
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGICKÁ ČASŤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 



 

©  euroedu, s.r.o.    2014    30 

         Obec   LASCOV 
 
 

4 ŠTRUKTÚRA STRATEGICKEJ ČASTI  
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Obrázok 5 Štruktúra Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lascov 

 

 

 

Vízia obce 

Problémová oblasť 

Ľudské zdroje 

Problémová oblasť 

Technická infraštruktúra 

a ţivotné prostredie 

Problémová oblasť 

Ekonomický rozvoj 

Priorita 

1 

Priorita 

2 

 

Priorita 

3 

 

Priorita 

4 

 

Priorita 

5 

 

Priorita 

6 

 

Priorita 

7 

 

Priorita 

8 

 

Priorita 

9 

 

6.3 

3.1 

2.1 

2.2 

1.1 

1.2 

5.2 4.1 

4.2 

6.1 

6.2 

5.3 

5.1 8.1 
7.1 

2.1.1 

9.1 

4.2.1 

3.1.1 

4.1.1 

7.1.1 
8.1.1 

1.1.1 

8.1.2

1 

9.1.1 

7.1.3 

9.1.2 

9.1.3 

7.1.2

2.2 
 7.1.2 

2 

5.3.1 

5.2.1 

5.1.1 

6.3.1 

6.2.1 

6.1.1 

6.1.2 

5.3.2 

5.3.3 

4.1.2 

1.2.1.

1. 
2.2.1 

3.1.2 

2.1.2 

2.2.2. 

2.2.3 

1.1.2 

AKTIVITY 



 

©  euroedu, s.r.o.    2014    31 

         Obec   LASCOV 
 
 

Vízia obce 
     Formulácia rozvojovej vízie je úvodným krokom pri tvorbe strategickej časti dokumentu. K naplneniu 

tejto vízie by malo smerovať spracovanie samotnej stratégie a z nej vyplývajúcej realizácie konkrétnych 

rozvojových projektov. Vízia je definovaná na základe záverov vyplývajúcich z analytickej časti. 

 

Priority, ciele 

     Riešené problémy obce boli podľa príslušnosti rozdelené do troch problémových oblastí, v ktorých 

boli identifikované prioritné smery rozvoja obce, tzv. priority. Kaţdá priorita je vymedzená cieľmi,  ktoré 

majú byť realizáciou stratégie dosiahnuté. 

 

Opatrenia, aktivity 

     Naplnenie cieľov je špecifikované opatreniami, ktoré vedú k ich naplneniu. Kaţdé opatrenie je 

konkretizované aktivitami, od ktorých sa odvíjajú projekty naplňujúce stratégiu. 

 

 

4.1 Vízia obce  

 

   Obec Lascov v roku 2020  je obec, ktorá svojou aktívnou činnosťou a rozvojom  v prospech obyvateľov 

motivuje ľudí trvalo sa v obci usadiť, vychovávať tu ďalšiu generáciu – čo má pozitívny vplyv na  

stabilizovaný demografický vývoj obce. Obyvatelia uţ nemusia za prácou cestovať do zahraničia, ale 

vedia sa uplatniť v obci, jej okolí, v mikroregióne či kraji. Obec má vybudovanú technickú infraštruktúru, 

obecné komunikácie a aktívne podporuje miestnych podnikateľov. Obyvatelia obce sú hrdí na svoje 

tradície a organizovaním pravidelných sezónnych akcií vedia do obce prilákať turistov z blízkeho okolia 

aj zo vzdialenejších regiónov.  

 

 

4.2 Hodnotenie rozvoja obce v rokoch 2006 – 2013 a plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho     

rozvoja  

 

Od roku 2006, kedy dol spracovaný, schválený a prijatý prvý Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Lascov prešla obec viacerými pozitívnymi zmenami a realizovala viaceré rozvojové projekty, ktoré 

skvalitnili ţivot obyvateľov obce aj návštevníkov obce a jej okolia. Vďaka šikovnému manaţmentu obce,  

predovšetkým vďaka jej starostovi sa obec zapojila do prípravy a následnej realizácie viacerých 

investičných projektov a grantov. Obec úspešne vyuţila pomoc v prospech vlastného rozvoja a mohla tak 

realizovať prioritné investičné aktivity, na ktoré by veľmi ťaţko vedela zadeliť finančné prostriedky 

z vlastných zdrojov.   

 

4.2.1 Realizované investičné aktivity v rámci plánovaných Opatrení Plánu hospodárskeho 

a sociálneho  rozvoja obce od roku 2006 

 

Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie informovanosti a aktivity obyvateľov 

Aktivity: Zmodernizovať rádiokomunikačné siete v obci na multifunkčné vyuţitie v rámci  

sprístupňovania aktuálnych informácií 

Podpora nových foriem informovania a vyuţitie podnetov verejnosti 

zároveň 

Opatrenie 4.1.1 Modernizácia dopravnej infraštruktúry 

Aktivita: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

Realizované: 

2006 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 

 

Opatrenie 2.1.2 Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a sluţieb 

Aktivita: Vybudovanie domu smútku 

Realizované: 

2009 – Výstavba Domu nádeje 
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Opatrenie 2.1.2 Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a sluţieb 

Aktivita: Budovanie a rozvoj školskej, zdravotníckej, sociálnej a kultúrnej  infraštruktúry 

Realizované: 

2009 – Rekonštrukcia zariadenia umyvárky v Materskej škole 

2012 – Rekonštrukcia zariadenia spoločného stravovania v Materskej škole 

 

Opatrenie 2.1.2 Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a sluţieb 

Aktivita: Budovanie a rozvoj školskej, zdravotníckej, sociálnej a kultúrnej  infraštruktúry 

zároveň 

Opatrenie 2.1.2 Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a sluţieb 

Aktivita: Zniţovanie energetickej náročnosti prevádzky budov 

zároveň 

Opatrenie 6.3.1 Zlepšiť zázemie miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií 

Aktivita: Podpora folklórnych, spoločenských a kultúrnych podujatí a aktivít 

Realizované: 

2011 – Modernizácia kultúrno-správnej budovy 

 

Opatrenie 4.2.1 Výstavba, rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry 

Aktivita: Výstavba a rekonštrukcia obecného vodovodného potrubia 

zároveň 

Opatrenie 2.1.1 Budovanie sociálneho zázemia v obci 

Aktivita: Podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva 

Realizované: 

2009 – Výstavba vodovodu pre rómsku osadu 

2010 – Výstavba studne pre rómsku osadu 

 

Opatrenie 2.2.2 Zlepšovanie vybavenosti a podporovanie vyuţiteľnosti škôl, zavádzanie progresívnych 

foriem výučby a praktických zručností 

Aktivita: Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich zariadení, podporujúcich telesnú výchovu a  

zdravý ţivotný štýl 

Realizované: 

2010 – Výstavba multifunkčného ihriska 

 

Opatrenie 4.1.1 Modernizácia dopravnej infraštruktúry 

Aktivita: Výstavba, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, mostov a lávok 

Realizované: 

2010 – Prístupový chodník k Základnej škole 

 

Opatrenie 4.1.1 Modernizácia dopravnej infraštruktúry 

Aktivita: Budovanie a modernizácia zastávok verejnej dopravy a prístreškov na čakanie 

Realizované: 

2007 – Zriadenie zastávok SAD 

2014 – Zriadenie 4 čakární pre SAD 

 

 

4.2.2 Realizované neinvestičné aktivity v rámci plánovaných Opatrení Plánu hospodárskeho 

a sociálneho  rozvoja obce od roku 2006 

 

Opatrenie 1.1.1 Rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príleţitosti 

na trhu práce 

Aktivity:  

 Zvyšovať vzdelanostnú úroveň obyvateľov s dôrazom na marginalizované skupiny 

obyvateľstva 

 Podporovať uplatnenie marginalizovaných skupín na trhu práce 
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 Poradenstvo a osveta o aktívnej politike zamestnanosti 

 Informovanie o stave trhu práce 

 Vyuţitie aktivačnej činnosti, absolventskej praxe 

 Vyuţitie obyvateľov pri realizácii miestnych projektov 

 Podpora mobility pracovnej sily 

 Podpora pracovnej motivácie pracovnej sily s niţším vzdelaním 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – pravidelná osvetová práca a komunikácia s reprezentantmi 

marginalizovanej skupiny, cielená na získanie informácií o moţnostiach aktívne vstúpiť na trh práce 

2009 – realizované vzdelávanie na podporu počítačovej gramotnosti rómov v rámci projektu SUNSHINE 

 

Opatrenie 1.1. 2 Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily vstupujúcej na trh práce 

Aktivita: Podpora realizácie ďalšieho vzdelávania 

Realizované: 

2009 – realizované vzdelávanie na podporu počítačovej gramotnosti rómov v rámci projektu SUNSHINE 

 

  

Opatrenie  1.2.1 Zvýšenie dostupnosti bývania v obci 
Aktivita: Podpora individuálnej bytovej výstavby 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – podpora individuálnej výstavby, čo ovplyvnilo zvýšenie počtu 

obyvateľov v obci 

 

 

Opatrenie 2.1.1 Budovanie sociálneho zázemia v obci 

Aktivity: 

 Poskytovanie preventívnych opatrení vzhľadom na drogové závislosti, kriminalitu a na 

nepriaznivý demografický vývoj 

 Podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – sprístupňovanie aktuálnych informácií pre deti v škole ohľadom 

prevencie pred drogovými závislosťami 
 

Opatrenie 2.1.2 Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a sluţieb 

Aktivita: Podpora rozvoja sluţieb slúţiacich občanom 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – aj vďaka podpore zo strany obce vzrástol počet sluţieb v obci 

 

 

Opatrenie 2.2.1 Zvyšovanie dôvery obyvateľov ku školám v obci 

Aktivity: 

 Podpora aktivít dní otvorených dverí na školách 

 Osveta o prednostiach škôl v obci 

 Prezentácia kvality a výsledkov škôl 

 Podpora propagácie školy na webových stránkach 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – organizovanie pravidelných stretnutí rodičov a učiteľov, pravidelné 

organizovanie podujatí:  Deň matiek, Školský karneval, Deň detí, Deň zeme, Deň vody, Vianočný 

večierok 

 

Opatrenie 2.2.2 Zlepšovanie vybavenosti a podporovanie vyuţiteľnosti škôl, zavádzanie progresívnych 

foriem výučby a praktických zručností 

Aktivity: 

 Podpora zavádzania internetu na školách  

 Podpora individuálneho vzdelávania detí mimoriadne talentovaných a nadaných 
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 Podpora individuálneho vzdelávania v rámci integrácie ţiakov so zdravotným    

      postihnutím 

 Podpora psychologického poradenstva pre deti 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – aktívna podpora  poradenstva pre rodičov, ktorí majú mimoriadne 

nadané deti, podpora práce školského psychológa 

 

 

Opatrenie 2.2.3 Zlepšovanie mimoškolskej záujmovej činnosti a spolupráca škôl 

 Podporovať klubovú a krúţkovú činnosť v mimovyučovacom čase 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – zriadenie a realizácia výtvarného odboru Základnej umeleckej školy 

z Giraltoviec  v obci pri Základnej škole 

 

 

Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie informovanosti a aktivity obyvateľov 

Aktivity: 

 Podpora prístupu obyvateľov k výpočtovej technike a internetu, k informáciám  

 Podpora sluţieb napomáhajúcich lepší prístup k informáciám 

 Zlepšiť a zefektívniť vyuţitie informačných nástrojov obci  

 Podpora nových foriem informovania a vyuţitie podnetov verejnosti 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – podpora zavádania optických káblov pre sprístupnenie internetu 

v obci, moţnosť prístupu na internet na obecnom úrade 

 

 

Opatrenie 3.1.2 Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov 

Aktivity: 

 Podpora spolkovej a klubovej činnosti detí, mládeţe, dospelých a seniorov 

 Podpora športových akcií pre deti, mládeţ a dospelých 

 Podpora tvorivých umeleckých a vzdelávacích aktivít obyvateľov 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – pravidelné stretnutia pred Vianocami – pečenie tradičných 

medovníkov, podpora ţiakov pre reprezentovaní v športových súťaţiach 

 

 

Opatrenie 4.2.1 Výstavba, rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry 

Aktivity: 

 Vysporiadanie pozemkov: vykonanie projektu pozemkových úprav – vytýčenie 

rozdeľovacieho plánu, vypracovanie geometrických plánov a premietnutie nových vlastníckych 

vzťahov do katastra nehnuteľností 

 Podpora obce pri zavádzaní optických káblov a výstavbe televíznych a telekomunikačných   

prijímačov a rádiokomunikačných sietí 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – podpora vysporiadania pozemkov, podpora obce pri zavádzaní 

optických káblov 

 

 

Opatrenie 5.1.1 Podpora ekologického nakladania s odpadom 

Aktivity: 

 Osveta zameraná na ekologické hospodárenie s odpadom 

 Podpora kompostovania a vyuţívania bioodpadu 

 Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva 
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Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – pravidelná osveta pre obyvateľov v snahe zaviesť pravidelný 

separovaný odpad v obci  

 

 

Opatrenie 5.2.1 Podpora úsporného nakladania s energiami a vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie 

Aktivity: 

 Zniţovanie spotreby energie v obecných objektoch a súkromných domoch 

 Osveta o moţnostiach úspor energie a obnoviteľných zdrojoch energie vrátane zdrojov ich 

financovania 

 Podpora vyuţitia technológií k úspore energie 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – pravidelná osveta občanov o moţnostiach vyuţitia obnoviteľných 

zdrojov energie 

 

 

Opatrenie 6.1.1 Obnova a údrţba poľných ciest a zelene v krajine 

Aktivity: 

 Výsadba a údrţba líniovej zelene pozdĺţ ciest 

 Údrţba trávnatých plôch a neobrábanej pôdy 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – pravidelná starostlivosť o okolie komunikácií 

 

 

Opatrenie 6.1.2 Budovanie prírodných protieróznych opatrení 

Aktivity: 

 Zatrávňovanie a zalesňovanie oblastí ohrozených eróziou 

 Výsadba stromov v tradičných lokalitách 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – pravidelná starostlivosť o vzhľad obce 

 

 

Opatrenie 6.2.1 Zvyšovanie atraktivity verejných priestranstiev v obci 

Aktivity: 

 Výsadba a údrţba zelene v obci (zväčšiť celkovú plochu zelene v obci) 

 Inštalovanie informačných tabúľ v obci 

 Účasť obyvateľov na projektoch utvárania verejných priestranstiev 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – pravidelná starostlivosť o vzhľad obce 

 

 

Opatrenie 6.3.1 Zlepšiť zázemie miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií 

Aktivita: Podpora folklórnych, spoločenských a kultúrnych podujatí a aktivít 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – podpora pravidelných stretnutí a podujatí ţiakov, podpora vystúpení 

a prezentácia miestnych folklórnych zvykov 

 

 

Opatrenie 7.1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a sluţieb 

Aktivity: 

 Podpora nových podnikateľov a stabilizovanie existujúcich podnikateľov 

 Podpora novo vzniknutých podnikateľov a ţivnostníkov vo výrobnom sektore a sluţbách 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – podpora vzniku nových podnikateľských subjektov v sluţbách, čoho 

odrazom je zvýšený počet sluţieb v obci 
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Opatrenie 8.2.2 Podpora rozvoja nových podnikateľských aktivít 

Aktivity: 

 Metodická pomoc záujemcov o zaloţenie nového podnikania 

 Podpora prilákania investora do obce 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – aktívne vyhľadávanie a  komunikácia s podnikateľmi za účelom 

prilákania aspoň malých podnikateľov do obce 

 

 

Opatrenie 8.3.1 Podpora drobného podnikania v sluţbách 

Aktivity: 

 Zabezpečenie priestoru pre podnikanie v sluţbách 

 Marketing drobných sluţieb v obci 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – podpora novovznikajúcich a novovzniknutých sluţieb v obci so 

zreteľom na ich dlhodobosť 

 

 

Opatrenie 9.1.1 Rozvoj medzinárodnej spolupráce a imidţu (atraktivity) obce 

Aktivity: 

 Budovanie komunikačných a informačných väzieb v mikroregióne 

 Spolupráca s obcami, mestami, mikroregiónu, Euroregiónu 

 Investovať do prezentácie kultúrnych aktivít ( kultúrne podujatia, festivaly, prezentácie 

národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresov a sympózií) 

 Mapovanie a prezentácia zaujímavostí, voľnočasových a spoločenských aktivít 

Realizované: 

Priebeţne v rokoch 2006 – 2014 – obec je aktívna v dvoch mikroregiónoch, starosta pravidelne 

vyuţíva moţnosti propagácie obce; 

2012 – obec v spolupráci s mikroregiónom vydala propagačnú publikáciu o regióne  

 

 

4.3 Východiská pre aktualizáciu strategickej časti PHSR na roky 2014 - 2020 

Európa 2020 a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 

Zmluva o partnerstve medzi Komisiou a Slovenskou republikou určuje záväzky Slovenskej republiky na 

vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj záväzky Komisie. Nadväzuje  na ciele stratégie Európa 2020 a 

na Národný program reforiem. Vytyčuje  integrovaný prístup k územnému rozvoju podporovaný 

všetkými fondmi SSR  a zahŕňa ciele zaloţené na dohodnutých ukazovateľoch, strategických investíciách 

a mnohých podmienkach. Obsahuje záväzok kaţdoročne vyhodnocovať dosiahnutý pokrok vo výročných 

správach o politike súdrţnosti, politike rozvoja vidieka, ako aj v iných verejných správach. S cieľom 

maximalizovať vplyv politiky na dosahovanie európskych priorít Komisia navrhuje posilniť postup 

strategického plánovania.  

 

Charakteristickým znakom programovacieho obdobia 2014 – 2020 je  sústredenie finančných 

prostriedkov na menší počet priorít lepšie prepojených so stratégiou Európa 2020, zameranie sa na 

výsledky, monitorovanie pokroku na ceste k dohodnutým cieľom, zvýšené pouţitie  podmieneností a 

zjednodušenie realizácie. 

 

Obec Lascov  aktualizáciou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja deklaruje záujem aktívne sa 

zapojiť do vyuţívania všetkých dostupných programov, projektov a grantov  a efektívne vyuţívať 

moţnosti finančnej a donorskej podpory svojho rozvoja. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

odzrkadľuje aktuálne potreby obce a akceptuje reálne moţnosti a predpoklady naplnenia svojich cieľov.  

 

Ako je definované vo vízii do roku 2020, hlavnými prioritami obce sú dobudovanie a modernizácia 

technickej infraštruktúry obce so zreteľom na ochranu ţivotného prostredia, podpora rozvoja  miestnych 
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sluţieb a podnikateľov  vytváraním podmienok odbytu miestnych produktov a remeselných výrobkov,   

to všetko s ambíciou stabilizovať demografický vývoj v obci, motivovať občanov k záujmu o veci verejné 

a zabezpečiť bezproblémové spolunaţívanie  väčšinového obyvateľstva s komunitami.  Aktualizácia 

PHSR v jeho strategickej časti bude rozdelená do troch problémových oblastí:  

 Ľudské zdroje 

 Technická infraštruktúra a ţivotné prostredie 

 Ekonomický rozvoj 
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4.4 Problémové oblasti, priority, ciele, opatrenia a aktivity     

 

4.4.1  Problémová oblasť  ĽUDSKÉ ZDROJE 
 

Priorita 1 Stabilizácia obce 
 

Najvypuklejším problémom v obci je nepomer medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, ktorí 

pracujú v obci a v jej okolí a tými, ktorí v pravidelných turnusoch odchádzajú za prácou do 

vzdialených regiónov a do zahraničia s lepšími moţnosťami zamestnať sa.  V budúcnosti môţe byť 

obec ohrozená úbytkom obyvateľstva a starnutím obce vzhľadom na migráciu obyvateľov za 

prácou a lepšími ţivotnými podmienkami a tým aj trvalý odchod z obce a regiónu. Môţe to mať za 

následok niţšiu daňovú výťaţnosť, starnutie obce, ohrozenie sluţieb v obci. Ku stabilizácii 

populácie prispeje  moţnosť uplatnenia sa obyvateľov v obci, jej okolí a v kraji, ľahší prístup 

k bývaniu, dobrá informačná a dopravná infraštruktúra riešená v ostatných častiach stratégie. 

 

Cieľ 1.1 Zvýšiť mieru zamestnanosti a príjmy obyvateľov obce 

 

Opatrenie 1.1.1 

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príleţitosti na trhu práce 

 

Aktivity: 

 Podpora informovanosti rodičov a ţiakov pri výbere štúdia po ukončení základnej školy 

v nadväznosti na potreby trhu práce  

 Informácie a podpora informácií o potrebách trhu práce 

 Poskytovanie pravidelných informácií o aktívnej politike zamestnanosti v rámci kraja 

a priľahlých regiónov 

 Poskytovanie pravidelných  informácií o moţnostiach vzdelávania sa s prepojením na potreby 

trhu práce 

 Podpora a realizovanie systémov vzdelávania, prepájajúcich teoretickú,  praktickú a tréningovú 

prípravu 

 Podpora a vytváranie akčných plánov zamestnanosti na všetkých úrovniach a podporovanie 

nepretrţitého rozvoja partnerských štruktúr na miestnej úrovni 

 Podpora sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov 

 Podpora miestnych rozvojových stratégií pod vedením komunít 
 Organizovanie školení, tréningov a rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných a ohrozených 

nezamestnanosťou 

 Podpora výmenných vzdelávacích , rekvalifikačných a pracovných pobytov v zahraničí 

 Zavádzanie aktivít a inovatívnych prístupov zacielených  na tých, ktorí vstupujú po prvý krát 

na trh práce 

 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov s dôrazom na marginalizované skupiny 

obyvateľstva 

 Podpora uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce 

 Podpora aktivít zameraných na odstránenie prekáţok rovnosti príleţitosti muţov a ţien na trhu 

práce 

 Podpora vypracovania, alebo vypracovanie komplexnej koncepcie vzdelávania v obci 

 Zabezpečenie poradenstva a osvety o aktívnej politike zamestnanosti 

 Informovanie o stave trhu práce 

 Vyuţívanie aktivačných činností, absolventská prax 

 Vyuţívanie obyvateľov pri realizácii miestnych projektov 

 Podpora mobility pracovnej sily 

 Podpora pracovnej motivácie pracovnej sily s niţším vzdelaním 
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Opatrenie 1.1. 2  

Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily vstupujúcej na trh práce 

 

Aktivity: 

    
 Zníţenie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky podporou prístupu ku kvalitnému 

predškolskému, základnému a sekundárnemu vzdelaniu 

 Zlepšenie prístupu k celoţivotnému vzdelávaniu, obnova zručností a spôsobilostí pracovnej 

sily a zvyšovanie významu pracovného trhu v oblasti systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy 

 zlepšenie kvality, efektívnosti a otvorenosti terciárneho a ekvivalentného vzdelávania s cieľom 

zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania 

 Analýza potrieb podnikateľských subjektov 

 Informačná kampaň o predpokladanom vývoji potrieb trhu práce  

    Podpora spolupráce škôl s potenciálnymi zamestnávateľmi 

    Podpora realizácie ďalšieho vzdelávania 

    Propagácia a koordinácia činností vzdelávacích inštitúcii v oblasti celoţivotného vzdelávania 

   Vzdelávanie v oblasti jazykov a informačných technológií 

 Vzdelávanie v oblasti remeselných zručností 

    Podpora spolupráce zamestnávateľov a Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny so 

vzdelávacími inštitúciami pri profilácii študijných a učebných odborov 

    Podpora odborného vzdelávania v oblasti manaţérskych a podnikateľských zručností 

    Podpora odborného a remeselného vzdelávania pre ľudí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

Indikátory: 

 Počet nezamestnaných – podiel nezamestnaných evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí 

a rodiny a celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov obce 

 Počet dlhodobo nezamestnaných – podiel dlhodobo nezamestnaných evidovaných na ÚPSVaR 

a celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov obce 

 Počet malých a stredných  podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb 

z nezamestnaných,  ktorí získajú podporu Úradu práce pri začatí podnikania 

 

 

Cieľ 1.2 Udrţať mladých ľudí v obci, vytvoriť podmienky pre imigráciu obyvateľov do obce 

 

Opatrenie  1.2.1 

Zvýšenie dostupnosti bývania v obci 

 

Aktivity:  

    Príprava projektovej dokumentácie na bytovú výstavbu  

   Vypracovanie investičných zámerov pre bytovú výstavbu  

    Podpora individuálnej bytovej výstavby 

    Podpora obnovy bytového fondu 

   Vytvorenie registra bývania v obci (voľné byty, domy, stavebné pozemky) 

 Motivácia nových obyvateľov a mladé rodiny daňovými úľavami, prázdninami 

 Skvalitnenie sluţieb starostlivosti o deti predškolského veku 

 Skvalitnenie sluţieb starostlivosti o ţiakov v čase mimo vyučovania 

 

Indikátory: 

 Počet vybudovaných bytových jednotiek 

 Pomer počtu obyvateľov , ktorí sa natrvalo z obce odsťahovali k počtu obyvateľov, ktorí sa do 

obce natrvalo prisťahovali 

 



 

©  euroedu, s.r.o.    2014    40 

         Obec   LASCOV 
 
 

Priorita 2 Zlepšenie občianskej vybavenosti 
 

Občianska vybavenosť výrazne prispieva k celkovému komfortu  ţivota v obci. Kvalitná občianska 

vybavenosť je vplyvom úbytku narodených detí a presúvaním aktivít obyvateľov do okolitých 

miest a väčších obcí ohrozená. Zlepšenie občianskej vybavenosti obce je riešené v ohniskách 

problému: nedostatočné sociálne zázemie pribúdaním starších obyvateľov obce, ohrozenie 

existencie aspoň predškolského zariadenia vplyvom nízkeho počtu novonarodených detí 

a nedostatočného rozvoja vybavenia záujmovej činnosti v obci. 
 

Cieľ 2.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry a sluţieb 

 

Opatrenie 2.1.1 

Budovanie sociálneho zázemia v obci 

 

Aktivity: 

 Vytvorenie aktuálnej databázy potrieb sociálnych a zdravotníckych sluţieb obyvateľov 

 Podpora aktívneho a zdravého starnutia 

 Podpora fyzickej a ekonomickej regenerácie zanedbaných obecných, vidieckych komunít 

 Zlepšenie kvality sociálnych a zdravotníckych sluţieb pre starších ľudí, odkázaných na 

celodennú starostlivosť, rozvedených, v súlade s reálnymi potrebami poskytovania komplexných 

sluţieb 

 Spolupráca s obcami v regióne pri efektívnom zabezpečení sociálnych a zdravotníckych sluţieb 

 Poskytovanie preventívnych opatrení  vzhľadom na drogové závislosti, kriminalitu a na 

nepriaznivý demografický vývoj 

 Motivácia marginalizovanej komunity stanoviť a rešpektovať „autoritu“ z vlastných radov, ktorá 

bude aktívne spolupracovať so starostom obce a jej vedením 

 Podpora sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva 

 Podpora inštitucionálneho rozvoja neziskových organizácií na oblasti sociálneho zázemia 

 Systém terénnej opatrovateľskej sluţby pre seniorov 

 Zvýšenie informovanosti obyvateľov o sociálnych sluţbách 

 

 

Opatrenie 2.1.2 

Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a sluţieb 

 

Aktivity: 

 Podpora rozšírenia ponuky sluţieb a rozvoja sluţieb slúţiacich občanom 

 Podpora odbytu miestnych poľnohospodárskych produktov „z dvora“ pre obyvateľov obce         

a okolia 

 Podpora odbytu miestnych remeselných výrobkov a sluţieb pre obyvateľov obce a okolia 

 Podpora rovnomerného zabezpečenia sluţieb predaja základných potravín v obci 

 Budovanie a rozvoj školskej, zdravotníckej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry 

 Zniţovanie energetickej náročnosti prevádzky budov 

 Podpora modernizácie budov 

 

Indikátory: 

 Počet vzniknutých neziskových organizácií v oblasti sociálneho zázemia 

 Počet obyvateľov vyuţívajúcich sluţby starostlivosti o seniorov 

 Počet podnikateľských subjektov trvalo poskytujúcich sluţby občanom 

 Počet novovzniknutých predajov produktov „z dvora“ 

  

 

 

 



 

©  euroedu, s.r.o.    2014    41 

         Obec   LASCOV 
 
 

Cieľ 2.2 Stabilizácia siete škôl v obci 

 

Opatrenie 2.2.1 

Zvyšovanie dôvery obyvateľov ku školám v obci 

 

Aktivity: 

 Podpora tvorby a propagácie zaujímavých a atraktívnych vzdelávacích programov 

 Komunikácia a podpora komunikácie „škola – rodičia“ pri usmerňovaní ďalšieho výberu 

vzdelávania u ţiakov 

 Rovnomerné rozdelenie zamerania škôl v rámci okolitých obcí 

 Podpora vytvárania zdruţení priaznivcov škôl so samostatnou právnou 

              subjektivitou  k prijímaniu grantových prostriedkov pre rozvoj školy 

 Podpora aktivít dní otvorených dverí na školách 

 Osveta o prednostiach škôl v obci 

 Prezentácia kvality a výsledkov škôl 

 Podpora vydávania pravidelného printového média (publikácie o školách)  

 Podpora propagácie školy na webových stránkach 

 

 

Opatrenie 2.2.2 

Zlepšovanie vybavenosti a podporovanie vyuţiteľnosti škôl, zavádzanie progresívnych foriem výučby     

a praktických zručností 

 

Aktivity: 

 Rozširovanie  vybavenosti škôl  

 Modernizácia školy a školských zariadení 

 Výstavba a modernizácia športových zariadení a atrakcií pre deti 

 Podpora zavádzania vzdelávacích programov zameraných na motiváciu pre remeselné zručnosti 

 Podpora výmenných pobytov ţiakov s partnerskými školami v zahraničí 

 Podpora ţiakov aktívne sa zapájať do vedomostných a športových súťaţí 

 Podpora zavádzania internetu na školách  

 Podpora individuálneho vzdelávania detí mimoriadne talentovaných a nadaných 

 Podpora individuálneho vzdelávania v rámci integrácie ţiakov so zdravotným    

      postihnutím 

 Podpora psychologicko-pedagogického poradenstva pre deti 

 Podpora alternatívnych metód vyučovania 

 Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich zariadení, podporujúcich telesnú výchovu a  

zdravý ţivotný štýl 

 Podpora zvyšovania kvalifikácie učiteľov  

 Podpora ďalšieho a sústavného vzdelávania učiteľov 

 Podpora zavádzania a vyuţívania e-learningu 

 Podpora výmenných  vzdelávacích pobytov detí a učiteľov na Slovensku a v zahraničí 

 

 

Opatrenie 2.2.3 

Zlepšovanie mimoškolskej záujmovej činnosti a spolupráca škôl 

 

Aktivity: 

 Podpora obyvateľov obce k záujmovej činnosti a práci s deťmi 

 Výstavba a modernizácia športových zariadení pre deti a mládeţ 

 Podpora pravidelných denných centier pre deti a seniorov zameraných na aktivity podporujúce 

tradičné remeslá, činnosti a výrobky 

 Podpora prezentácie výsledkov mimoškolskej činnosti a tvorby detí doma aj v zahraničí 

 Podpora vytvárania neziskových organizácií zaoberajúcich sa voľnočasovými aktivitami 

 Podpora pravidelnej klubovej a krúţkovej činnosti v mimovyučovacom čase 
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 Podpora organizovania pravidelných športových, záujmových a vedomostných súťaţí 

 

 

Indikátory: 

 Počet detí navštevujúcich materskú školu 

 Počet interných učiteľov  absolvujúcich ďalšie vzdelávanie 

 Počet neziskových organizácií podporujúcich voľnočasové aktivity  

 Počet detí navštevujúcich záujmové krúţky 

 Počet prezentácií školských a mimoškolských aktivít a výsledkov detí a ţiakov  
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Priorita 3 Podpora občianskych aktivít a spolupráce so samosprávou obce 
 

Občianske aktivity sú zdrojom bohatého verejného ţivota, ktorý prispieva k posilňovaniu 

sociálnych väzieb v obci a významnou mierou posilňuje vzťah obyvateľov k obci a k mikroregiónu. 

Mobilizácia obyvateľov vyjadrovať sa k zásadným otázkam rozvoja obce a jej okolia je výsledkom 

kvalifikovane zvládnutej komunikácie vedenia obce s občanmi. Kultúrne, športové, záujmové 

i folklórne aktivity v obci i smerom navonok  podčiarkujú súdrţnosť obyvateľov obce a ich 

úprimný vzťah k obci, mikroregiónu aj k  zachovávaniu tradícií.  
 

Cieľ 3.1 Zvýšiť záujem obyvateľov obce o veci verejné 

 

Opatrenie 3.1.1 

Mobilizácia záujmu obyvateľov obce o rozvoj obce 

 

Aktivity: 

 Pravidelné verejné stretnutia vedenia obce s obyvateľom na diskusiu a  prejednanie plánovaných  

investícií a ďalších aktivít obce 

 Pravidelné informovanie obyvateľov o moţnostiach získania finančných prostriedkov pre rozvoj 

obce z mimorozpočtových zdrojov 

 Pravidelné vydávanie obecných novín 

 Budovanie pozitívneho marketingu obce, propagácia pozitívnych výsledkov obce  a jej 

zaujímavostí v médiách 

 Budovanie informačných stredísk obce 

 Aktívne partnerstvá s obcami na Slovensku a v zahraničí s cieľom výmeny skúseností                 

s identifikáciou, prenosom a šírením správnej praxe v oblasti trvalo udrţateľného rozvoja miest 

a vidieka a vo vzťahu k aktivitám, ktoré sa týkajú územnej spolupráce 

 Aktívne zapájanie obyvateľov obce do aktivít v prospech rozvoja obce 

 Pravidelné fóra a stretnutia menšinových komunít s väčšinovým obyvateľstvom 

 Organizovanie pomoci obyvateľov rodinám v krízovej situácii, po nešťastí a v núdzi 

 Podpora prístupu obyvateľov k výpočtovej technike a internetu, k informáciám  

 Podpora sluţieb napomáhajúcich lepší prístup k informáciám 

 Zlepšenie a zefektívnenie vyuţitia informačných nástrojov obci  

 Podpora nových foriem informovania a vyuţitie podnetov verejnosti 

 Podpora základných verejných informačných sluţieb pre občanov a ekonomické subjekty 

 Zvyšovanie povedomia o informačnej spoločnosti 

 

 

Opatrenie 3.1.2 

Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov 

 

Aktivity: 

 Výstavba a modernizácia športovísk, zariadení pre šport a súvisiacich zariadení a priestorov 

 Podpora spolkovej a klubovej činnosti detí, mládeţe, dospelých a seniorov 

 Podpora športových akcií pre deti, mládeţ a dospelých 

 Podpora tvorivých umeleckých a vzdelávacích aktivít obyvateľov 

 Podpora prezentácie tradičných a miestnych zvyklostí, obyčajov a tvorivosti 

 Prezentácia záujmových činností obyvateľov doma aj v zahraničí 

 Marketing obecných tradícií a záujmových činností obyvateľov v médiách 

 Podpora vydávania médií o záujmovej činnosti obyvateľov 

 Podpora výmenných stretnutí členov záujmových klubov a ich vzájomnej  prezentácie doma aj 

v zahraničí 

 

Indikátory: 

 Počet verejných stretnutí občanov k plánovaným investíciám 
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 Počet mediálnych výstupov o obci a jej úspechoch 

 Počet multimediálnych nástrojov informovanosti v obci 

 Počet funkčných spolkov a klubov v obci 

 Počet aktívnych prezentácií záujmovej a klubovej činnosti 
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4.4.2  Problémová oblasť TECHNICKÁ   INFRAŠTRUKTÚRA  

                                A  ŢIVOTNÉ  PROSTREDIE 
 

Priorita 4  Zlepšovanie dopravnej a technickej infraštruktúry 
  

Kvalita dopravnej siete nie je uspokojivá. Dopravná obsluţnosť zaťaţuje obecný rozpočet 

a nekorešponduje s nadväznosťami verejnej dopravy vo väčších centrách. Priorita je zameraná na 

kvalitné prepojenie s vonkajším prostredím obce ako z hľadiska dobudovania a údrţby cestnej 

siete, tak z hľadiska kvalitného prepojenia obce ostatnou verejnou dopravou. Oblasť technickej 

infraštruktúry je cielená na riešenie najpálčivejších problémov vybudovania, rekonštrukcie 

a modernizácie inţinierskych sietí. 
 

Cieľ 4.1 Zlepšovanie dopravnej infraštruktúry obce 

 

Opatrenie 4.1.1 

Modernizácia dopravnej infraštruktúry 

 

Aktivity: 

 Výstavba, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, mostov a lávok 

 Výstavba parkovacích a odstavných plôch 

 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 

 Odstránenie bariér pre imobilných a starších občanov 

 Budovanie a modernizácia zastávok verejnej dopravy a prístreškov na čakanie 

 Regulácia rýchlosti prechádzajúcich motorových vozidiel 

 Zníţenie hlučnosti a prašnosti v určitých lokalitách – najmä v okolí hlavných komunikácií                   

 Budovanie bezpečnostných  bariér na elimináciu nebezpečných úsekov 

 Budovanie cyklistických ciest 

 

Opatrenie 4.1.2 

Rozvoj dopravnej obsluţnosti 

 

Aktivity: 

 Podpora posilnenia regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia sekundárnych a terciárnych 

uzlov s infraštruktúrou TEN-T 

 Podpora vývoja ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov a propagácia 

trvalo udrţateľnej obecnej/regionálnej mobility  

 Podpora efektívneho a komfortného prepojenia obce s mestami a obcami regiónu verejnou 

dopravou 

 Prieskum potrieb obyvateľov v oblasti nadväznosti verejnej dopravy 

 Komunikácia so subjektmi zabezpečujúcimi verejnú dopravu k skvalitneniu jej nadväznosti 

podľa poţiadaviek občanov 

 Podpora kvalitných sluţieb verejnej dopravy 

 Podpora drobných poskytovateľov verejnej dopravy 

 Podpora „alternatívnej dopravy“  

 Podpora dopravy vyuţívajúcej alternatívne pohonné látky 

 

Indikátory: 

 Dĺţka  zrekonštruovaných miestnych komunikácií a chodníkov 

 Dĺţka cyklistických ciest 

 Počet dopravných spojov z obce do jednotlivých väčších centier 
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Cieľ 4.2 Zlepšenie technickej infraštruktúry obce 

 

Opatrenie 4.2.1 

Výstavba, rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry 

 

Aktivity: 

 Podpora investícií do infraštruktúry, ktoré občanom poskytujú základné sluţby v oblastiach 

energie, ţivotného prostredia, dopravy a informačných a komunikačných technológií 

 Výstavba a rekonštrukcia spoločného kanalizačného potrubia 

 Výstavba a rekonštrukcia skupinových čističiek  alebo obecnej čističky odpadových vôd 

 Výstavba a rekonštrukcia obecného vodovodného potrubia 

 Výstavba a rekonštrukcia plynového potrubia  

 Vysporiadanie pozemkov: vykonanie projektu pozemkových úprav – vytýčenie 

rozdeľovacieho plánu, vypracovanie geometrických plánov a premietnutie nových vlastníckych 

vzťahov do katastra nehnuteľností 

 Propagácia nízkouhlíkových stratégií pre obec/región 

 Podpora obce a postupne zavádzanie distribučných systémov s nízkymi úrovňami napätia 

 Príprava a podpora obce na modernizáciu a kapacitné rozširovanie rozvodu elektrickej energie 

 Podpora obce pri zavádzaní optických káblov a výstavbe televíznych a telekomunikačných   

prijímačov a rádiokomunikačných sietí 

 Podpora zabezpečenia ochrany údajov, vírusová a digitálne ochrana prevádzky sietí a sluţieb, 

bezpečnosť internetových transakcií, ako aj zabezpečenie bezpečnosti vybavenia pre 

konečných uţívateľov 

 

Indikátory: 

 Dĺţka  vybudovaného kanalizačného potrubia 

 Dĺţka vybudovaného vodovodného potrubia 

 Stav výstavby čističky odpadových vôd 

 Výmera vysporiadaných pozemkov 
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Priorita 5 Starostlivosť o ţivotné prostredie 
 

Starostlivosť o ţivotné prostredie obce je vymedzená  troma cieľmi.  Zniţovanie  objemu 

komunálneho odpadu zvýši úspory finančných prostriedkov obce. Druhotné vyuţitie odpadu 

(vyuţitie kompostovaného bioodpadu) prispeje k udrţovaniu kvality pôdneho fondu obce. Riešené 

musia byť aj staré ekologické záťaţe. Zniţovanie spotreby fosílnych palív je ţiaduce vzhľadom 

k veľkému finančnému zaťaţeniu obyvateľov obce spotrebou plynu a podpory trendu zniţovania 

veľkej energetickej náročnosti. Oblasť technickej infraštruktúry je cielená na riešenie 

najpálčivejších  problémov – ochrany podzemných a povrchových vôd a nedostatočnej prevencii 

povodňových udalostí. Starostlivosť o ţivotné prostredie je silne ovplyvnená aktuálne novým 

fenoménom, ktorý má maximálnu podporu Európskej únie vo všetkých sektoroch: podpora 

prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.  
 

Cieľ 5.1 Zníţenie objemu komunálneho odpadu 

 

Opatrenie 5.1.1 

Podpora ekologického nakladania s odpadom 

 

Aktivity: 

 Riešenie významných investícií do nakladania s odpadom s cieľom splniť poţiadavky 

environmentálneho acquis 

 Zabezpečenie separovaného zberu odpadu v obci 

 Motivácia obyvateľov k separovaniu odpadu 

 Osveta obyvateľov zameraná na ekologické nakladanie s odpadom 

 Podpora vzdelávania a osvety separovania odpadu u detí a ţiakov 

 Podpora kompostovania a vyuţívania bioodpadu 

 Rekultivácia zaťaţených, kontaminovaných plôch 

 Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva 

 

Indikátory: 

 Počet druhov separovaného odpadu 

 Počet organizovaných stretnutí ohľadne osvety triedenia odpadu 

 

 

Cieľ 5.2 Zníţenie spotreby fosílnych palív – neobnoviteľných zdrojov energie 

 

Opatrenie 5.2.1 

Podpora úsporného nakladania s energiami a vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie 

 

Aktivity: 

 Propagácia výroby a distribúcie obnoviteľných zdrojov energie 

 Propagácia energetickej efektívnosti a vyuţitia energie z obnoviteľných zdrojov v MSP 

 Podpora energetickej efektívnosti a vyuţitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 

infraštruktúrach a v sektore bývania 

 Podpora a postupné zavádzanie inteligentných distribučných systémov s nízkymi úrovňami 

napätia 

 Zniţovanie spotreby energie v obecných objektoch a súkromných domoch 

 Osveta o moţnostiach úspor energie a obnoviteľných zdrojoch energie vrátane zdrojov ich 

financovania 

 Podpora vyuţitia technológií k úspore energie 

 Vyuţitie alternatívnych zdrojov energie, obzvlášť biomasy 

 

Indikátory: 

 Počet stretnutí ohľadne osvety k úspore energií 
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 Počet budov vyuţívajúcich úsporné zdroje energie 

 

 

Cieľ 5.3 Zlepšovanie vodného hospodárstva v obci 

 

Opatrenie 5.3.1 

Ochrana podzemných a povrchových vôd 

 

Aktivity: 

 Riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 

poţiadavky environmentálneho acquis 

 Výstavba a modernizácia kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd 

 

 

Opatrenie 5.3.2 

Zapojenie obce do riešenia protipovodňového opatrenia 

 

Aktivity: 

 Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmene klímy 

 Propagácia investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie odolnosti proti katastrofám       

a vývíjanie systémov zvládania katastrof 

 Spolupráca obce so zodpovednými inštitúciami na vytváranie protipovodňových opatrení 

 Zapájanie obyvateľov do vytvárania povodňových plánov 

 Osveta obyvateľov pre zvládanie prírodných katastrof 

 Prevencia povodňových udalostí 

 Odstraňovanie následkov povodní 

 

 

Opatrenie 5.3.3 

Revitalizácia pôdy a riečnych systémov v obci 

 

Aktivity: 

 Ochrana biologickej diverzity, ochrana pôdy a propagácia ekosystémových sluţieb vrátane 

NATURA 2000 a zelených infraštruktúr 

 Obnova prirodzenej funkcie tokov 

 Opatrenia na zlepšenie obecného prostredia vrátane regenerácie opustených priemyselných  

(poľnohospodárskych) lokalít a zníţenia miery znečistenia pôdy a  vzduchu 

 Zvyšovanie  retenčnej schopnosti krajiny 

 Zachytávanie vody v mieste jej dopadu 

 Zabezpečenie prirodzenej funkcie lesa vo vzťahu k vode 

 Spevňovanie brehov vodných tokov a podpora udrţiavania rázu krajiny 

 Údrţba riečnych korýt 

 

Indikátory: 

 Počet aktivít vo vzťahu k zabezpečeniu protipovodňových opatrení 

 Počet stretnutí ohľadne osvety k protipovodňovým aktivitám 
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Priorita 6 Obnova a tvorba krajiny, vzhľad obce 
 

Krajina je významným činiteľom, ktorý vytvára ţivotné prostredie obyvateľov, značne prispieva 

k celkovému rázu obce. Je domovom miestnych obyvateľov a slúţi k ich rekreácii. Priorita je 

zacielená na posilnenie nevýrobnej funkcie krajiny za pomoci obnovy siete poľných ciest 

a nadväzujúcej zelene v krajine ako spojovacieho článku medzi obyvateľmi obce a krajinou. 

Neoddeliteľnou súčasťou je aj zlepšovanie vzhľadu obce. Ďalším cieľom je budovanie k prírode 

prívetivých protieróznych  opatrení riešiacich vodnú a veternú eróziu. V súvislosti s povodňovými 

udalosťami sa ako potrebnou javí revitalizácia riečnych systémov. 
 

Cieľ 6.1 Obnoviť a revitalizovať tradičné prírodné prvky v krajine 

 

Opatrenie 6.1.1 

Obnova a údrţba poľných ciest a zelene v krajine 

 

Aktivity: 

 Opatrenia na zlepšenie obecného prostredia vrátane regenerácie opustených priemyselných  

(poľnohospodárskych) lokalít a zníţenia miery znečistenia pôdy a  vzduchu 

 Zachytávanie daţďovej vody v mieste jej dopadu 

 Zabezpečovanie a obnova prirodzenej funkcie lesa, stavanie hrádzok pre reguláciu vody 

 Spevňovanie  a obnova poľných ciest 

 Výsadba a údrţba líniovej zelene pozdĺţ ciest 

 Výsadba parkovej zelene v centre obce 

 Údrţba trávnatých plôch a neobrábanej pôdy 

 

 

Opatrenie 6.1.2 

Budovanie prírodných protieróznych opatrení 

 

Aktivity: 

 Ochrana biologickej diverzity, ochrana pôdy a propagácia ekosystémových sluţieb vrátane 

NATURA 2000 a zelených infraštruktúr 

 Zachytávanie daţďovej vody v mieste jej dopadu 

 Zabezpečovanie a obnova prirodzenej funkcie lesa, stavanie hrádzok pre reguláciu vody 

 Zatrávňovanie a zalesňovanie oblastí ohrozených eróziou 

 Obnova tradičných vetrolamov 

 Výsadba stromov v tradičných lokalitách 

 

Indikátory: 

 Plocha zatrávnených oblastí 

 Počet vybudovaných hrádzok v lese 

 Počet vysadených stromov 

 
 

Cieľ 6.2 Zlepšenie vzhľadu obce 

 

Opatrenie 6.2.1 

Zvyšovanie atraktivity verejných priestranstiev v obci 

 

Aktivity: 

 Výsadba a údrţba zelene v obci (zväčšiť celkovú plochu zelene v obci) 

 Výsadba parku v centre obce 

 Modernizácia a jednotný imidţ zábran, informačných tabúľ a ďalšieho mobiliáru v obci  

 Inštalácia a údrţba prvkov obecných mobiliárov  
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 Rekonštrukcia centra obce 

 Výstavba amfiteátra pre podujatia masového charakteru 

 Výstavba oddychových zón 

 Inštalovanie informačných tabúľ v obci 

 Súťaţ vo vzhľade domov a dvorov 

 Účasť obyvateľov na projektoch utvárania verejných priestranstiev 

 Rekonštrukcia a modernizácia objektov kultúrneho významu a ich okolia 

 

Indikátory: 

 Počet inštalovaných informačných tabúľ 

 Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných objektov 

 

 

Cieľ 6.3 Podpora miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií 

 

Opatrenie 6.3.1 

Zlepšiť zázemie miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií 

 

Aktivity: 

 Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva obce 

 Podpora folklórnych, spoločenských a kultúrnych podujatí a aktivít 

 Podpora tradičnej remeselnej výroby 

 Podpora vydávania publikácii o obci a obecných novín, kalendárov 

 Podpora zberateľskej činnosti dobových artefaktov 

 Vytvorenie obecného múzea – typického sedliackeho domu s moţnosťou    

      organizovania typických tradičných obecných zvyklostí, alebo prezentácie historických                 

      artefaktov 

 

Indikátory: 

 Počet druhov reprezentačných predmetov o obci 

 Počet zozbieraných artefaktov 
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4.4.3  Problémová oblasť  EKONOMICKÝ ROZVOJ 

 

Priorita 7 Ekonomický rozvoj a podpora podnikania s vyuţitím domácich 

zdrojov 
 

Podpora a  motivácia vlastného podnikateľského zázemia, vyuţívanie vlastných dostupných 

zdrojov na podnikanie a podpora a propagácia podnikateľov zamestnávajúcich obyvateľov obce 

a jej okolia je prvoradou prioritou záujmu obce. Okrem riešenia ponuky pracovných príleţitostí 

zvyšuje to prílev finančných prostriedkov do rozpočtu obce a následne napomáha jej rozvoju. 

Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj podpora sociálnych väzieb v rodine a vzťahu obyvateľov 

k obci. Obec v snahe naplniť tieto ciele je ústretová aj pre podnikateľov a ich zámery z iných 

regiónov a zo zahraničia. 

 

Cieľ 7.1 Rozvoj v oblasti priemyslu, remesiel a sluţieb 

 

Opatrenie 7.1.1 

Stabilizácia existujúcich podnikateľov, podpora ich rozvoja  a podpora vzniku nových podnikov, 

remeselných dvorov a sluţieb 

 

Aktivity: 

 Podpora rozvoja vnútorného potenciálu prostredníctvom podpory regionálneho a miestneho 

rozvoja investíciami do zariadení a infraštruktúry malého rozsahu 

 Podpora rozvoja vnútorného potenciálu, najmä malých podnikateľov a sluţieb vytváraním 

sietí, spolupráce a výmeny skúseností  medzi regiónmi 

 Podpora investícií do infraštruktúry, ktoré občanom poskytujú základné sluţby v oblastiach 

energie, ţivotného prostredia, dopravy a informačných a komunikačných technológií 

 Podpora a motivácia novo vzniknutých podnikateľov a ţivnostníkov vo výrobnom sektore 

a sluţbách dostupnými nástrojmi obce 

 Pomoc pri zavádzaní nových technológií (hardvér, softvér) u začínajúcich podnikateľov 

 Podpora rekonštrukcie budov a prevádzkových priestorov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie 

rozvoja podnikateľov, remeselných dvorov a sluţieb 

 Podpora a zabezpečenie poradenských sluţieb pre malých a stredných podnikateľov, ktoré 

budú súvisieť s implementáciou moderných systémov riadenia a progresívneho marketingu, 

poradenské sluţby (finančné a daňové) 

 Vytvorenie a schválenie motivačných podmienok a internej legislatívy (VZN) obce pre vstup 

domácich a zahraničných investorov 

 Podpora a motivácia malých a stredných podnikateľov, ktorí vyuţívajú domáce suroviny 

(drevo, nerudné suroviny, prírodné zdroje) 

 Rekonštrukcie a modernizácie predajných objektov a nákup technológií a zariadení pre 

doplnkovú výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov 

 Organizovanie pravidelných trhov a  workshopov – vytváranie väzieb medzi malým 

a stredným podnikaním v regióne a kraji 

 Podpora marketingu domácich podnikateľov, motivácia občanov vyuţívať sluţby a nakupovať 

tovary miestnych podnikateľov 

 

 

 

Opatrenie 7.1.2 

Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry a podpora inovácií a výskumu 

 

Aktivity: 

 Budovanie podnikateľských inkubátorov pre podnikateľov 

 Pomoc a poradenská činnosť pre vznik nových podnikateľských subjektov 
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 Propagácia výskumno-vývojových centier v prospech domácich podnikateľov 

 Identifikácia a vytvorenie databázy areálov/objektov vhodných  pre rozvoj podnikania 

v obciach  

 Vysporiadanie pozemkov pre budovanie priemyselných parkov  a technickej infraštruktúry 

 Budovanie technickej a prístupovej infraštruktúry k areálom/objektom 

 Budovanie priemyselných parkov (zelených a hnedých), výrobných hál 

 Marketing obce vo vzťahu k investorom a aktívna prezentácia podnikateľských príleţitostí 

obce  

 Podpora a zavádzanie nových výrobných postupov, inovácií a výskumu 

 Podpora vyuţívania alternatívnych zdrojov energie u podnikateľov  

 Podpora podnikateľských  projektov na získanie akreditácie a certifikácie doma a v zahraničí 

 

 

Opatrenie 7.1.3 

Zvyšovanie informovanosti a vyuţívanie programov rozvoja malého a stredného podnikania 

 

Aktivity: 

 Propagácia a pravidelné informácie pre podnikateľov o moţnostiach vyuţívania grantov 

a programov zo štrukturálnych fondov 

 Zapájanie miestnych podnikateľov do prípravy a realizácie projektov a grantov v prospech 

rozvoja obce a podnikateľského prostredia 

 Pravidelné informácie o vzdelávacích programoch pre podnikateľov 

 Pomoc obce  a podpora podnikateľov pri ich vyuţívaním grantov a ďalších podporných 

programov 

 Aktívna spolupráca obce s podnikateľmi pri tvorbe ich projektov a následnej získaných 

realizácii programov 

 Podpora prístupu podnikateľov k výpočtovej technike a internetu 

 Poradenská pomoc malým a stredným podnikateľom 

 

Indikátory: 

 Počet novovzniknutých podnikateľských subjektov 

 Počet zrekonštruovaných a zmodernizovaných objektov pre podnikanie 

 Počet prezentácií o podnikateľských príleţitostiach v obci 

 Počet motivačných nástrojov pre začínajúcich podnikateľov, investorov 

 Počet novovytvorených sluţieb v obci 
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Priorita 8 Podpora poľnohospodárstva 
 

V obci je v poľnohospodárstve zamestnaná nepatrná časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ale 

zároveň sú poľnohospodárske subjekty uţívateľom podstatnej časti krajiny. Podpora 

poľnohospodárstva je zameraná na stabilizáciu odbytu poľnohospodárskych produktov, ktoré sa 

dotýkajú obzvlášť drobných poľnohospodárov,  zavádzanie ekologických postupov v 

poľnohospodárskej výrobe a propagácia výroby ekologicky nezávadných potravín. 

 

Cieľ 8.1 Zachovanie poľnohospodárskej výroby v obci  

 

Opatrenie 8.1.1 

Stabilizácia a rozvoj poľnohospodárskej produkcie a výroby v obci 

 

Aktivity: 

 Podpora zlepšenia  a zlepšenie obhospodarovania pôdy 

 Propagácia účinného vyuţívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 

odolné voči zmene klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného 

hospodárstva so zameraním  na zvýšenie účinnosti vyuţitia vody v poľnohospodárstve,  

zvýšenie účinnosti vyuţitia energie v  poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín,  uľahčenie 

dodávok a vyuţitia obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a 

iných nepotravinových surovín na účely biohospodárstva,  zníţenie emisií oxidu dusného a 

metánu z poľnohospodárstva 

 Podpora sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 

 Podpora obnovy a obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

 Podpora konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárskej produkcie 

 Podpora reštrukturalizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä poľnohospodárskych 

podnikov s nízkym stupňom účasti na trhu, poľnohospodárskych podnikov zameraných na trh 

v konkrétnych sektoroch a poľnohospodárskych podnikov, ktoré potrebujú poľnohospodársku 

diverzifikáciu 

 Podpora obce a pomoc pri uľahčení generačnej výmeny v sektore poľnohospodárstva 

 Podpora obce pri zakladaní rodinných fariem, poľnohospodárskych dvorov  a ďalších drobných 

podnikateľov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 

 Podpora modernizácie poľnohospodárskych výrobných technológií k lepšej ochrane ţivotného 

prostredia 

 Modernizácia, oprava  a budovanie poľných prístupových ciest, inţinierskych sietí a ďalšej 

technickej podpory pre zlepšenie výroby v poľnohospodárstve a ochrany ţivotného prostredia 

 Podpora projektov a investičných aktivít na ochranu ţivotného prostredia a výrobu ekologicky 

nezávadných potravín 

 Podpora posilnenia prepojenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s výskumom a 

inováciami 

 Podpora pracovnej mobility a pomoc obce zamestnať sa v poľnohospodárstve trvale 

alebo v sezónnych prácach ľuďom bez vzdelania a ďalším  uchádzačom o zamestnanie 

 Podpora sociálnej inklúzie a zmiernenia chudoby podporou zakladania nových podnikov 

v poľnohospodárstve a vytvárania nových pracovných miest 

 Podpora celoţivotného vzdelávania a odborného vzdelávania v sektoroch poľnohospodárstva a 

lesného hospodárstva 

 

Opatrenie 8.1.2 

Stabilizácia a rozvoj odbytu poľnohospodárskych výrobkov 

 

Aktivity: 

 Podpora konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárskej produkcie 
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 Podpora integrácie primárnych výrobcov do potravinového reťazca pomocou systémov kvality, 

propagácie na miestnych trhoch a krátkych dodávateľských reťazcov, skupín výrobcov a 

medziodvetvových organizácií 

 Podpora manaţmentu rizika poľnohospodárskych podnikov v obci 

 Podpora a propagácia pravidelného predaja poľnohospodárskych produktov „z dvora“ v obci 

a v regióne 

 Pravidelné organizovanie obecných trhov so zameraním na ochutnávku a predaj miestnych 

špecialít, kulinárske špeciality 

 Marketing kvalitných poľnohospodárskych produktov vo vzťahu k obyvateľom regiónu 

 Podpora vzniku kooperačných väzieb medzi poľnohospodármi 

 Podpora vzniku odbytových druţstiev 

 Diverzifikácia poľnohospodárskej produkcie zaisťujúcej alternatívne zdroje príjmov 

 

Indikátory: 

 Počet novovzniknutých subjektov  podnikajúcich v poľnohospodárstve 

 Počet novovzniknutých pracovných miest v poľnohospodárstve 
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Priorita 9 Rozvoj cestovného ruchu 
 

Cestovný ruch je jedným z  nástrojov pre stabilizáciu ekonomiky obce. Obec je obklopená krásnou 

prírodou, vodnými zdrojmi a pahorkatinovými kopcami a lesmi, čo umoţňuje nenáročnú turistiku 

a výlety do prírody. Rozvoj cestovného ruchu v obci je cielený na krátkodobé oddychové aktivity 

obyvateľov okolitých miest, na folklórne, športové a spoločenské vyuţitie a rozvoj cykloturistiky.  

 

Cieľ 9.1 Zlepšenie kvality a rozsahu sluţieb v cestovnom ruchu 

 

Opatrenie 9.1.1 

Podpora atraktivity obce a jej propagácia 

 

Aktivity: 

 Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva obce 

 Vytvorenie krátkodobého marketingového plánu a strednodobej marketingovej a komunikačnej 

stratégie obce, budovanie pozitívneho mediálneho obrazu obce 

 Realizácia marketingových výstupov, pravidelná propagácia aktivít a podujatí v obci s cieľom  

prilákať návštevníkov z regiónu, kraja 

 Pravidelná komunikácia s regionálnymi a celoštátnymi médiami, prezentácia pozitívnych 

výsledkov aj zaujímavostí obce 

 Budovanie komunikačných a informačných väzieb v mikroregióne, spolupráca s obcami, 

mestami, mikroregiónu v oblasti komunikácie s médiami 

 Podpora  a rozvoj projektov medzinárodnej a  cezhraničnej spolupráce 

 Pravidelná účasť na regionálnych, národných aj  medzinárodných veľtrhoch, obchodných 

misiách, odborných seminároch a konferenciách propagujúcich miestny cestovný ruch 

 Vytvorenie propagačných materiálov obce 

 Budovanie imidţu obce na základe histórie obce (pamiatková zóna), folklórnych tradícií, 

tvorby remeselných produktov a tradičných výrobkov,  prírodných zdrojov, chránených území,  

vyuţitie potenciálu blízkosti hranice 

 Investície do prezentácie kultúrnych aktivít ( kultúrne podujatia, festivaly, prezentácie 

národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresov a sympózií) a remeselných dvorov 

 Podpora prezentácie príleţitostí strávenia voľného času (propagácia cykloturistiky  

v spolupráci s okolitými obcami) 

 Mapovanie a prezentácia zaujímavostí, voľnočasových a spoločenských aktivít 

 

Opatrenie 9.1.2 

Rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu 

 

Aktivity: 

 Výstavba a podpora výstavby remeselných dvorov a dielní na výroby tradičných produktov 

 Výstavba a modernizácia zariadení cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie zariadenia, 

rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych, historických a prírodných objektov, pamätníkov) 

 Výstavba športovo-rekreačných zariadení areálov a ich vybavenia (bazény, sauny, fitnes 

centrá, obchody športových potrieb) 

 Budovanie informačných a náučných tabúľ v obci 

 Budovanie polyfunkčných objektov v cestovnom ruchu 

 Budovanie parkovísk, prístupových ciest a inţinierskych sietí 

 Výstavba hygienických zariadení 

 Zriadenie a obnova turistických a informačných kancelárií 

 Inštalácia medzinárodne uznávaných turistických značení atraktivít cestovného ruchu 

(kultúrne, technické, historické pamiatky a prírodné atraktivity) 

 Budovanie a údrţba turistických chodníkov a cyklistických trás 

 Vybudovanie oddychových a relaxačných zón 

 Podpora podnikania a vytvárania sluţieb v oblasti agroturistiky  



 

©  euroedu, s.r.o.    2014    56 

         Obec   LASCOV 
 
 

Opatrenie 9.1.3 

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

Aktivity: 

 Podpora podnikateľov v oblasti sluţieb a doplnkových sluţieb v cestovnom ruchu 

 Podpora účasti podnikateľov na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu doma a v zahraničí 

 Prevádzkovanie malých predajných miest pre návštevníkov obce s cieľom predaja tradičných 

výrobkov (ľudovo-umelecké výrobky a i.) 

 Podpora výstavníckej činnosti 

 Podpora organizovania tradičných  jarmokov a trhov 

 Investície do sluţieb pre turistov 

 Pravidelné informácie o vyuţívaní dotačných programov pre podnikateľov v cestovnom ruchu 

 Metodická a asistenčná podpora obce malým a stredným podnikateľom v oblasti cestovného 

ruchu 

 

Indikátory: 

 Počet osadených informačných tabúľ 

 Počet aktivít smerujúcich k propagácie obce a prilákaniu návštevníkov 

 Počet návštevníkov na podujatiach obce 
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5 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
 

5.1 Manaţment Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lascov 

 

     Manaţment riadi realizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR). Riadenie 

realizácie PHSR obce Lascov je zaloţené na orgánoch obce. Ústrednú úlohu v riadení zaujíma obecné 

zastupiteľstvo a starosta obce. Tí sú doplnení pracovnými skupinami, ktorých prínosom bude kvalitnejšie 

rozhodovanie obecného zastupiteľstva a starostu obce.  

 

Zloţky manaţmentu PHSR: 

Obecné zastupiteľstvo – je najvyšším orgánom riadenia realizácie PHSR. Schvaľuje PHSR obce 

Lascov a aktualizáciu jeho častí. Vymedzuje činnosť pri operatívnom riadení PHSR a schvaľuje 

hodnotiacu správu realizácie PHSR. Menuje členov Pracovných skupín pre jednotlivé problémové oblasti. 

Starosta obce – je koordinátorom a manaţérom  realizácie PHSR. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu 

na schválenie jednotlivé námety a podnety na realizáciu projektov. 

Pracovné skupiny -  sú vytvorené k jednotlivým problémovým oblastiam PHSR  - Ľudské zdroje, 

Technická infraštruktúra a ţivotné prostredie a Ekonomický rozvoj. Plnia funkciu poradného 

a iniciatívneho orgánu  obecného zastupiteľstva. Pripravujú k prejednaniu vymedzenie prioritných 

projektov, plán ich realizácie, vyuţitie zdrojov financovania, plán dofinancovania projektu, hodnotenie 

realizácie a dopadu projektov  a iné. Pracovné skupiny sú zloţené z odborníkov na jednotlivé problémové 

oblasti. Členov pracovnej skupiny schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

Garant konkrétneho projektu – osoba či subjekt zodpovedný za realizáciu projektu. 

Pracovná skupina projektu – garant projektu môţe stanoviť pracovnú skupinu projektu v prípade, 

ţe posúdi jej pozitívny prínos k realizácii projektu. 

 

Obrázok 6 Systém riadenia realizácie 
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5.2 Realizácia a financovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

      

     Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude realizovaný prostredníctvom projektov vychádzajúcich 

z opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a naplňujúci ich aktivity. Projektom sa rozumie 

realizovateľný zámer investičného, či neinvestičného charakteru.  Sieťové väzby financovania sú 

znázornené na obrázku  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 Schéma financovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lascov 

 

 

5.3 Systémové zdroje financovania 

 

 Miestny rozpočet obce – je zdrojom individuálnych projektov obce. Aj miestne rozpočty môţu 

byť príjemcov účelovej dotácie na financovanie svojho projektu. 

 Súkromný kapitál – podieľa sa na financovaní projektov vychádzajúcich z PHSR. Súkromný 

kapitál je ţiaduce zapojiť do financovania projektov obce a mikroregiónu s prínosom pre 

súkromný sektor (podnikatelia, spolky a záujmové organizácie). 

 Dobrovoľná práca obyvateľov – predpokladáme, ţe u veľkého počtu aktivít bude vyuţívaná 

dobrovoľná práca miestnych obyvateľov. Jedná sa o dobrovoľnú prácu, ktorá je v podmienkach 

slovenského vidieka uţ tradičná. Ide o prácu, ktorú vykonávajú napr. miestne spolky pri údrţbe 

areálu alebo drobný podnikateľ pri starostlivosti o svoju prevádzku. Vyčíslenie tejto práce bude 

podstatné len v prípade uznania dobrovoľnej práce ako spolupodiel ţiadateľa na dofinancovanie 

projektov financovaného z externých zdrojov. 

 

Dofinancovanie  „dotovaných“ projektov obce 

 

      Podmienkou projektov, na ktoré je ţiadaná finančná podpora z dotačných programov, je pomerný 

podiel ţiadateľa na celkových nákladoch. Podiel na nákladoch je finančným vyjadrením skutočnej 

potreby aktivít realizovaných projektom.  

      Dofinancovanie projektov obce bude vyţadovať zvýšené nároky na rozpočet obce. Súčasťou prípravy 

kaţdého „dotovaného“ príjemcu financií musí byť aj plán dofinancovania projektov podľa dopadov 

projektu, zaloţený na financovaní z vyššie uvedených systémových zdrojov. 
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5.4 Typové projekty napĺňajúce Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lascov: 

 

 Individuálne projekty obce – sú zaloţené na financovaní z miestneho rozpočtu obce, poprípade 

môţu byť doplnené súkromným miestnym kapitálom. Obec sa môţe do prípravy projektov 

zapájať aj v partnerstve s neziskovými organizáciami a spolu s nimi ich aj financovať. Na väčšie 

investičné projekty obce môţe ţiadať aj financie zo štrukturálnych fondov. Príprava projektov 

musí byť schválená v obecnom zastupiteľstve. Na realizáciu projektov obecné zastupiteľstvo 

schváli ad hoc manaţment projektu, ktorý bude výkonným orgánom pre jednotlivý projekt. 

Realizácia individuálnych projektov obce musí preukázateľne pozitívne ovplyvniť rozvoj 

a záujmy obce a jej obyvateľov.  

 Projekty iných subjektov (podnikateľské subjekty, spolky, záujmové organizácie a iné) -  účasť 

iných subjektov môţe priniesť efekt znásobenia miestnych zdrojov vyuţiteľných na realizáciu 

Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tieto projekty sa môţu v prípade pozitívneho 

prínosu pre rozvoj obce finančne motivovať z miestneho rozpočtu obce formou partnerstva 

ţiadateľa projektu a obce. Tieto projekty budú posudzované na zastupiteľstve obce. Výhodná sa 

javí podpora „súkromného“ sektora v získavaní účelovo viazaných dotácií. 
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6 HODNOTENIE A AKTUALIZÁCIA PHSR 
 

6.1 Hodnotenie realizácie PHSR 

 

      Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lascov nemôţe byť chápaný ako nemenný, 

definitívny. Základom jeho úspešnej realizácie je aktualizácia a adaptácia PHSR na základe hodnotenia. 

Hodnotenie je priebeţné a systematické sledovanie plnenia a  vyhodnocovania. 

     Hodnotenie je zamerané na realizáciu PHSR, na súlad výstupov a výsledkov realizácie s cieľom, 

opatreniami a aktivitami, vrátane reálnych dopadov realizácie na území obce. Výstupy, výsledky 

a dopady realizácie sú porovnávané so stanovenými aktivitami, opatreniami a cieľmi pomocou 

ukazovateľov. Indikátory (ukazovatele dopadu) sú kritéria hodnotenia, ktoré musia byť stanovené pre 

kaţdý projekt pred jeho zahájením. Ukazovatele dopadu musia byť kvantitatívne hodnotiteľné kritéria 

a stanovujú sa tak, aby jasne vystihovali prínosy kaţdého projektu. Spôsob hodnotenia je zakreslený na 

obrázku 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok  8  Hodnotenie realizácie PHSR 

 

 

Výročná hodnotiaca správa 

 

     K systematičnosti hodnotenia prispeje výročná hodnotiaca správa. Pripravuje ju starosta obce 

a schvaľuje ju obecné zastupiteľstvo.  Hodnotiaca správa obsahuje hodnotenie realizovaných projektov 

ich výstupov, výsledkov a dopadu v súvislosti s cieľmi, opatreniami a aktivitami navrhnutými v PHSR. 

Súčasťou správy je doporučenie k ďalšej realizácii PHSR prípadne návrhy na aktualizáciu časti PHSR. 

 

 

 

 

 

 

 

Dopady realizácie 

(dlhodobé účinky) 

Výsledky (bezprostredné 

a priame účinky) 

Výstupy 

 (tovar, sluţby) 

Realizácia PHSR 

H
o

d
n

o
te

n
ie

 p
o

m
o

co
u

 k
ri

té
ri

í 

Vízia 

Ciele 

Opatrenia 

Aktivity 



 

©  euroedu, s.r.o.    2014    61 

         Obec   LASCOV 
 
 

6.2 Aktualizácia PHSR 

 

     Cieľom aktualizácie je identifikovanie vývojových tendencií a udalostí v obci a ich vyuţitie 

k aktualizácii tak, aby nedošlo k zásadnej zmene strategických priorít a postupov PHSR. Z dôvodu 

stability je doporučené prípadnú aktualizáciu prevádzať v určitých časových intervaloch. Aktualizácia sa 

bude prevádzať u cieľov, opatrení a aktivít pri strategickej časti jedenkrát za 2 –3 roky. U akčného plánu 

obce a dotačných zdrojov financovania PHSR je aktualizácia nutná 1 x ročne. Návrh aktualizácie 

uskutočňuje riadiaca skupina. 

 

 

6.3 Hodnotenie trvalo udrţateľného rozvoja obce 

 

     Trvalo udrţateľný rozvoj je taký spôsob rozvoja, ktorý uspokojuje potreby prítomnosti, bez toho aby 

oslaboval moţnosti budúcich generácií naplňovať ich vlastné potreby. Znamená predovšetkým rovnováhu 

medzi troma základnými oblasťami nášho ţivota (ekonomikou, sociálnymi aspektmi a ţivotným 

prostredím), taktieţ rovnováhu medzi krajinami, rôznymi spoločenskými skupinami, dneškom 

a budúcnosťou a pod. 

     Hodnotenie trvalo udrţateľného rozvoja by malo obyvateľom poskytovať informácie o vývoji situácie 

na území nezávisle od obsahu a úsilia obce o realizácii PHSR. 

     Bude zdrojom informácií o vývoji kvality ţivota a dopadoch realizácie plánu rozvoja, ale i dopadoch 

vnútorných tendencií, ktoré nie sú v priamom vplyve obce. 

 

  

6.4 Prerokovanie aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s poslancami 

obecného zastupiteľstva 

 

Spracovatelia aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja konzultovali počas celého 

procesu prípravy  a spracovávania zaradenie potrebných podkladov, informácií a ďalších údajov so 

starostom obce, riadiacou skupinou a ostatnými občanmi a poslancami, ktorí prejavili aktívny záujem pri 

tvorbe plánu. Všetky pripomienky, ktoré sa počas tvorby aktualizácie plánu vyskytli, spracovatelia 

zapracovali.  

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lascov vo svojej aktuálnej verzii bol prerokovaný 

a schválený v obecnom zastupiteľstve 16. septembra 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

©  euroedu, s.r.o.    2014    62 

         Obec   LASCOV 
 
 

ZÁVER 

 
     Schválený aktuálne Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lascov je otvorený dokument, 

ktorý sa môţe dopĺňať o nové aktivity a opatrenia, respektíve, môţu sa niektoré aktivity a opatrenia rušiť.  

     Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a dosiahnutie stanovených cieľov bude závisieť od mnohých 

faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých priorít. Dôleţitým faktorom sú aj 

komplikované vlastnícke vzťahy. Príleţitosťou pri realizácii jednotlivých aktivít je aktívne zapojenie 

obyvateľov do rozvoja obce. Realizátorom Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lascov nie je 

len samotná obec, ale aj štátna správa a podnikateľské subjekty, preto popri financovaní z rozpočtu obce 

sa pri jednotlivých opatreniach počíta s viaczdrojovým financovaním. 
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