 8.2.1 Podporovať  vytváranie a trvalú udržateľnosť  služieb CR v obci v náväznosti na pripravovaný 

projekt termálneho kúpaliska v obci Bardoňovo 

 

Strategický cieľ č. 8.3 : 

Zlepšenie propagácie obce v spolupráci so subjektami pôsobiacimi v CR 
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          REALIZAČNÁ ČASŤ ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU 
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I. Akčný plán v oblasti sociálnej a zdravotníctva  

 

Problémy: 

1 Nedostatok  bytov  

2 Existencia ohrozených skupín obyvateľstva a chýbajúca starostlivosť o nich  

3 Narastajúca kriminalita 

 

Priority v oblasti sociálnej a zdravotníctva : 
1. Výstavba  bytov 

      2.   Zabezpečenie starostlivosti o ohrozené skupiny obyvateľov 
 

Cieľ č. 1.1.1  Vypracovať štúdiu demografického vývoja (do r. 2015) do 04/2008 

     Úloha č.1.1.1.1   Vytypovanie údajov potrebných pre spracovanie štúdie 

                                 Z: OcÚ       T: 02/2008     

     Úloha č.1.1.1.2    Získanie vytypovaných údajov za posledných 20 rokov 

                                 Z: OcÚ        T: 02/2008     

     Úloha č..1.1.1.3   Spracovanie získaných údajov do štúdie 

                                  Z: OcÚ        T: 04/2008     

 

Cieľ č. 1.1.2   Spracovať koncepciu rozvoja bývania do 08/2008     

    Úloha č. 1.1.2.1    Príprava podkladov pre koncepciu 

                                  Z: OcÚ          T:03/2008      

    Úloha č. 1.1.2.2    Spracovanie podkladov do koncepčnej podoby 

                                  Z: OcÚ           T: 08/2008    

 

Cieľ č. 1.1.3  Vybudovať technickú infraštruktúru pre nové stavebné pozemky 

             (tento cieľ bude spracovaný za oblasť technickej infraštruktúry 

 
Cieľ č. 1.2.1  Na základe všetkých dostupných zdrojov informácií do 04/2008 určiť potrebné počty bytov 

    Úloha č. 1.2.1.1   Určiť počty štandardných  bytov 

                                  Z: OcÚ           T: 04/2008      

    Úloha č. 1.2.1.2   Určiť počty bytov s odlišným štandardom pre sociálne najslabšie skupiny občanov 

                                  Z: OcÚ            T: 04/2008     

 

Cieľ č. 1.2.2   Zabezpečiť prípravu výstavby  bytov do osobného vlastníctva    

     Úloha č. 1.1.2.2.1  Osloviť záujemcov o byty   

                                     Z: OcÚ            T: priebežne  :  

     Úloha č. 1.1.2.2.2   Pripraviť pozemky a príslušnú infraštruktúru na realizáciu stavby 

                                      Z: OcÚ            T: priebežne   

 

 Cieľ č.1.3.1  Informovať občanov o možnostiach financovania výstavby nových bytov 

     Úloha č..1.3.1.1   Informovať o finančnej podpore zo ŠFRB 

                                  Z: OcÚ             T: priebežne      

     Úloha č. 1.3.1.2   Informovať o možnostiach financovania výstavby z PSS a hypotekárnych úveroch 

                                 Z: OcÚ            T: priebežne      

 

Cieľ č. 1.3.2  Informovať občanov o možnostiach financovania obnovy bytového fondu 

     Úloha č. 1.3.2.1  Informovať o finančnej podpore z PSS a hypotekárnych úveroch 

                                 Z: OcÚ             T: priebežne    

 

Cieľ č. 1.4.1  Zvýšenie zodpovednosti občanov za svoje zdravie 

    Úloha č. 1.4.1.1  Zorganizovanie kampane s prednáškami o škodlivosti závislostí (drogy, alkohol, cigarety) 

                                 Z: OcÚ T: 12/2008 a potom priebežne 

    Úloha č. 1.4.1.2  Zorganizovanie kampane o zdravom spôsobe života (strava, telesné cvičenia, relaxácie) 

                                 Z: OcÚ T: 12/2008 a potom priebežne 
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II.      Akčný plán v oblasti životného prostredia  

 

Problémy: 

1 Neaktuálna ÚPD 

2 Nedobudovaný systém separovaného zberu odpadov na celom katastrálnom území. 

3 Nedobudovaný účinný systém údržby, poriadku, čistoty v obci. 

 

Priority : 

1 Vypracovať a schváliť územno-plánovaciu dokumentáciu obce. 

2 Vytvoriť komplexný systém pre nakladanie s odpadmi s dôrazom na jeho separovanie 

3 Vypracovať a zaviesť účinný systém komplexného zabezpečenia údržby, poriadku a čistoty 

v obci. 

4 Rekonštrukciou centra obce, riešiť zóny oddychu a relaxácie ale vytvárať pritom aj väčšie 

možnosti pre spoločenský život komunity 

        
Cieľ č. 2.1.1 Vypracovať návrh ÚP Horného Pialu  

   Úloha č. 2.1.1.1:   Vypracovať návrh ÚP Horného Pialu 

                                 Z: OcÚ     T: 08/2008     

 

Cieľ č. 2.1.2  Komunikácia s verejnosťou pri spracovávaní ÚP 
    Úloha č. 2.l.2.1:  Navrhnúť projekt na vhodné formy a postupy komunikácie s verejnosťou 

                               Z: OcÚ        T: 02/2008      

   Úloha č. 2.1.2.2: Realizácia projektu komunikácie 

                               Z: OcÚ        T:  06/2008 – 12/2008     

 

Cieľ č. 2.1.3  Záverečné prerokovanie projektu ÚP 

     Úloha č. 2.1.3.1:  Prijať uznesenie OcZ na vytvorenie reálnych podmienok schválenia ÚP 

                                         Z: OcZ, OcÚ                    T: 12/2008                         :  

 

Cieľ č. 2.2.1  Navrhnúť a zrealizovať komplexný systém pre nakladanie s odpadmi 
    Úloha č. 2..2.1.1 Vypracovať projekt separovaného zberu odpadov  

                                 Z: OcÚ                               T: 03/2008                      

    Úloha č. 2.2.1.2  Vykonať stretnutia s občanmi k zoznámeniu s projektom separovaného zberu.  

                                 Z: OcÚ                               T: 04/2008                     

    Úloha č. 2.2.1.3  Dopracovať projekt o akceptovateľné pripomienky občanov.  

                                 Z: OcÚ                                T: 05/2008                  

    Úloha č. 2.2.1.4  Schváliť projekt v OcZ vrátane VZN k jeho realizácii. 

                                 Z: OcÚ                                 T: 06/2008            

    Úloha č. 2.2.1.5  Zahájiť separovaný zber odpadu podľa schváleného projektu a VZN 

                                 Z: OcÚ                                 T: 06/2008 

 

Cieľ č. 2.3.1  Zaviesť systém v údržbe, poriadku a zabezpečovaní čistoty obce. 

    Úloha č. 2.3.1.1 Vypracovať projekt zabezpečovania údržby, poriadku a čistoty plôch, komunikácií, 

                                vodných tokov, športovísk vrátane príslušného VZN a predložiť ich   na schválenie OcZ 

                                 Z: OcZ                                  T: 06/2008         

    Úloha č. 2.3.1.2 Pripraviť organizačne a materiálne realizáciu projektu a VZN schváleného podľa bodu 

2.3.1.1. 

                                 Z: OcÚ                                  T: 06/2008          

    Úloha č. 2.3.1.3   Zabezpečiť realizáciu projektu a VZN na komplexné zabezpečenie údržby, poriadku  

                                 a čistoty  v obci 

                                  Z: OcÚ                                   T: 01/2009        

 

Cieľ č. 2.4.1  Ochrana a využitie prírodných daností katastra obce 

  Úloha č. 2.4.1.1  Zrekonštruovať centrum obce a vytvoriť tým zónu oddychu a spoločenského života obyv.   

                          Z: OcÚ                                T: 06/2009 
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III.     Akčný plán v oblasti technickej infraštruktúry 

 

Problémy: 

      1.    Zhoršujúci sa stav VO, MR.  

      2.    Zlé tepelno – izolačné vlastnosti budov 

      3.    Dobudovanie parkoviska pri KD a chýbajúcich chodníkov 

      4.    Nedostatočný informačný systém v obci    

      5.    Nízka úroveň uplatňovania ekologicky čistých médií pri vykurovaní 

      6.    Chýbajúca kanalizácia 

 

Priority : 

1. Vypracovať a postupne realizovať plán opráv a rekonštrukcie VO, MR. 

2.   Vypracovať projekty a postupne realizovať zateplenie budovy OcÚ a KD 

3.   Zabezpečiť dobudovanie parkoviska pri KD a chýbajúcich chodníkov 

4. Dobudovať moderný informačný systém v obci. 

5. Zvýšiť úroveň uplatňovania ekologicky čistých médií pri vykurovaní. 

      6.   Zabezpečiť odvedenie a čistenie odpadových vôd z obci 

 
 

Cieľ č. 3.1.1  Do roku 2012 zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, zateplenie budov 

a dobudovať parkovisko pri KD a chýbajúce chodníky v obci. 

     Úloha č. 3.1.1.1  Zabezpečiť realizáciu rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

                                 Z: OcÚ               T: 2008  

     Úloha č. 3.1.1.2  Zabezpečiť realizáciu rekonštrukciu miestneho rozhlasu. 

                                 Z: OcÚ               T: 2008  

     Úloha č. 3.1.1.3  Dobudovať parkovisko pri Kultúrnom dome.. 

                                 Z: OcÚ               T: 2008 

     Úloha č. 3.1.1.4  Zabezpečiť realizáciu chodníkov na ul. Bešanská. 

                                 Z: OcÚ                T: 2009  

     Úloha č. 3.1.1.5  Zabezpečiť zateplenie budovy OcÚ a Kultúrneho domu v obci.. 

                                 Z: OcÚ               T: 2009 - 2010  

 

Cieľ č. 3 2.1   Vybudovať informačný systém v obci a doplniť orientačné a informačné  tabule. 
              Úloha č. 3.2.1.1  Pripraviť dokumentáciu pre realizáciu informačného systému doplnenie informačných 

a orientačných tabúľ. 

                                           Z: OcÚ                      T: 05/2009               

              Úloha č. 3.2.1.2:  Objednanie a dodávku informačných a orientačných tabúľ zaradiť do plánu realizácie. 

                                           Z: OcÚ                      T: 05/2009             

              Úloha č. 3.2.1.3:  Zabezpečiť inštaláciu informačných a orientačných tabúľ. 

                                           Z: OcÚ                       T: 2009                               

 

Cieľ č. 3.3.1  Zvýšiť podiel nových ekologických zdrojov vykurovania v obci. 

            Úloha č. 3.3.2.1  Vhodnými formami vykonávať propagáciu nových ekologických zdrojov vykurovania   

                                       v obci a v prípade záujmu občanov, vytvárať k ich využitiu primerané podmienky. 

                                       Z: OcÚ                         T: 2008 – 2010         

 

Cieľ č. 3.4.1   Vybudovať a postupne napojiť byty na kanalizačnú sieť 

                         Úloha č. 3.4.1.1.  Príprava a realizácia projektu v spolupráci s Vodárenskou spoločnosťou                     

                                                      Z: OcÚ                         T: 2006 - 2008 príprava           

                                                                                           T: 2010 - 2012 realizácia                
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IV.  Akčný plán v oblasti školstva 

 

Problémy: 

1.  Nedostatočné vybavenie škôl didaktickou a výpočtovou   technikou. 

2. Nezáujem absolventov pedagogických fakúlt o prácu na vidieckych ZŠ  

3. Vplyv iných konzumných kultúr a negatívnych javov na  mládež. 

4.  Nezáujem pedagógov o kultúrno-spoločenské aktivity. 

 

Priority : 
1.   Znížiť prevádzkové náklady na prevádzku škôl. 

         2.   Zlepšiť vybavenie škôl 

         3.   Zlepšiť spoluprácu ZŠ a obce (vzťah učiteľov k dianiu v obci) 
 

Cieľ č. 4.1.1  Vybaviť základnú školu  didaktickou a výpočtovou technikou 
                       Úloha č. 4.1.3.3  Získať granty (MŠ SR, fondy, projekty) 

                                                   Z: OcÚ + ZŠ                     T: 2004 – 2008           

 

Cieľ č. 4.2.1   Vytvoriť podmienky pre lepšiu spoluprácu školy a rodiny 

                        Úloha č. 4.2.3.1  Vytvoriť fungujúci komunikačný systém medzi OBEC-ŠKOLA-RODIČ 

                                                     Z: OcÚ+ZŠ+MŠ             T: 09/2007 - priebežne     

 

Cieľ č. 4.2.2   Vytvoriť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v treťom tisícročí 

                        Úloha č. 4.3.1.3  Prostredníctvom centra celoživotného vzdelávania pri ZŠ D Pial, vytvoriť možnosti 

vzdelávania pre obyvateľov nad 25 rokov 

                                                     Z: OcÚ+ZŠ                       T: 2008-priebežne                    

 

V.     Akčný plán v oblasti kultúry 

 

Problémy: 

      1.    Slabé technické vybavenie kultúrneho zariadenia   .      

      2.    Nedostatočná koordinácia a riadenie kultúry v obci    

      3.    Ústup tradícií 

      4.    Neexistencia koncepcie v oblasti kultúry 

        

Priority : 

      1.     Dovybavenie knižnice a domu kultúry 

     2.    Obnova kultúrnych tradícií 
 

Cieľ č. 5.1.1 Technicky dovybaviť knižnicu a dom kultúry 
               Úloha č. 5.1.1.1  Zvýšiť knižničný fond 

                                           Z: OcÚ                     T: priebežne          

               Úloha č. 5.1.1.2  Zrealizovať modernizáciu priestorov 

                                           Z: OcÚ                      T: 05/2009            

               Úloha č. 5.1.1.3  Zabezpečiť financovanie realizácie úloh 

                                           Z: OcÚ                      T: 05/2009     

     

Cieľ č. 5.2.1 Umožniť súčasným ľudským zdrojom realizovať sa v oblasti kultúry  

               Úloha č. 5.2.1.1 Vytvoriť databázu ľudských zdrojov, ktoré pracujú alebo pracovali v oblasti kultúry 

                                           Z: OcÚ                               T: 02/2008         

                   Úloha č. 5.2.1.2 Vytvoriť podmienky občanom pre realizáciu sa v kúltúre 

                                              Z: OcÚ                               T: 02/2008          

 

Cieľ. č. 5.2.2 Morálne a finančne oceňovať neprofesionálnych pracovníkov a kolektívy v oblasti kultúry 
                       Úloha č. 5.2.2.1 Vypracovať štatút na oceňovanie v oblasti kultúry 

                                                   Z: OcÚ                              T: 09/2008                           
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Cieľ č. 5.3.1 Zabezpečiť vzdelávanie pre neprofesionálnych pracovníkov v oblasti kultúry                     

                       Úloha č. 5.3.1.1 V spolupráci s regionálnym kult. centrom zabezpečiť vzdelávacie kurzy  

neprofesionálnych pracovníkov v oblasti kultúry   

                                                   Z: OcÚ                             T: 09/2008 

 

VI.     Akčný plán v oblasti športu 

 

Problémy: 

1. Zlý technický stav športových objektov. 

2. Chýbajúce detské ihrisko a priestory pre rekreačné a netradičné športy. 

3. Neexistujúca spolupráca medzi občanmi a športovým klubom a slabá koordinácia ich 

činnosti. 

 

Priority: 

1. Zlepšiť technický stav športových objektov. 

2. Vystavať nenáročné detské ihrisko a ihriská pre rekreačné a netradičné športy. 
 

Cieľ č.6.1.1: Zlepšiť technický stav športovísk. 

Úloha č.6.1.1.1: Vykonať pasport a  inventúru technického stavu športového areálu 

                            Z: OcÚ  T:03/2008             

Úloha č.6.1.1.2: Vypracovať technický, časový a finančný plán na opravu športovísk. 

                            Z: OcÚ   T: 09/2008           

 

Cieľ č.6.1. 2.: Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o stav športovísk. 

      Úloha č.6.1.2.1: Vykonávať každoročne obhliadku športovísk v majetku obce. 

                                 Z: OcÚ, predseda klubu,         T: každoročne k 1.4 

              komisia mládeže a športu,  

 

Cieľ č.6.2.1.: Vypracovať projektovú dokumentáciu. 

      Úloha č.6.2.1.1: Vypracovať štúdiu detského ihriska a ihrísk rekreačných a netradičných športov  

                                 Z: OcÚ   T: 06/2008        

      Úloha č.6.2.1.2: Vypracovať projektovú dokumentáciu k danej štúdii. 

                                 Z: OcÚ   T: 09/2008           

 

Cieľ č.6.2.2.: Vystavať detské ihrisko a ihriská rekreačných a netradičných športov. 

     Úloha č. 6.2.2.1: Realizovať projekt na výstavbu ihrísk. 

                                 Z: OcÚ                       T: 12/2008 až  06/2009         

 

VII.   Akčný plán v hospodárskej oblasti  

 

Problémy: 

1. Nepripravenosť územia pre potenciálny rozvoj priemyslu a služieb a pre vstup investorov.  

2. Nedostatočne riešená sieť služieb. 

 

Priority: 

1. Zabezpečiť prípravu a vytvoriť podmienky pre vznik a realizáciu  priemyselnej zóny obce. 

2. Podpora malého a stredného podnikania s využitím zdrojov regiónu vrátane dobudovania 

siete služieb 
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Cieľ č.7.1.1   Spracovanie databázy nevyužitého majetku na území obce                                                                                   

    Úloha č. 7.1.1.1  Spracovanie zoznamu nevyužívaného majetku patriaceho obci 

                                Z: OcÚ   T: 04/2008        

    Úloha č. 7.1.1.3  Spracovanie a sprístupnenie informačného materiálu voľného majetku  

                                Z: OcÚ                        T:05/2008         

 

 Cieľ č. 7.4.1 Dobudovanie siete služieb v obci 

     Úloha č. 7.4.1.1.  Spracovať ponuku voľných  nebytových  priestorov  vo vlastníctve obce vhod- 

                                 ných  pre umiestnenie služieb a ponuku zverejniť  

                                Z: OcÚ  T: 05/2008 

     Úloha č. 7.4.1.2. Vytvoriť vhodnú legislatívu v obci ( VZN, Ceny prenájmov) na podporu rozvoja 

                                 služieb v obci. 

                                 Z: OcÚ, OcZ T: 02/2009  

 

VIII.    Akčný plán v oblasti cestovného ruchu 

 

Problémy:  

  1. Neochota a nezáujem občanov o podnikanie v tejto oblasti 

  

 Priority: 

  1. Podpora rozvoja a budovania atraktívnych a nedostatkových služieb v cestovnom ruchu 

  2. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v oblasti cestovného ruchu 
 
Cieľ č. 8.1.1   Zvýšiť informovanosť občanov obce o predpokladoch obce na rozvoj CR (vidieckej turistiky)               

                        a možnostiach zapojiť sa do rozvoja CR    

     Úloha č. 8.1.1.1 Vypracovať stratégiu rozvoja CR v obci 

                  Z: OcÚ                    T: 12/2008 

     Úloha č. 8.1.1.2 Realizácia komunikačného plánu : obec – podnikatelia – mimovládny sektor –                   

                                občania v oblasti CR vypracovať komunikačný plán  

                                Z: OcÚ                     T: 12/2008  

                  

Cieľ č. 8.1.2  Motivovať občanov pre zapojenie sa do práce v CR 

                       Úloha 8.1.2.1 Realizovať ekonomické nástroje (úľavy, zvýhodnenia, ... ) zo strany obce v prospech                  

                                              Rozvoja navrhnúť systém ekonomických zvýhodnení pre vybrané aktivity 

                                 Z: OcÚ                          T: 04/2008             

            Úloha 8.1.3.2 Podporovať rekvalifikačné kurzy, vzdelávanie v oblasti  CR (jazykové kurzy, ubytovanie      

                                   na súkromí, ľudovo-umelecká výroba,...) zasadiť sa za organizovanie vzdelávacích aktivít 

(pre dospelých), rekvalifikačných kurzov) na území obce ,  

                                 Z: OcÚ                           T: 03/2008 

   

Cieľ č. 8.2.1 Podporovať  vytváranie a trvalú udržateľnosť  služieb CR vobci 

     Úloha 8.2.1.1 Podporovať vybudovanie atraktívneho produktu cestovného ruchu v rámci spracovania  

stratégie rozvoja CR navrhnúť a zrealizovať vybudovanie turisticky príťažlivého  areálu 

                            Z: Príslušné komisie OcZ        T:. 04/2008   

     Úloha 8.2.1.2 Podporovať ubytovanie na súkromí, turistické ubytovne, penzióny, stanovanie 

     Úloha 8.2.1.3 Podporiť skvalitňovanie stravovacích služieb s ponukou tradičných regionálnych špecialít 

     Úloha 8.2.1.4 Sprístupniť obecný športový areál verejnosti    

                             Z: Príslušné komisie OcZ       T: 12/2007 

     

                  Úloha 8.2.1.5  Zvyšovať príťažlivosť územia a zachovávanie jeho hodnôt a tradícií 

                   Úloha 8.2.1.6  Podporiť tvorbu komplexnej ponuky služieb CR 

            Úloha 8.2.1.7 Využívať webové prezentácie na stránke Obce Horný Pial ponúkať komplexné informácie         

z oblasti cestovného ruchu 

                                    Z: OcÚ                                       T: 12/2007   


