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Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá Baňa na roky 2016-2022 predstavuje pre
obec základný strategický dokument, nevyhnutný pre riadenie samosprávy. Dokument vychádza
z poznania súčasnej situácie v obci, z jej konkrétnych potrieb a potrieb jej obyvateľov a všetkých
dôležitých aktérov pôsobiacich v nej pôsobiacich. Prostredníctvom dokumentu sa formuluje
konkrétna predstava o ďalšom smerovaní rozvoja obce a to prostredníctvom plánovania konkrétnych
činností, rozvojových projektov, spolu s návrhom na ich finančné krytie a modelom monitorovania
a hodnotenia plnenia programu. PHSR obce Zlatá Baňa na roky 2016-2022 je dokument zostavený
v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.
z.
Pre potreby spracovania Programu rozvoja obce Zlatá Baňa na roky 2016 - 2022 boli
analyzované už existujúce programovacie a plánovacie dokumenty na:
-

Regionálnej a lokálnej úrovni (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 2014-2020,
Program rozvoja vidieka PSK),
národnej (Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010, Národná stratégia
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2010),
medzinárodnej - cezhraničné a európske strategické dokumenty (Stratégia Európa 2020,
Spoločný strategický rámec EK, Materiály Európskej komisie k programovému obdobiu 2014 –
2020 a politiky súdržnosti).

Formulár č. Ú 1 Zámer spracovania PR
Zámer spracovania PR Zlatá Baňa
Názov dokumentu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá Baňa na roky
2016-2022 (ďalej len „PHSR“)
Forma spracovania
PHSR obce Zlatá Baňa na roky 2015 – 2022 spracuje riadiaci tím, ktorého
súčasťou je externý odborník, v spolupráci s pracovníkmi OcÚ, poslancami.
Riadenie
procesu Vedenie samosprávy iniciovalo spracovanie PHSR v zmysle nového zákona
spracovania
č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja. Zostavilo riadiaci tím.
Riadiaci tím stanovil spôsob spracovania dokumentu.
Obdobie spracovania viď tabuľka č Ú 2 Harmonogram spracovania PHSR
Financovanie
Náklady na financovanie boli hradené z rozpočtu obce.
spracovania
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012.

Formulár č. Ú 2 - Harmonogram spracovania PHSR
Harmonogram spracovania PHSR obce Zlatá Baňa na roky 2016 - 2022
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Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012.
PHSR obce Zlatá Baňa 2016-2022 predstavuje pre obec základný strednodobý rozvojový dokument,
ktorý:


cielene usmerní a podporí celkový sociálno-ekonomický rozvoj obce,



zreteľne definuje priority a ciele na zabezpečenie realizácie strednodobého trvalo udržateľného
rozvoja založeného na cielenej stratégií a nie na náhlych a nekoordinovaných rozhodnutiach,



zohľadní aktuálne trendy v súlade s požiadavkami európskych štruktúr a iniciatív, ako aj aktuálnu
ekonomicko –sociálnu situáciu v Slovenskej republike, Prešovskom kraji a v Prešovskom okrese.

Dokument pozostáva z nasledovných častí:


Analytická časť uskutočňuje podrobné zmapovanie aktuálnej situácie obce: základné
geografické údaje, sociálno-ekonomické charakteristiky obce, zhrnutie rozvojového
potenciálu obce, definovanie hlavných faktorov rozvoja a kľúčových disparít prostredníctvom
vyhodnotenia silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. Analýza predstavuje statický
obraz obce. Prostredníctvom analýzy územia získame ucelený pohľad o všetkých zdrojoch
územia, ktoré napomôžu ďalšiemu rozvoju obce, ale taktiež poukázanie na negatíva, ktoré je
nutné eliminovať pri dosiahnutí požadovaného stavu v oblasti ďalšieho napredovania obce.



Strategická časť konkrétne formuluje víziu napredovania obce a to prostredníctvom
naplnenia globálnych cieľov, ktoré sú rozpracované do špecifických cieľov. Špecifické ciele sú
ďalej rozpracované na úroveň opatrení, ktoré sú zamerané na riešenie súčasného stavu
v jednotlivých oblastiach tak, aby sa čo najviac eliminovali kľúčové disparity. Opatrenia
viažuce sa na rozvojové ciele sú zamerané na možnosti aktivácie potenciálu obce a na
podporu jej dlhodobého rozvoja. Strategická časť predstavuje dynamický obraz obce, určuje
oblasti rozvoja na základe stanovenej vízie



Programová / plánovacia časť sa zaoberá plánovaním realizácie jednotlivých aktivít. Spracúva
zoznam opatrení a aktivít určených na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce, ako aj časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a
aktivít.
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Realizačnú časť programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce tvorí podrobný
opis organizačného zabezpečenia riadenia, zodpovednosti a pravidiel spolupráce medzi
jednotlivými orgánmi a subjektmi pri realizácií jednotlivých cieľov vyplývajúcich z Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá Baňa na roky 2016 – 2022.



Finančná časť rozpracováva finančné zabezpečenie realizácie t.j. pojednáva o zdrojoch
financovania, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít a ich
rozdelenie medzi finančné zdroje vnútorné (štátne a súkromné) a zdroje EÚ.

Základným cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je analýza
hospodárskych a sociálnych daností a potrieb obce a definovanie príslušných cieľov a opatrení, ktoré
napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby občanov obce.
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1. Analytická časť
Analytická časť obsahuje kompletnú analýzu vnútorného prostredia analýzu východiskovej situácie
s väzbami na širšie územie.

1.1 Analýza vnútorného prostredia
1.1.1 Základná charakteristika
Web stránka: www.zlatabana.sk
Tabuľka 1 Základná charakteristika

Základná charakteristika obce Zlatá Baňa (k 31.12.2014)
Kód obce

525472

Kraj

Prešovský

Okres

Prešov

Súradnice

48°57'10"N, 21°25'12"E

Štatút obce

Obec

PSČ

082 52

Telefónne smerové číslo

051

Prvá písomná zmienka o obci –
rok

1550

Nadmorská výška obce

557 m.n.m.

Celková výmera územia obce
[m2]

31 731 797

Hustota obyvateľstva na km2

13,55

Počet obyvateľov

435

Zdroj: Vlastné spracovanie

10

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá Baňa 2016 – 2022

1.1.1.1 Poloha
Obec Zlatá Baňa sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slanských vrchov, na sútoku
potokov Delňa, Jozefka a „Rakuvpotok". Pre obec je príznačný značne členitý kataster,
najvyšším vrchom na území obce je vrch Šimonka ležiaci vo výške 1092 metrov nad morom,
nachádzajúci sa juhovýchodne od obce. Pre obec Zlatá Baňa, ktorá leží v Slanských vrchoch
v hlbokej doline Delne, je z geomorfologického hľadiska príznačný povrch masívnej
hornatiny, ktorú tvoria pyroxenické andezity a ich pyroklastiká prevažne v tufovom vývoji, je
rozčlenený hlbokými dolinami. Prevládajú hnedé lesné pôdy nasýtené, miestami
i nenasýtené. Väčšia časť chotára je zalesnená dubobučinou. Sú tu železnato-uhličité
pramene. V chotári sú bane , v ktorých ťažili drahé opály a zlatonosný antimonit. Do
východnej časti zasahuje biocenologická rezervácia Šimonka.
Časti obce:
 Sigord
 Zlatá Baňa
Obec Zlatá Baňa administratívne patrí do Prešovského okresu, od okresného mesta Prešov je
vzdialené 19 km a od mesta Košice 35 km. Obec leží na ceste č. III./ 0682 Katastrálne územie
obce susedí s obcami: Zámutov, Hermanovce n Topľou, Lesíček, Petrovce, Pavlovce,
Podhradík, Tuhrina, Ruská Nová Ves, Kokošovce, Abranovce, Červenica.
Katastrom obce preteká potok Jozef a Delňa. Delňa je ľavostranný prítok Torysy s dĺžkou 16
km, ktorý nad obcou Kokošovce napája vodnú nádrž s rekreačnou funkciou a pri meste
Prešov napája rovnomennú vodnú nádrž resp. prírodné kúpalisko.
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1.1.1.2 Rozloha
Tabuľka 2 Výmera územia, využitie pôdy

r. 2015
Celková výmera územia obce - obce (v m2)

31 731 797

Poľnohospodárska pôda - spolu (v m2)

3 322 270

Poľnohospodárska pôda - orná pôda (v m2)

141 118

Poľnohospodárska pôda - chmeľnica (v m2)

0

Poľnohospodárska pôda - vinica (v m2)

0

Poľnohospodárska pôda - záhrada

125 819

Poľnohospodárska pôda - ovocný sad (v m2)

11 229

Poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast (v m2)

3 044 104

Nepoľnohospodárska pôda - spolu

28 409 527

Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok (v m2)

27 871 688

Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha (v m2)

53 816

Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie (v m2)

281 787

Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha (v m2)

202 236

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube
Prevažnú časť obce tvorí poľnohospodárska pôda a to najmä trvalé trávne porasty a orná pôda.
V značnom podiele z celkovej výmery územia obce predstavujú taktiež lesy.
Lesy v katastrálnom území obce spadajú pod Lesy SR odštepný závod Prešov. Lesy v okolí obce sú
známe aj ako Sigordské lesy, ktoré sú príznačné kvalitným bukovým drevom.

1.1.1.3 Klimatické pomery
Územie obce a jej okolie je možné rozdeliť do troch klimatických oblastí:





Teplá- najzápadnejšia časť katastra, kde je charakteristická mierne vlhká a chladná zima.
Mierne teplá- charakteristická mierne teplým, mierne vlhkým pahorkatinovým až
vrchovinovým okrskom.
Chladná klimatická oblasť, mierne chladná- najvyššie polohy Slanských vrchov.
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Klimatické pomery značne závisia od členitosti územia, jeho výškovej zonálnosti a od orientácie ku
svetovým stranám. Najchladnejším mesiacom v roku je mesiac Január, najteplejším mesiacom je
mesiac júl.
Tabuľka 3 Priemerné mesačné, ročné úhrny a úhrny letného polroku zrážok v mm. – Zlatá Baňa

I
II
III
IV
V
VI
VII
39
36
42
64
75
107
97
Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav

VIII
84

IX
59

X
54

XI
58

XII
46

ROK
761

LP
485

ROK
5,4

LP
11,8

Tabuľka 4 Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu za vegetačné obdobie – Zlatá Baňa

I
II
III
IV
V
VI
VII
-5,6 -4,0 -0,1 5,4 10,4 13,9 15,4
Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav

VIII
14,9

IX
11,1

X
6,4

XI
0,6

XII
-3,6

1.1.1.4 História
História obce Zlatá Baňa je od nepamäti spájaná s ťažbou zlata. Prvá písomná zmienka o obci
pochádza z roku 1 550, obec pôvodne volali Zlatý potok a terajší názov dostala až neskôr. Obec je
doložená z roku 1567 ako Aranpatak, neskôr ako Aranybánya (1873), Zlaté (1920), Zlatá Baňa (1927);
maďarsky Aranybánya. V rokoch 1780 a 1828 sa uvádza ako osada (mala 3 domy a 25 obyvateľov).
Samostatnou obcou sa stala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 –
1861 v chotári obce sa skončili vybudovaním štátneho podniku na ťažbu hliny na výrobu kachieľ,
ktoré boli známe v celom Rakúsko-Uhorsku. Pokračovaním baníckej činnosti bola ťažba antimónu.
Začiatkom 20. storočia bola ťažba zastavená kvôli vypuknutiu prvej svetovej vojny. V katastri obce sa
ťažil aj drahý opál. Rozsiahle lesy v 19. storočí boli taktiež štátnym majetkom. Za I. ČSR obyvatelia
pracovali v lesnom hospodárstve, malá časť v poľnohospodárstve, mnohí sa vysťahovali. Už od roku
1943 v okolí pôsobili partizánske skupiny. Obec sa stala základňou partizánskeho oddielu Čapajev. Za
pomoc partizánom Nemci obec 8. 9. 1944 vypálili a dvoch občanov zastrelili. Za zásluhy v SNP
(Slovenskom národnom povstaní) bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy a Dukelskou
pamätnou medailou.
V minulosti v obci pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľstva pracovala
v lesnom hospodárstve a rôznych priemyselných podnikoch v Prešove.

Pamiatky obce
Stavidlo – Klauzúra vybudovaná priehrada -záchyt na vodu, voda slúžila na splavovanie dreva do
Solivaru, lichobežníkovým korytom 82x45x60cm, ktoré bolo dlhé 18,9 km a celkové prevýšenie bolo
515m, najdlhšia vodná dopravná cesta v Európe.
Pamätník pod názvom „Utek z horiacej obce“- nachádzajúci sa v strede obce ako pamiatka na ťažké
časy a hrdintvo počas II.SV. Bol postavený na pamiatku barbarského vypálenia obce dňa 8. septembra
1944. Pôvodne to bol pamätník z bieleho hořického pieskovca znázorňujúci matku s dieťaťom na
ramenách (fotografia č.2) Bol odhalený 30. augusta 1955. Jeho autorom je akademický sochár F.
Gibala a Ing. arch. J. Svetlík. Keďže po niekoľkých rokoch došlo k čiastočnému poškodeniu materiálu
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z ktorého bol pamätník postavený, originál bol roku 1983 demontovaný a prevezený na nádvorie
Krajského múzea v Prešove. Tam bol v roku 1984 ošetrený. Reštaurovaný bol súbežne s výmenou
portálu v rímsko-katolíckom kostole svätého Mikuláša v Prešove. V obci Zlatá Baňa v roku 1984 bola
odhalená presná kópia z iného materiálu - z bronzu. Každoročne v septembri sa koná slávnosť
kladenia vencov na pamiatku vypálenia obce počas SNP. Na budove obecného úradu je umiestnená
mramorová doska k oslobodeniu obce.

1.1.2 Demografia
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva v obci Zlatá Baňa v posledných piatich rokoch má rastúcu
tendenciu, z čoho je v obci viac mužov ako žien.
Tabuľka 5 Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12.

Rok
2011
2012
Zlatá Baňa
428
424
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

2013
428

2014
430

2015
452

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva
235
230
225
220
Okres Prešov Zlatá
Baňa Muži

215
210
205
200
195
2011

2012

2013

2014

2015

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube
V posledných rokoch sa taktiež v obci ustabilizoval počet živonarodených detí, ale vzhľadom na počet
zomretých je možné hovoriť o prirodzenom úbytku obyvateľstva, t.j. stav keď v sledovanom období je
počet živonarodených menší ako počet zomretých. V posledných rokoch je možné hovoriť
o prevládajúcom kladnom migračnom salde, kedy je počet prisťahovaných väčší ako počet
odsťahovaných obyvateľov.
Tabuľka 6 Stav a pohyb obyvateľstva

2011 2012 2013 2014 2015
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Zlatá Baňa

Živonarodení (Osoba)

Spolu

1

4

4

5

4

Zlatá Baňa

Živonarodení (Osoba)

Muži

0

2

3

2

2

Zlatá Baňa

Živonarodení (Osoba)

Ženy

1

2

1

3

2

Zlatá Baňa

Zomretí (Osoba)

Spolu

5

7

5

5

6

Zlatá Baňa

Zomretí (Osoba)

Muži

3

2

2

3

5

Zlatá Baňa

Zomretí (Osoba)

Ženy

2

5

3

2

1

Zlatá Baňa

Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba)

Spolu

-4

-3

-1

0

-2

Zlatá Baňa

Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba)

Muži

-3

0

1

-1

-3

Zlatá Baňa

Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba)

Ženy

-1

-3

-2

1

1

Zlatá Baňa

Migračné saldo (Osoba)

Spolu

2

4

0

23

3

Zlatá Baňa

Migračné saldo (Osoba)

Muži

1

4

2

15

2

Zlatá Baňa

Migračné saldo (Osoba)

Ženy

1

0

-2

8

1

Zlatá Baňa

Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)

Spolu

-2

1

-1

23

1

Zlatá Baňa

Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)

Muži

-2

4

3

14

-1

Zlatá Baňa

Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)

Ženy

0

-3

-4

9

2

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

Graf 2 Prírastok obyvateľov

Prírastok obyvateľov ročne
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Z hľadiska vekového rozloženia obyvateľov obce je možné hovoriť o priaznivom stave kedy v obci
prevláda obyvateľstvo v produktívnom veku. Najviac zastúpenou vekovou skupinou je obyvateľstvo
vo veku od 30 do 34 rokov, priemerný vek obyvateľov obce je 38,14.
Tabuľka 7 Vekové skupiny obyvateľstva obce Zlatá Baňa

2011

2012

2013

2014

2015
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4 roky alebo menej
15
Od 5 do 9 rokov
22
Od 10 do 14 rokov
31
Od 15 do 19 rokov
30
Od 20 do 24 rokov
40
Od 25 do 29 rokov
36
Od 30 do 34 rokov
30
Od 35 do 39 rokov
28
Od 40 do 44 rokov
35
Od 45 do 49 rokov
33
Od 50 do 54 rokov
28
Od 55 do 59 rokov
23
Od 60 do 64 rokov
19
Od 65 do 69 rokov
15
Od 70 do 74 rokov
12
Od 75 do 79 rokov
11
Od 80 do 84 rokov
12
Od 85 do 89 rokov
6
Od 90 do 94 rokov
2
Od 95 do 99 rokov
0
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

16
19
28
31
42
33
34
29
37
35
27
24
20
17
8
8
14
6
1
0

18
18
24
34
37
33
33
34
32
36
30
27
21
18
5
12
9
5
2
0

24
18
32
29
35
39
38
37
32
35
33
28
21
16
7
11
7
7
1
1

22
21
28
32
32
38
40
38
28
37
35
30
23
13
12
7
7
6
2
1

Tabuľka 8 Prehľad základných demografických ukazovateľov

Zlatá Baňa

Index ekonomického zaťaženia osôb
(Percento)
Zlatá Baňa Index ekonomickej závislosti mladých ľudí
(Percento)
Zlatá Baňa Index ekonomickej závislosti starých ľudí
(Percento)
Zlatá Baňa Index starnutia (Percento)
Zlatá Baňa Mediánový vek (Rok)
Zlatá Baňa Priemerný vek obyvateľa (Rok)
Zlatá Baňa Podiel osôb v predproduktívnom veku
(Percento)
Zlatá Baňa Podiel osôb v produktívnom veku (Percento)
Zlatá Baňa Podiel osôb v poproduktívnom veku
(Percento)
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

2011 2012 2013 2014 2015
41,72 37,5 35,02 37,92 35,74
22,52 20,19 18,93 22,63 21,32
19,21 17,31 16,09 15,29 14,41
85,29 85,71
85 67,57 67,61
36,5 36,3 36,9 36,9 37,4
38,65 38,36 38,55 37,9 38,14
15,89 14,69 14,02 16,41 15,71
70,56 72,73 74,07 72,51 73,67
13,55 12,59 11,92 11,09 10,62

Z hľadiska hustoty obyvateľstva za r. 2015 v obci je až viac ako 6,5 krát nižšia hustota obyvateľstva
ako je priemerná hustota obyvateľstva ako priemer v PSK a skoro až o 13 krát nižšia ako je priemer
v okrese Prešov.
Tabuľka 9 Hustota obyvateľstva v roku 2015 ( Porovnanie obec, okres Prešov, PSK)

Zlatá
Baňa

Okres
Prešov

PSK
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Hustota obyvateľstva (Osoba na kilometer štvorcový)
Rozloha (Štvorcový meter)
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) (Osoba)
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

2015
14,23
3173179
7
451,5

184,33
933954989
172157

91,42
897315637
3
820337

SODB 2011
Na základe údajov z posledného Sčítania obyvateľov, domácností a bytov (SODB) v roku 2011 je
možné hovoriť o priaznivej štruktúre obyvateľstva, pretože až 47,21% percent obyvateľstva obce
patrí k ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu. Z uvedeného zastúpenia bolo 24% nezamestnaných, 1 %
osôb na materskej dovolenke a 2% tvorili pracujúci dôchodcovia. Závislých osôb (deti do 16 rokov,
študenti stredných a vysokých škôl) bolo 27% a 3,7% tvorili ostatní závislí a nezistení obyvatelia.
Z obyvateľstva v produktívnom veku bolo 67,4% ekonomicky aktívnych obyvateľov a z toho bolo
74,2% mužov a 60,2% žien. Z obyvateľstva v poproduktívnom veku boli 2% ekonomicky aktívnych. Z
obyvateľstva v produktívnom veku bol podiel ekonomicky aktívnych 66,4% a z obyvateľstva
v poproduktívnom veku bolo 1,8% ekonomicky aktívnych. Z hľadiska národnosti, 94,4% tvorili občania
slovenskej národnosti, 1,63% bola zistená národnosť česká a v 3,5% nebola zistená národnosť. Jeden
obyvateľ sa prihlásil k národnosti českej a taktiež jeden obyvateľ aj k národnosti nemeckej.
Vzdelanostná štruktúra, podľa posledného sčítania obyvateľov domov a bytov, taktiež preukazuje
priaznivý stav, preukazuje že viac ako 19% obyvateľov má úplné stredné odborné vzdelanie, 16,28%
učňovské (bez maturity), 14,9% má stredné odborné vzdelanie bez maturity a 17,2 % základné
vzdelanie. 3,72% obyvateľstva má vysokoškolské vzdelanie. 94,2 % obyvateľov uviedlo za materinský
jazyk slovenský.
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania je uvedená v tabuľke.
Tabuľka 10 Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania

Náboženské vyznanie
Zlatá Baňa
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Bez vyznania
Iné
Nezistené
Zdroj: http://census2011.statistics.sk/

Muži

Ženy

Spolu

182
6
1
3
9
1
11

192
5
2
5
6
0
7

374
11
3
8
15
1
18

V obci slúži na bohoslužby kostol, ktorý sa v obci začal stavať až v roku 1968 a následne bola výstavba
pozastavená a veža zbúraná. V roku 1975 bol kostol dokončený ako modlitebňa bez veže. Dom
smútku bol dokončený spolu s novou kostolnou vežou a tromi zvonmi v roku 1998.
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1.1.2 Bývanie, bezpečnosť
Zástavba v obci je prevažne homogénna kde prevláda zástavba rodinných domov a v obci sa
nachádza jeden bytový dom s počtom bytových domov 6. Najväčšia výstavba v obci prebiehala
v rokoch 1991 – 2000, pričom od toho obdobia nastal pokles výstavby v obci. Prehľad je v tabuľke.
Tabuľka 11 Sociálno-priestorová organizácia obce

Počet rodinných domov (spolu)
Trvalo obývané rodinné domy
Neobývané rodinné domy
Počet bytových domov bežného štandardu
Počet bytových jednotiek
Počet obyvateľov v bytoch
Zdroj: OcÚ

152
131
21
1
6
22

V obci sa nenachádza pracovisko policajného zboru ani obecná polícia, ale bezpečnosť je
zabezpečovaná v obci prostredníctvom Obvodného oddelenia Policajného zboru Prešov- Juh. Ďalšími
inštitúciami, ktoré zabezpečujú bezpečnosť v obci Zlatá Baňa a majú sídlo v meste Prešov sú: ,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Obvodný úrad – odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia, Obecný úrad – informovanie verejnosti v čase krízy alebo katastrofy.
V obci sa nachádza hasičská zbrojnica, ktorá má k dispozícii hasičské vozidlo Tatra 148.
V obci nie je inštalovaný kamerový monitorovací systém ale v obci je nainštalovaný a funkčný
káblový rozhlas.

1.1.3 Environmentálna oblasť
1.1.3.1 Odpadové hospodárstvo
V oblasti odpadového hospodárstva na území obce je základným právnym predpisom pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Uvedený nový zákon o odpadoch zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov za
výrobok od jeho výroby až po jeho spracovanie ako odpadu. Znamená to, že výrobcovia budú
zodpovedať za recykláciu a spracovanie vlastných výrobkov. Platí to napríklad pre výrobcov alebo
dovozcov elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, akumulátorov, ale aj papiera, plastov alebo skla. O
vytriedený odpad sa majú postarať novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce budú
po uzavretí dohody s organizáciami povinné platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu.
Obec je členom združenia obcí EKOTRYSA, ktoré zrealizovalo v rámci Operačného programu Životné
prostredie projekt s názvom „Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach
združenia EKOTORYSA“. Projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu
SR a zo zdrojov Združenia obci EKOTORYSA. V rámci projektu prebehli aktivity na zakúpenie zariadení
na úpravu zložiek komunálnych odpadov (dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče..) a zberných nádob,
na rozšírenie počtu separovaných zložiek biologicky rozložiteľných odpadov, na zvyšovanie osvety a
propagácie v oblasti separovaného zberu. Každý rodinný dom obdŕžal plastové kontajnery v objeme
120 l na separáciu skla, papiera, plastov.
V obci sa vykonáva triedený zber elektroodpadov z domácností, papiera, skla, plastov, kovov (odpady
z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov), použitých prenosných batérií a
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akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, jedlých olejov a tukov z domácností,
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z kuchynských zariadení zriadených a
prevádzkovaných obcou. Nebezpečný odpad sa odoberá v pôvodných obaloch iba od majiteľa a po
preukázaní sa občianskym preukazom. Eternit a iné nebezpečné odpady, prípadne stavebné odpady
je možné odoberať individuálne za poplatok. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje
podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto
činnosti s obcou- AVE východ, s.r.o. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné
nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu. V obci taktiež prebieha zber textilu,
odevov a obuvi a to raz ročne. V obci sa uskutoční 10 vývozov veľkokapacitných kontajnerov
vykonáte ročne. O termínoch zberu odpadov obec informuje občanov prostredníctvom obecného
rozhlasu a zverejnením zberového kalendára na webovej stránke obce www.zlatabana.sk.
V obci sa vyprodukuje 39,75 ton komunálneho odpadu ročne.
Zberová spoločnosť zabezpečuje celý komplex služieb v oblasti nakladaní s odpadmi, ktorými je zber
ZKO a zabezpečenie ich zneškodnenia a triedený zber odpadov
Obec má vypracované a obecným zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie č.
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zlatá
Baňa.

1.1.3.2 Životné prostredie
Obec predstavuje v oblasti ochrany prírody a krajiny dôležitý prvok. V katastrálnom území obce sa
nachádzajú územia, ktoré patria do sústavy NATURA 2000:
 Názov územia Dubnícke Bane: chránené územie vyhlásené v roku 1964 z dôvodu veľkého
a významného zimoviska viacerých druhov vzácnych a užitočných netopierov. Sú zaradené v rámci
európskej sústavy chránených území NATURA 2000 do zoznamu Území európskeho významu,
nachádzajú sa v strede severnej časti Slanských vrchov. Ide o územie s labyrintom starých banských
štôlní. Od Zlatej Bane je bývalé administratívne centrum ťažby drahého opálu, banícka osada Dubník,
vzdialené asi 5 km. 2
 Názov územia: Slanské vrchy: patria do Národného zoznamu chránených vtáčích území
Slovenska v sústave Natura 2000 , s veľmi významným výskytom vtáctva.
 Prírodná rezervácia Pusté Pole: xerotermná lúka na andezitovom podklade, ktorá sa
nachádza medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica, Rastie tu najbohatšia populácia ponikleca
veľkokvetého (Pulsatila grandis) v celých Slánskych vrchoch.
Do východnej časti katastrálneho územia obce zasahuje biocenologická rezervácia Šimonka. Šimonka
je národnou prírodnou rezerváciou vyhlásenou v roku 1950, ochraňuje zvyšky bukového pralesa
na juhovýchodnom svahu vrcholu Šimonka, chránené sú najmä pralesovité porasty bučín, jedľových
bučín a na balvanovitých sutinových svahoch i bučiny s javorom horským a jaseňom štíhlym. Veľkou
vzácnosťou je oplietavá liana – zákonom chránený plamienok alpínsky, ktorý v rezervácii rastie

2

http://www.slanskevrchy.eu/prirodne-rezervacie/
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na niekoľkých miestach. Na andezitovom vrchole Šimonky sa nachádza malá nezalesnená plocha
s vystupujúcou skalkou, odkiaľ je vynikajúci výhľad.3
V obci sa nenachádza žiadny priemyselne významný zdroj znečisťovania ovzdušia.

1.1.3.3 Dopravná infraštruktúra
Obec je dopravne spojená prostredníctvom cesty 3 triedy, cesta č. III./ 0682. V obci je vybudovaných
2,76 km obecných ciest a 0,44 km chodníkov.
Jeden zo základných strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja a určenia priorít pre
čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, integrovaný regionálny operačný program,
upozorňuje na nutnosť podpory ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov,
zrovnoprávnenie cyklistickej dopravy s ostatnými druhmi dopravy. Dopravná politika SR do roku 2015
obsahuje 2 špecifické ciele a 6 priorít týkajúcich sa rozvoja a podpory cyklodopravy, najmä
zabezpečenia modernizácie a rozvoja infraštruktúry pre cyklodopravu a znižovania negatívnych
dopadov dopravy na ŢP. Podpora financovania cyklodopravy v SR z verejných zdrojov je obsiahnutá
vo vládnom materiáli „Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“.
Rozvoj mestskej mobility formou podpory cyklodopravy prináša pozitívny efekt nielen pre cyklistov,
ale i pre motoristov a samotné samosprávy. Súčasný trend v SR poukazuje na rastúci záujem
verejnosti o cyklodopravu v súvislosti s postupne vzrastajúcou preferenciou VOD v mestách a
regiónoch.
V obci je zriadený lesný náučný cyklochodník Sigord. Lesný náučný chodník pozostáva
z jednookruhového detského samoobslužného chodníka s dĺžkou 2900m a prevýšením 70m
a z cyklochodníka obojsmerného samoobslužného a sezónneho s dĺžkou 3000 m a prevýšením 90m.
Zlatobanský cyklochodník, s dĺžkou 6 Km sa využíva taktiež celoročne, v zime ako bežkárska trasa.
Dopravné spojenie obce s okolitými obcami a mestami je zabezpečená pravidelnými linkami
Slovenskej automobilovej dopravy (SAD). Do obce pravidelne premáva linka č. 707401 Prešov Abranovce - Zlatá Baňa. V obci sa nachádzajú 4 zastávky SAD: Zlatá Baňa- polesie , Zlatá BaňaJednota, Zlatá Baňa- Dujava , Zlatá Baňa- Čierny les.
Obec nie je napojená na žiadnu železničnú dopravu, najbližšia železničná stanica sa nachádza
v okresnom meste Prešov, s napojením na trasy smer Kysak - Košice, Bardejov, Sabinov.
Najbližšie letecké spojenie je zabezpečené prostredníctvom Letiska Košice, vzdialeného od obce 49
km.

1.1.3.4 Energetika
Obec je elektrifikovaná, zásobovaná je elektrickou energiou z existujúcej NN siete. Vedenie je
umiestnené na stĺpových podperách od jednotlivých trafostaníc. V obci je umiestnených 5
trafostaníc. Obec Zlatá Baňa bola poslednou elektrifikovanou obcou na Slovensku a to 06.09. 1960.

3

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imonka_(n%C3%A1rodn%C3%A1_pr%C3%ADrodn%C3%A1_rezerv%C3%
A1cia)
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1.1.3.5 Telekomunikácie
Obec má funkčný rozhlas, centrála miestneho rozhlasu je v budove Obecného úradu, ide o systém
drôtového/káblového rozhlasu vedeného po stĺpových podperách ukončeného reproduktormi.
Príjem televíznych staníc je riešený individuálne prostredníctvom satelitného pripojenia.
V obci majú pokrytie mobilní operátori: Telecom, Orange, O2.

1.1.3.6 Zásobovanie plynom a teplom.
Obec nie je plynofikovaná. Zásobovanie obce teplom je riešené individuálne v domových kotolniach
prevažne na drevo, v bytovom dome je zriadené elektrické vykurovanie.

1.1.3.7 Vodné hospodárstvo
Obec má vybudovaný vodovodný systém na 89%, ktorý aj sama spravuje a má spracovanú projektovú
dokumentáciu na rozširovanie vodovodu. Obec je zásobovaná vodou z prameňov pod Čiernou Horou.
Katastrom obce pretekajú potoky: Delňa, Jozefka, Rakuvpotok.

1.1.3.8 Kanalizácia
Obec Zlatá Baňa nemá vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť s čistiarňou odpadových vôd. 9,86%
percent domácností obce má vybudované domové čističky odpadových vôd, 43,42% domácností
obce má žumpy. Obec má spracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu verejnej kanalizácie.

1.1.4. Občianska vybavenosť
Občianska vybavenosť predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch, ktorých
cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových kategórií.
K základnej občianskej vybavenosti je možné zaradiť nasledovné: školstvo, športové zariadenia,
zdravotníctvo, sociálne služby, kultúrne zariadenia, cestovný ruch, finančné služby, obchod, verejné
stravovanie.
V obci je zabezpečený základný styk s občanmi prostredníctvom obecného úradu v presne daných
úradných hodinách. Obec nemá zriadený matričný úrad ani stavebný úrad, táto agenda je
zabezpečovaná prostredníctvom matričného úradu a stavebného úradu mesta Prešov. V obci sa
taktiež nenachádza pobočka banky ani bankomat. Najbližšia pošta sa nachádza v obci Kokošovce vo
vzdialenosti 7 km. V obci sa nachádza Dom smútku a cintorín.

1.1.4.1. Školstvo, zdravotníctvo, šport, sociálne služby a kultúra
V minulosti bola v obci zriadená Základná škola s materskou školou Zlatá Baňa, ale z dôvodu
nedostatočného využitia jej kapacít bola škola zrušená a deti z obce navštevujú školy v susedných
obciach, resp. dochádzajú do okresného mesta Prešov.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená taktiež dochádzkou do mesta Prešov. V obci sa nenachádza
ani lekáreň, ani žiaden poskytovateľ zdravotnej služby.
Pre športové vyžitie majú obyvatelia obce možnosť celoročne využívať viacúčelové ihrisko, tenisové
kurty.
V obci je zriadení Denný stacionár Zlatá Baňa č. 70. Uvedené zariadenie ponúka komplexnú službu
denného stacionára a podľa potrieb seniorov v obci aj ďalšie sociálne služby, ktoré im pomôžu
natoľko, aby nemuseli ísť do zariadení s celodenným pobytom.
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Prijímateľom sociálnej služby zariadenie ponúka reminiscenčnú terapiu, muzikoterapiu, biblioterapiu,
aromaterapiu, arteterapiu, dramatoterapiu, terapia hrou, činnostnú terapiu, psychomotorickú
terapiu, pracovnú terapiu, fyzioterapiu, nácvik motoriky, pomoc pri realizácii osobných záľub,
organizáciu kultúrnych podujatí, športových podujatí, výletov, slávnostných posedení s jubilantmi,
premietanie filmov a ďalšie aktivity, ktoré vyplynú z individuálnych potrieb seniorov v dennom
stacionári. Kapacita denného stacionára na rok 2016 je 16 prijímateľov sociálnej služby.4
Zriaďovateľom a prevádzkovateľom denného stacionára je OZ Permoník.
Občianska vybavenosť v oblasti kultúra je zastrešená kultúrnym domom, knižnicou a Folklórnym
súborom Zlatobančan, ktorý pôsobí už od 80-tych rokov, momentálne nie je aktívny.
V obci sa pravidelne uskutočňujú nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia pre obyvateľov obce:
 Posedenie so seniormi a uvítanie detí do života
 Mikulášske posedenia
 Pietna spomienka na vypálenie obce
 Medzinárodný deň detí
Kultúrno-spoločenské a športové podujatia s regionálnym významom:
 Ryžovanie zlata- každoročne uskutočňované podujatie , ide o majstrovstvá SR a ČR v ryžovaní
zlata, ktoré organizuje obec Zlatá Baňa, OZ Permoník a Klub zlatokopov pri
Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Zastúpenie každoročne majú, okrem súťažiacich zo
SR a ČR, aj Poliaci, Rakúšania a Nemci. Obec sa už 16 rokov zapája do súťaží v ryžovaní
zlata, keďže to úzko súvisí aj s históriou celej oblasti.




Slanský cyklomaratón- športové podujatie so štartom v obci Zlatá Baňa a s dĺžkou trate 100
km.
Slanský pohár preteky psích záprahov- v minulosti uskutočňovaná zimná aktivita
s celoštátnou účasťou ale účasť aj pretekárov z Poľska.

1.1.4.2. Služby a cestovný ruch
V obci sa nachádza predajňa potravín COOP Jednota a pohostinstvo. Ubytovanie v obci resp. v jej
blízkosti zabezpečuje Chata Sigord, Horská chata U Alfiho, Ubytovacie zariadenie Sigord- Centrum pre
rodinu.
Obec Zlatá Baňa, v súlade s Regionalizáciou cestovného ruchu na Slovensku5, patrí do regiónu
Šarišského, ktorý je hodnotený z dlhodobého hľadiska ako:




Dobrý, aktivita: pobyt v horskom/lesnom prostredí, pešia turistika, cykloturistika, poznávanie
miestnych tradícií.
Priemerný, aktivita: pobyt na vidieku/vidiecky turizmus.
Vysoký, aktivita: poznávanie kultúrno-historických pamiatok.

Obec Zlatá Baňa predstavuje zaujímavú destináciu pre rozvoj cestovného ruchu a to z dôvodu
lokalizácie v Slanských vrchoch a prírodných daností a zaujímavostí v obci, kultúrnych pamiatok.

4

http://www.oz-permonik.sk/denny-stacionar/

5

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=102432
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Obec Zlatá Baňa je vyhľadávanou destináciou pre pešiu turistiku, v okolí obce sa nachádza veľké
množstvo značených turistických trás.
Vyhľadávané prírodné zaujímavosti:









Antimonové bane, Opálove bane
Stavidlo Klauzúra
Zrúcanina hradu Bodoň- Stopy po hrádku sú na skalnej plošine, na okraji ktorej je väčšia
pravidelná vyvýšenina – stopa po obvodovom opevnení, k zrúcanine je možné sa dostať po
chodníku vedúcom z obce.
Kujavy- jedinečný geomorfologický fenomén v centrálnej časti Slanských vrchov. Ide o
pozostatok masívnej svahovej deštrukcie a zosuvu v bočnej rázsoche vrchu Čierna hora.
Mrazové zvetrávanie a erózia umožnili vznik unikátneho, rozsiahleho skalného poľa,
porasteného riedkym lesom a množstvom machov a lišajníkov, umiestneného v izolovanom,
hlbokom kotly medzi dvomi strmými, skalnatými hrebeňmi.
Čierna Hora
Šimonka

V obci Zlatá Baňa sú nasledovné turistické trasy:
 4 trasy farby zelená s dĺžkou 15 km: turistika Ruská Nová Ves - Hermanovce nad Topľou;
Zlatobanský náučný chodník ; detský náučný chodník, Zlatá studňa - Pod Hrbom.
 5 trás farby modrá s celkovou dĺžkou 11 km.
 7 trás farby červená, ktoré majú 11,3 km.
 2 trasy medzinárodné turistické, ktoré majú 21 km.
Do katastrálne územia obce patrí taktiež časť rekreačnej oblasti Sigord, ktorá ponúka rôznorodé
možnosti trávenia voľného času a športového vyžitia. Nachádza sa tu vodná nádrž, vybudovaná
pôvodne za účelom protipovodňovej ochrany, ktorá sa využívala na kúpanie, pestovanie vodných
športov a v zime i na korčuľovanie. Uvedená vodná nádrž sa ale nachádza na katastrálnom území
obce Kokošovce.

1.1.5 Ekonomická oblasť
1.1.5.1 Podnikanie a služby
Podľa SODB 2011 a odvetvia ekonomickej činnosti najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov
obce pôsobilo v lesníctve a ťažbe dreva, maloobchode okrem motorových vozidiel a motocyklov,
činnosť reštaurácií a pohostinstiev, vzdelávanie..
V obci je zastúpenie najmä drobných živnostníkov. Ich existencia na území obce značne vplýva
na finančné možnosti obce a obyvateľstva. Všetky podnikateľské subjekty pôsobia na komerčnej
báze. V roku 2015 bolo v obci 28 fyzických osôb a 27 živnostníkov (databáza DATAcube), v roku 2016
na základe informácií z OcÚ 13 živnostníkov a 3 samostatne hospodáriacich roľníkov.
Čo sa týka právnických osôb, obec zaznamenáva mierny pokles ich počtu.
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Tabuľka 12 Právnické osoby

2011

2012

2013

2014

2015

Právnické osoby spolu

13

13

12

18

12

Právnické osoby ziskové

3

4

3

8

8

Právnické osoby neziskové

10

9

9

10

4

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube
Graf 2 Vývoj počtu Právnický osôb
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Zdroj: vlastné spracovanie
V obci Zlatá Baňa pôsobia aj nasledovné mimovládne organizácie:






OZ Zlatá Baňa pre všetkých- združenie na podporu verejnoprospešných aktivít v okolí
Prešova. Organizuje kultúrne akcie, udržiava a upravuje bežkársku trasu v okolí Zlatej Bane,
jeho členovia postavili drevený altánok neďaleko bežeckej trasy a upravili ohnisko v krásnej
rokline potoka Delňa pre širokú verejnosť, v roku 2015 iniciovali petíciu na záchranu Skladu
soli na Solivare
OZ Permoník- organizácia, ktorá v obci *Zlatá Baňa zriadila denný stacionár.
OZ Ekotorysa- združenie 33 samostatných obcí, ktoré spolupracujú v rôznych oblastiach pri
výkone ich samosprávnych funkcií i nad ich rámec
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Obec Zlatá Baňa je členom združenia MAS Šafrán. Ide o občianske združenie, ktoré združuje
predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a
občanov s cieľom spoločne riešiť problémy. Za základnú metódu svojej činnosti si združenie vybralo
prístup Leader a proces tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia sa rozhodli využitím miestneho
potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju
územia a skvalitneniu života na vidieku.
Tabuľka 13 Prehľad podnikateľských subjektov v obci

NÁZOV

ADRESA

ČINNOSŤ

Agáta Leláková

Zlatá Baňa 65, 82 52
Zlatá Baňa

AGROTREND SK s.r.o.

Zlatá Baňa 21, 82 52
Zlatá Baňa

AGROFARMA RÁCOVA, s.r.o.,

Chata Rácova 33,
082 52 Zlatá Baňa

Podnikateľ-fyzická osobanezapísaný v obchodnom
registri : Stolárske práce
Spoločnosť s ručením
obmedzeným: Pestovanie
obilnín (okrem ryže),
strukovín a olejnatých
semien. 0-2
Spoločnosť s ručením
obmedzeným: Ostatné
pomocné obchodné
činnosti i. n. 5-9

BEVÍNO, spol. s r.o.

Zlatá Baňa 81,
082 52 Zlatá Baňa

Bibiana Furčáková - LILIAN

Zlatá Baňa 97,
082 52 Zlatá Baňa

Centrum pre rodinu - Sigord

Sigord 134,
082 52 Zlatá Baňa
Zlatá Baňa 44,
082 52 Zlatá Baňa

Čižmár Martin

Danka Fedorová

Zlatá Baňa 110,
082 52 Zlatá Baňa

COOP Jednota Prešov spotrebné
družstvo

Konštantínova 3,
080 01 Prešov

Spoločnosť s ručením
obmedzeným: Ostatný
maloobchod v
nešpecializovaných
predajniach 3-4
Podnikateľ-fyzická osobanezapísaný v obchodnom
registri : Služby týkajúce sa
telesnej pohody 0-2
Činnosti cirkevných
organizácií 0-2
Podnikateľ-fyzická osobazapísaný v obchodnom
registri: Nákladná cestná
doprava 0-2
Podnikateľ-fyzická osobanezapísaný v obchodnom
registri: Zemné práce
47110 - Maloobchod v
nešpecializovaných
predajniach najmä s
potravinami, nápojmi a
tabakom
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Eva Pagurková

Zlatá Baňa 58, 82 52
Zlatá Baňa

Eva Pulíková Kováčová

Zlatá Baňa 103,
082 52 Zlatá Baňa

FEDEST s.r.o.

Zlatá Baňa 110,
082 52 Zlatá Baňa

František Žulka

Zlatá Baňa 139,
082 52 Zlatá Baňa

Ostatné služby
poskytované v lesníctve

Štefan Valanský

Zlatá Baňa 139,
082 52 Zlatá Baňa

Služby súvisiace s chovom
zvierat

Zlatá Baňa 73,
082 52 Zlatá Baňa

Podnikateľ-fyzická osobanezapísaný v obchodnom
registri: Ostatné účelové
stravovanie
Špecializované
sprostredkovanie obchodu
s iným špecifickým
tovarom
Služby pohostinstiev

Občianske združenie Permoník

Baňa 128,
082 52 Zlatá Baňa

Výroba elektrických a
elektronických prístrojov
pre motorové vozidlá
Činnosti záujmových
organizácií

Marek Repaský

Zlatá Baňa 88,
082 52 Zlatá Baňa

Ostatné služby
poskytované v lesníctve

Vladimír Pulík

Zlatá Baňa 36,
082 52 Zlatá Baňa

Obrábanie

Ján Alman,

Zlatá Baňa 37,
082 52 Zlatá Baňa

Ostatné služby
poskytované v lesníctve

Vlasta Marasová

Zlatá Baňa 108,
082 52 Zlatá Baňa

ROSS SOFT, s.r.o.

Zlatá Baňa 164,
082 52 Zlatá Baňa

Špecializované
sprostredkovanie obchodu
s iným špecifickým
tovarom
Počítačové programovanie

Marián Sarnecký

Zlatá Baňa 62,
082 52 Zlatá Baňa

Maľovanie a zasklievanie

Richard Maras

Zlatá Baňa 108,
082 52 Zlatá Baňa

Ostatné služby
poskytované v lesníctve

Ján Hudák - Autoservis

Zlatá Baňa 130,
082 52 Zlatá Baňa

Oprava a údržba
motorových vozidiel

Ján Juščák

Zlatá Baňa 25,
082 52 Zlatá Baňa

Zemné práce

Vladimír Lelák, Zlatá Baňa 73,
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Ján Markuš - Bučko,

Zlatá Baňa 148,
082 52 Zlatá Baňa

Ostatné služby
poskytované v lesníctve

Miriam Sorgerová - MAIRIM

Zlatá Baňa 81,
082 52 Zlatá Baňa

Výroba hier a hračiek

Rastislav Moučan

Zlatá Baňa 75,
082 52 Zlatá Baňa

Pavol Lelák

Zlatá Baňa 146,
082 52 Zlatá Baňa

Inštalácia kanalizačných,
výhrevných a
klimatizačných zariadení
Ostatné služby
poskytované v lesníctve

Jozef Demčák

Zlatá Baňa 51,
082 52 Zlatá Baňa

Služby súvisiace s
lesníctvom

TEXTREND, s.r.o.

Zlatá Baňa 164,
082 52 Zlatá Baňa

Vladimír Lelák

Zlatá Baňa 65,
082 52 Zlatá Baňa

Ľudmila Demčáková

Zlatá Baňa 147,
082 52 Zlatá Baňa

Miroslav Potočňák

Zlatá Baňa 96,
082 52 Zlatá Baňa

Ostatný maloobchod v
nešpecializovaných
predajniach
Pestovanie obilnín (okrem
ryže), strukovín a
olejnatých semien
Pestovanie obilnín (okrem
ryže), strukovín a
olejnatých semien
Ostatné služby
poskytované v lesníctve

Ondrej Demčák

Zlatá Baňa 4,
082 52 Zlatá Baňa

Zmiešané hospodárstvo

ZLATÁ BAŇA PRE VŠETKÝCH

Zlatá Baňa 137,
082 52 Zlatá Baňa

Činnosti ostatných
členských organizáci

Miroslava Dudová,

Zlatá Baňa 95,
082 52 Zlatá Baňa

ZDARBOH, n .o.,

Zlatá Baňa 43,
082 52 Zlatá Baňa

Účtovnícke a audítorské
činnosti, vedenie
účtovných kníh; daňové
poradenstvo
Ostatné vzdelávanie i. n.

Sigord pre rodinu

Zlatá Baňa - Sigord
134,
082 52 Zlatá Baňa
Zlatá Baňa 63,
082 52 Zlatá Baňa

Ján Koloži ml.
Martin Žulka

Zlatá Baňa 139,
082 52 Zlatá Baňa

Slavomír Havrila

Zlatá Baňa 98,
082 52 Zlatá Baňa

Činnosti ostatných
členských organizácií
Kovanie, lisovanie, razenie
a valcovanie kovov;
prášková metalurgia
Demolácia
Ostatné stavebné
kompletizačné a
dokončovacie práce
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Dušan Demčák

Zlatá Baňa 147,
082 52 Zlatá Baňa

Pestovanie ostatných
trvácnych plodín

Vladimír Pulík, ml.

Zlatá Baňa 36,
082 52 Zlatá Baňa

Výstavba obytných a
neobytných budov i. n.

Ján Koloži

Zlatá Baňa 63,
082 52 Zlatá Baňa

Fotografické činnosti

Jaroslav Fabian

Zlatá Baňa 133,
082 52 Zlatá Baňa

Zemné práce

Jozef Pulík

Zlatá Baňa 8,
082 52 Zlatá Baňa

Výroba ostatných
kovových výrobkov i. n.

Ing. Lukáš Hudák

Zlatá Baňa 152,
082 52 Zlatá Baňa

Elektrická inštalácia

Marek Havrila

Zlatá Baňa 98,
082 52 Zlatá Baňa

Oprava a údržba
motorových vozidiel

Kristína Repaská

Sigord 88,
082 52 Zlatá Baňa

Služby súvisiace s
lesníctvom

Účelové zariadenie ŠZS ECAV na
Slovensku Helianthus - Sigord

Sigord 138,
082 52 Zlatá Baňa

Činnosti cirkevných
organizácií

Marek Repaský s.r.o.

Zlatá Baňa 88,
082 52 Zlatá Baňa

Služby súvisiace s
lesníctvom

VMV UNITED s.r.o

Zlatá Baňa 143,
080 01 Zlatá Baňa

Zuzana Konkoľová - LUNAS

Zlatá Baňa 143,
080 01 Zlatá Baňa

Ostatný maloobchod v
nešpecializovaných
predajniach
Zemné práce

Štefan Dubec

Zlatá Baňa 14,
082 52 Zlatá Baňa

Zemné práce

Šimon Lelák

Zlatá Baňa 13,
082 52 Zlatá Baňa

Výroba ostatných
kovových výrobkov i. n.

Burgr s.r.o.

Zlatá Baňa 99,
082 52 Zlatá Baňa

Jedálne

Inako s.r.o.

Zlatá Baňa 99, 082 52
Zlatá Baňa

Marek Pulik-Kováč

Zlatá Baňa 151, 082
52 Zlatá Baňa

Spracovanie dát,
poskytovanie serverového
priestoru na internete a
súvisiace služby
Služby súvisiace s
lesníctvom
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Lekno - Centrum sociálnych služieb,
n.o.

Zlatá Baňa 179, 082
52 Zlatá Baňa

Ostatná starostlivosť v
pobytových zariadeniach

Ján Tiňo

Zlatá Baňa 137, 082
52 Zlatá Baňa

Zemné práce

Zdroj: https://www.vsetkyfirmy.sk/obec/zlatabana/

1.1.5.2 Uchádzači o zamestnanie
Nezamestnanosť v Prešovskom kraji je dlhodobo vyššia oproti celkovej evidovanej nezamestnanosti
v SR. Za posledných 10 rokov bola najnižšia v roku 2007 (12,1 %). V nasledujúcich rokoch sa
zvyšovala, čo bolo s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom hospodárskej krízy. Za posledné dva
roky dochádza k postupnému poklesu nezamestnanosti. Ku koncu roka 2014 bola aktuálna miera
evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji 17,5 % a v okrese Prešov 14,8 %. Miera evidovanej
nezamestnanosti mužov je vyššia oproti ženám, čo môže byť spôsobené pozitívnymi trendmi v oblasti
pôrodnosti (ženy sú častejšie na rodičovskej dovolenke a nie sú evidované na Úrade práce).
Tabuľka 14 Počet uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v obci Zlatá Baňa

Rok k 31.12.

2011

2012

2013

2014

2015

Počet UoZ

48

63

59

50

39

z toho ženy
Počet DNUoZ

19
24

24
29

17
40

16
39

16
23

Zdroj: ÚPSVaR

Zdroj: vlastné spracovanie
Tabuľka 15 Evidovaní uchádzači o zamestnanie

2011

2011

2012

2012

2013

Počet evidovaných
uchádzačov o
zamestnanie spolu
Počet evidovaných
uchádzačiek o
zamestnanie
Počet evidovaných
uchádzačov o
zamestnanie spolu
Počet evidovaných
uchádzačiek o
zamestnanie
Počet evidovaných
uchádzačov o
zamestnanie spolu

Slovenská republika
399 800

Prešovský kraj
81 880

Okres Prešov
14 780

Zlatá Baňa
45

193 702

37 768

6 429

18

425 858

88 245

15 998

62

204 503

39 926

6 937

24

398 876

83 576

14 746

59
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2013

2014

2014

2015

2015

Počet evidovaných
uchádzačiek o
zamestnanie
Počet evidovaných
uchádzačov o
zamestnanie spolu
Počet evidovaných
uchádzačiek o
zamestnanie
Počet evidovaných
uchádzačov o
zamestnanie spolu
Počet evidovaných
uchádzačiek o
zamestnanie

192 628

38 197

6 454

17

374718

78897

13512

50

183706

36387

5898

16

334379

72881

12124

39

168620

34628

5622

16

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube

1.1.5.3 Verejné služby zamestnanosti
Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako verejnoprávna
inštitúcia, ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov, v súčinnosti
s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonávajú politiku
zamestnanosti. ÚPSVaR je hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku práce, čo je systém podpory
a pomoci občanom pri ich začleňovaní na pracovné miesta trhu práce formou sprostredkovania
zamestnania, poskytovania poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných
a zamestnancov pomocou rekvalifikácií, podporovanie vytváranie nových pracovných miest
zamestnávateľmi pomocou poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce
a poskytovaním podpory v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti obec
spolupracuje s ÚPSVaR v Prešove, pri vytváraní dočasných pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom zachovania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. Obec spolupracuje
rovnako aj pri realizácií aktívnej politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP
podporuje predovšetkým vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako aj obcou
samotnou. Obec v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných
občanov v rámci aktivačných prác a malých obecných služieb. V prevažnej miere výkon týchto
pracovných činností zahŕňa údržbu verejných priestranstiev.

1.1.5.4 Možnosť využívania sociálnych služieb
Na území Prešovského samosprávneho kraja poskytuje sociálne služby 268 poskytovateľov
zabezpečujúcich rôzne druhy sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách:
-

sociálne služby krízovej intervencie,
sociálne služby na podporu rodiny s deťmi,
sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
sociálne služby s poskytnutím telekomunikačných technológií,
podporné služby,
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-

odborné činnosti.

V okrese Prešov sa nachádza 68 zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby občanom
odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách definuje
sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto
činností, ktoré sú zamerané na:
- prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu
jej začlenenia do spoločnosti,
- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej
osoby,
- riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
- prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Tabuľka 16 Zariadenia sociálnych služieb nachádzajúce sa v okrese Prešov

Názov zariadenia

Počet zariadení
v okrese Prešov

Nocľaháreň
Útulok
Domov na polceste
Zariadenie núdzového bývania
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie opatrovateľskej služby
Rehabilitačné stredisko
Domov sociálnych služieb (ambulantná forma)
Domov sociálnych služieb (pobytová forma)
Špecializované zariadenia
Denný stacionár
Zdroj: www.po-kraj.sk

Počet miest v
zariadení
1
2
6
1
13
3
1
5
14
6
16

12
85
75
11
465
34
10
88
369
131
382

V obci žijú obyvatelia, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok a túto sociálnu pomoc využívajú
ako súčasť sociálneho zabezpečenia v našom štáte. Takéto sociálne zabezpečenie je možné využívať
v prípade, že sa občan ocitne v zlej životnej situácii resp. v hmotnej núdzi, to znamená, že jeho príjem
nedosahuje životné minimum. V doleuvedenej tabuľke je rozdelenie obyvateľov obce podľa evidencie
nezamestnaných a podľa druhu poberanej sociálnej dávky v sledovanom období.
Tabuľka 17 Prehľad poberateľov dávok a príspevkov

Rok
Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi
s trvalým pobytom v obci Zlatá Baňa
z toho žien

2011
20

2012
26

2013
27

2014
30

2015
30

6

9

8

9

7
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Počet poberateľov príspevku na
opatrovanie s trvalým pobytom v obci
Zlatá Baňa

8

7

6

6

8

Počet vyplácaných rodičovských
príspevkov

93

85

96

125

150

Počet vyplácaných rodičovských
príspevkov na deti do 3 rokov, ktorým je
poskytovaná služba starostlivosti v
zariadeniach
Zdroj: ÚPSVaR

0

0

0

0

0

Obec na základe dohody s ÚPSVaR podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. Zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnáva 5 občanov.

1.1.6 Samospráva
Obec Zlatá Baňa vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
ktorý upravuje jeho postavenie, pôsobnosť, úlohy a zodpovednosť.
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR, ktorý samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami a to na zabezpečenie starostlivosti a všestranného rozvoja územia
a o potreby svojich obyvateľov.
Hlavnými orgánmi obce je obecné zastupiteľstvo a starosta obce, ktorí zabezpečujú svoju činnosť
prostredníctvom obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo pozostáva z piatich poslancov.

1.1.6.1 Cezhraničné partnerstvá obce
Obec má rozvinuté dlhoročné partnerstvá s obcami v Poľsku a Českej republike, s ktorými udržuje
partnerské vzťahy a uskutočnila aj niekoľko zaujímavých spoločných cezhraničných projektov.
Obec udržuje cezhraničné partnerstvá s Gminou Tarnovies, s ktorou uskutočnila nasledovné projekty
polufinancované Európskou úniou zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013:



„Bližšie k sebe – Gmina Tarnowiec a obec Zlatá Baňa” – výsledok viac ako 10-ročnej
vzájomnej spolupráce postavenej na priateľstve a následne na vzájomných návštevách obce
Tarnowiec a obce Zlatá Baňa zástupcami vedenia obcí. Cieľom tohto projektu bolo zriadenie
trvalej poľsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom spoločného podnikania, organizovaním
kultúrnych a zábavných akcií a vzájomnej podpory regiónov.
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„Poľsko - slovenský rozvoj cestovného ruchu v cezhraničnej oblasti"- Hlavným cieľom
projektu bolo zlepšiť a posilniť kontakty, ktoré už boli predtým nadviazané, rozšíriť susedské
vzťahy a prehĺbiť spoluprácu medzi poľskými a slovenskými obyvateľmi pohraničia,
propagácia turistických hodnôt oboch krajín a podpora aktívnych, spoločných aktivít v oblasti
cezhraničnej a to prostredníctvom miestnych kultúrnych inštitúcií oboch partnerských obcí a
prostredníctvom investície do kvality spolupráce v budúcnosti.



„Spoločne pracujeme, hráme a hodujeme”

Obec taktiež udržiava cezhraničné partnerstvo s českou obcou Sebranice.
Ďalšie projekty realizované obcou:


„Prehĺbenie úrovne vzdelávania a zvýšenie adaptability zamestnancov obce“ – projekt
realizovaný v období 04/2009-08/2010, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom,
štátnym rozpočtom a 5% spolufinancovaním obce.



Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
SR na rok 2011 -

1.1.6.2 Rozpočet obce
Základným nástrojom hospodárenia obce je rozpočet na príslušný kalendárny rok. Na základe
uskutočnenej analýzy finančného riadenia mesta je možné konštatovať, že mesto je finančne
stabilné, má dostatočné administratívne a finančné kapacity na čerpanie európskych štrukturálnych a
finančných fondov v programovom období 2014-2020.

Tabuľka 18 Prehľad rozpočtu obce v tis. (€)

Prehľad rozpočtu mesta
Rok

Príjmy

Výdavky

Rozpočet

skutočnosť

Rozpočet

skutočnosť

2013

115 000,00

126 340,09

115 000,00

117 483,90

2014

122 000,00

130 562,48

172 360,00

114 221,57

2015

127 000,00

134 933,20

187 000,00

91 778,75

Zdroj: OcÚ

1.2 Analýza vonkajšieho prostredia
1.2.1 STEEP analýza
Na uskutočnenie analýzy vonkajšieho prostredia sa využila STEEP analýza, ktorá sa zaoberá skúmaním
všetkých vonkajších faktorov prostredia, ktoré pôsobia na dané prostredie. Ide o posudzovanie
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vonkajších faktor v sociálnej, technologickej, ekonomickej, ekologickej a politickej oblasti. Sledujú sa
a popisujú sa problémy a zámery na celoštátnej, resp. aj na nadnárodnej úrovni, ktoré majú vplyv na
miestny rozvoj. Medzi uvedenými faktormi prebieha k ich neustálemu ovplyvňovaniu sa navzájom,
k ich zmenám z dôvodu mnohých zmien v spoločnosti ako takej, preto ich nie je možné posudzovať
izolovane.
Sociálne faktory
(demografické zmeny, zmeny životného štýlu,
tradičných hodnôt...)

-

( technologické zmeny a inovácie)

-

Ekonomické faktory

-

Technologické faktory

Prešovský samosprávny kraj patrí medzi kraje
ktoré zaostávajú za rozvojom ostatných
slovenských regiónov ako aj regiónov EU. Jeho
úroveň HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily
nedosahuje ani 40 % úrovne v súčasných
krajinách EU. A aj keď náskok sa postupne
znižuje, toto znižovanie je mierne a pri
súčasných tempách rastu by hospodárstvo
Prešovského kraja dosiahlo hladinu Európskej
únie až v roku 2259. Prešovský kraj sa na tvorbe
celoštátneho hrubého produktu (HDP) podieľa
objemom 9 čo je najmenší podiel zo všetkých
krajov Slovenska.

znižovanie celkového počtu obyvateľov,
starnutie populácie,
zvyšovanie
priemerného
veku
obyvateľov,
migrácia,
odliv mozgov,
rýchle životné tempo,
nárast kriminality,
oslabovanie tradičných ľudských hodnôt,
zvyšovanie počtu rozvodov,...
informatizácia spoločnosti,
elektronizácia VS,
vyspelejšie
informačno-komunikačné
technológie,
zariadenia domácej zábavy,
eGovernment,...
pozitívny makroekonomický vývoj do
roku 2008,

-

ekonomická kríza,

-

predvídateľnosť
stabilita,

-

prepojenosť
stranami,

-

rast kúpyschopnosti obyvateľov.

Ekologické faktory

-

znečisťovanie životného prostredia,

Súčasná klimatická a energetická politika EÚ sa
zameriava na 3 ciele: zníženie emisií
skleníkových
plynov,
zvýšenie
podielu
obnoviteľných zdrojov a úspora primárnej
energetickej spotreby.

-

hrozba zmeny klímy,

-

globálne otepľovanie,...

Politické faktory

-

znižovanie
verejných
výdavkov
a zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu

kurzu

ekonomiky

a cenová
s politickými
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Za najvýznamnejšie politické faktory poslednej
dekády najmä vstup SR do NATO (2004), EÚ
(2004) a Schengenského priestoru (2007),
zavedenie eura (2009), globalizáciu ekonomiky a
životného štýlu.

v čase krízy,
-

výkon prenesených kompetencií zo štátu
na samosprávu,

-

legislatívne
zmeny
podnikateľského prostredia,...

v oblasti

1.2.2 Analýza konkurencie
Pri analýze konkurencie ide predovšetkým o vnímanie obce Zlatá Baňa svojimi občanmi ako aj
návštevníkmi, investormi v porovnaní k iným obciam.
Občania
Obec sa usiluje uskutočňovať aktivity a projekty s cieľom priblíženia samosprávy občanom, s cieľom
zlepšovania kvality života občanov obce.
Návštevníci
Obec Zlatá Baňa je vyhľadávanou lokalitou ako aj tranzitným bodom a turistickým cieľom, ale nemá
vytvorený potenciál na udržanie si návštevníkov na viac ako jeden deň. Obec je vyhľadávanou
z dôvodu prírodných zaujímavostí a ojedinelých pamiatok. Obec organizuje a podporuje mnoho
kultúrno-spoločenských i športových aktivít. Obec je členom Miestnej akčnej skupiny (MAS) Šafrán.
Obec doposiaľ nevytvorila mechanizmus, ktorým by obstála v konkurenčnom boji, pretože pôsobenie
regionálnej, slovenskej ako aj celoeurópskej konkurencie je veľmi silné. Z uvedeného dôvodu je
nevyhnutné zaoberať sa skvalitňovaním ponuky služieb a vytvorením produktu cestovného ruchu.
Podnikatelia
Z hľadiska možnosti rozvoja podnikania v obci a možného príchodu nových investorov je
konkurenčné prostredie v obci nevyhovujúce. Väčšina obyvateľov obce dochádza za prácou do
najbližšieho okresného mesta. Obec nemá dostatočne vybudovanú občiansku infraštruktúru,
dostatočne vybudované služby.

1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia
1.3.1 SWOT analýza
SWOT analýza predstavuje základy nástroj pre strategické plánovanie. SWOT analýza poukazujeme
na silné a slabé stránky v konkrétnej, skúmanej oblasti a na príležitosti a ohrozenia. Silné a slabé
stránky poukazujú na konkrétnu situáciu, odzrkadľujú statický obraz danej oblasti, to čo je k dispozícii
v konkrétnom čase, ide o vnútorné faktory, to čo je v území pozitívne a negatívne.
Swot analýza – životné prostredie

Silné stránky

Slabé stránky
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nárast separovaného zberu
odpadu- kontajnerový (plasty,
papier, sklo, textil, bio odpad,
pneumatiky, nebezpečný odpad,
rastlinné oleje a tuky, baterky,
žiarivky)
priebežné odstraňovanie čiernych
skládok
neexistencia priemyselného
znečistenia ovzdušia
Príležitosti






nie je vybudovaná verejná kanalizácia,
ČOV
neexistuje kontrola vývozu a likvidácie
splaškových vôd z domácich žúmp
vypúšťanie splaškových vôd
opakujúce sa začínajúce malé čierne
skládky
nedostatočná úprava verejnej zelene
a priestranstva
Hrozby




Riešenie problémových oblastí na
úrovni mikroregiónu (RIUS, MAS
Šafrán, Ekotorysa)
Podpora aktivít z externých zdrojov
EŠIF, ministerstiev
Zmena
legislatívy
v oblasti
zodpovednosti
za
vytváranie
a odstraňovanie čiernych skládok
Vypracovaná
projektová
dokumentácia na dostavbu vodovodu,
existencia PD na výstavbu kanalizácie
Možnosť čerpať NFP



Legislatíva zaťažujúca obce
Legislatíva
benevolentná
voči
znečisťovateľom ŽP
Zmena klimatických podmienok spolu s
dôsledkami

Swot analýza – Technická infraštruktúra

Silné stránky





89% pokrytie obce verejným
vodovodom
100% elektrická sieť
pokrytie internetovými sieťami
funkčné osvetlenie obce

Slabé stránky









Príležitosti

nevybudovaná verejná kanalizácia, ČOV,
plynofikácia
vysoká energetická náročnosť obecných
budov
nestále mobilné pokrytie
nedostatočné
značenie
miestnych
komunikácií
nevyhovujúci stav miestnych komunikácií a
chodníkov
chýbajúce turistické značenie
chýbajúce značenie ulíc – rozdeľovníky,
smerovníky, tabule pri vstupe do obce
dezolátny
stavebno-technický
stav
obecných budov ( Klub mladých, Čajovňa,
budova Geologického prieskumu)
Hrozby
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Podpora
investícií
z externých
zdrojov EŠIF, ministerstiev
Inovácie
(finančne
dostupné)
v oblasti TI



Zmena klimatických podmienok spolu
s dôsledkami na stave TI
 Prírodné katastrofy (zosuv, povodne
 Nedostatok financií na rekonštrukciu
dopravnej infraštruktúry, inžinierskych sietí,
technickej infraštruktúry

Swot analýza – Ekonomika – podnikanie – služby






Silné stránky
dobrá poloha obce /blízkosť
krajského mesta
dostatok ľudského kapitálu
dobré dopravné podmienky
SAD spojenie s okolitými obcami








Slabé stránky
chýba analýza dopytu po službách
(prieskum, anketa)
chýbajúce podnikanie obce (komerčné,
sociálne)
nedostatok motivácie pre príliv
podnikateľov
slabá udržateľnosť podnikania v obci
slabá podpora miestnych podnikateľov
miestnymi spotrebiteľmi
nízka frekvencia SAD spojov v ranných
hodinách počas víkendov a prázdnin

Príležitosti




Hrozby

príchod investora vytvárajúceho
pracovné miesta
legislatíva
umožňujúca
rozvoj
lokálneho
podnikania
a zamestnanosti







Legislatíva, ktorá sťažuje podnikanie
veľkých podnikov i SZČO
Daňová a odvodová politika zaťažujúca
podnikateľský sektor
Konkurencia
Starnutie
populácie,
nepriaznivá
demografická krivka
Zákon o verejnom obstarávaní

Swot analýza – Cestovný ruch

Silné stránky

Slabé stránky
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Prírodný (Prírodné chránené
územia NATURA 2000, Európske
chránené územia) a kultúrny
potenciál obce, blízkosť
zrúcaniny hradu, prírodné
zaujímavosti
dobrá poloha obce, blízkosť
okresného/krajského obce
dopravná dostupnosť
banícka história
vydaná publikácia o obci
existencia
cyklochodníka
a náučného chodníka
značené
turistické
trasy
prechádzajúce katastrom obce
organizácia
kultúrnospoločenských a športových
podujatí regionálneho významu
blízkosť rekreačného zariadenia
a vodnej nádrže Sigord
fungujúce
cezhraničné
partnerstvá









Príležitosti



Podpora
investícií
z externých
zdrojov EŠIF, ministerstiev

chýbajúce ubytovacie kapacity v obci
nedostatočné využitie potenciálu obce
pre rozvoj CR
chýbajúce turistické značenie
slabá
informovanosť
turistov
/navigačné
turistické
tabule,
rozchodník/
neexistencia
mikroinfraštruktúry
k rozvoju CR (rozchodník, verejné WC,
odpadkové koše, bufet, náučný
chodník)
nedostatok finančných prostriedkov
spôsobujúci
nezáujem
podnikať
v oblasti CR
nedostatočná propagácia obce
nerozvinutá agroturistika

Hrozby



Znižujúci sa záujem turistov o turistiku
v tomto regióne

Swot analýza- Občianska infraštruktúra, spoločenský život v obci

Silné stránky







Poskytovanie
sociálnych
služieb
v obci- denný stacionár
Využívanie opatrení aktívnej politiky
trhu
práce
(aktivačné)
pre
nezamestnaných
Viacúčelové ihrisko
Tradícia usporadúvania kultúrnych
podujatí v obci
Silný športový potenciál mladých
obyvateľov obce
Partnerstvá obce ( MAS Šafrán,

Slabé stránky

chýbajúci sociálny/ obecný podnik

Chýbajúca materská a základná škola

Neexistuje priestor pre trávenie voľného
času detí a mládeže

Nefungujúca knižnica a neobnovovaný
knižný fond v obecnej knižnici

Chýbajúce podujatia pre deti a mládež

Nefungujúci folklórny súbor

Zlý technický stav kultúrneho domu

Nedostatok možností trávenia voľného
času
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Ekotorysa)

Príležitosti





Znovuobnovenie činnosti knižnice,
folklórneho súboru
Vytváranie možností na aktívne
trávenie voľného času v obci
Poskytovanie
sociálnych
služieb
obcou
Získanie finančných prostriedkov z EÚ
fondov, dotácií, ŠR

Hrozby





Legislatívne zmeny – zákon o soc.
službách
Demografická krivka (starnutie) – odliv
mladých z regiónu
Rozpad spoločenských, komunitných,
rodinných vzťahov
nedostatok finančných prostriedkov na
samosprávnej
úrovni
na
výkon
kompetencií obce

39

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá Baňa 2016 – 2022

2. Strategická časť
Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá Baňa stanovuje
strednodobé rozvojové ciele so zohľadnením základných princípov regionálnej politiky, s cieľom
dosiahnuť udržateľný rozvoj územia.
Strategická časť sa skladá z nasledovných častí:
-

Vízia územia
Formulácia stratégie
Stanovenie jednotlivých špecifických cieľov prislúchajúcich k jednotlivým prioritným
oblastiam.

2.1 Vízia územia
Obec Zlatá Baňa, zohľadňujúca tradície svojho územia so všetkými danosťami, je miestom pre
spokojný a plnohodnotný život svojich obyvateľov a návštevníkov, zabezpečujúca potreby svojich
obyvateľov vo všetkých oblastiach života v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
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2.2 Strategické ciele
2.2.1 Formulácia a návrh stratégie
Tabuľka 19 Hierarchia strategických cieľov

Globálne
1. Prioritná os – Technická infraštruktúra
ciele Zlepšenie podmienok kvality života obyvateľov obce ako aj pre rozvoj podnikania.
Špecifické
ciele

Opatrenia

Globálne
ciele

Špecifické
ciele

1.1 Výstavba a dobudovanie
potrebnej technickej
infraštruktúry obce
zabezpečujúcej bezpečnosť
pohybu

1.2 Zabezpečenie cyklodopravnej
infraštruktúry a podmienok pre jej
využívanie.

1.3 Modernizácia a dobudovanie ostatnej technickej
infraštruktúry.

1.1.1 Dobudovanie, rekonštrukcia 1.2.1
1.3.1 Zabezpečenie odvádzania 1.3.2 Rozšírenie vodovodu
miestnych komunikácií/chodníkov
komunálnych odpadových vôd.
a
zabezpečenie
bezpečného Vybudovanie nových cyklotrás
a doplnkovej infraštruktúry.
pohybu chodcov na území obce.

2. Prioritná oblasť - Občianska infraštruktúra
Vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality ľudských zdrojov v obci, podporu kultúrneho a športového vyžitia obyvateľov
obce ako predpoklad zvýšenia atraktivity obce.

2.1
Zabezpečiť
ponuku
kvalitne 2.2 Zvýšenie kvality, dostupnosti 2.3 Zvýšenie možnosti a rozšírenie ponuky trávenia
poskytovaných vzdelávacích služieb a humanizácie
poskytovania voľného času, kultúrno-spoločenských podujatí
v obci v školskom ale aj predškolskom sociálnych služieb v obci.
a športového vyžitia v obci.
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zariadení.
Opatrenia

Globáln
e ciele

2.1.1 Vytvorenie
predpokladov na
zavedenie
výchovy
a vzdelávania
v predškolskom
zariadení v obci.

2.1.2
Podpora 2.2.1 Zvýšenie kvality, dostupnosti
realizácie opatrení a humanizácie
poskytovania
na
vytvorenie sociálnych služieb v obci.
možnosti
uskutočňovania
výchovnovzdelávacieho
procesu
na
základnej
škole
v obci.

2.3.1
Vybudovanie
infraštruktúry
pre šport.

2.3.2
Organizovanie
a podpora
kultúrnospoločenských
akcií v obci.

2.3.3.
Vytvorenie
predpokladov
na
trávenie
voľného
pre
všetkých
obyvateľov
obce.

3. Prioritná oblasť -Životné prostredie
Ochrana životného prostredia, tvorba krajiny s cieľom zlepšenia kvality života obyvateľov obce i jej návštevníkov.

Špecifické
ciele

3.1 Vybudovať infraštruktúru na zabezpečenie efektívnej 3.2 Minimalizovanie negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na
likvidácie odpadových vôd bez negatívnych dopadov na zdravie ľudí a životné prostredie.
životné prostredie.

Opatrenia

3.1.1 Efektívne a ekologicky likvidovať splaškové vody

3.2.1
Zabezpečiť
minimalizovanie
vzniku
odpadov a dodržiavanie
separovania odpadov v
domácnostiach,
prevádzkach,
verejných
priestranstvách
a
podujatiach na území obce.

3.2.2 Znížiť podiel
biologického odpadu
v
zmesovom
odpade.

3.2.3 Zabrániť tvorbe
malých
čiernych
skládok
a
znečisťovaniu okolia
obce.
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Globálne
ciele

4. Prioritná oblasť - Hospodárska oblasť, ekonomický rozvoj a rozvoj cestovného ruchu

Špecifické
ciele

4.1 Rozvoj CR

4.2 Rozvoj zamestnanosti a podpora 4.3 Efektívna a atraktívna obecná samospráva
rozvoja malého a stredného podnikania.

Opatrenia

4.1.1. Rozvoj
a podpora
služieb
cestovného
ruchu.

4.2.1 Vytvorenie 4.2.2
Zlepšenie 4.3.1. Optimalizácia výkonu 4.3.2.
Zatraktívnenie 4.3.3.
Obnova
podmienok pre podmienok
samosprávnych
funkcií obce pre obyvateľov vlastníctva obce
vznik
nových podnikania.
obce.
a návštevníkov.
pracovných
miest.

.
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2.2.2 Súlad cieľov PHSR s cieľmi národnej stratégie
Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní
európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje
stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.
Bolo stanovených 11 tematických cieľov:
1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
2. Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
3. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora
rybárstva akvakultúry (v prípade ENRF)
4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
5. Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily
9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného
vzdelávania
11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity
verejnej správy Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 čerpať Európske
štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci
Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.
Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (15 329 mil. EUR)
- OP Výskum a inovácie (OP VaI)
- OP Integrovaná infraštruktúra (OP II)
- OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)
- OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
- Integrovaný regionálny OP (IROP)
- OP Efektívna verejná správa (OP EVS)
- OP Technická pomoc
- OP Program rozvoja vidieka
- OP Rybné hospodárstvo
Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca (223 mil. EUR)
- Programy cezhraničnej spolupráce (SK - CZ, SK - AT, PL - SK, SK - HU, ENI HU - SK - RO - UA)
- Programy nadnárodnej spolupráce (Stredná Európa, ETC Dunaj)
- Programy medziregionálnej spolupráce (INTERREG, ESPON, INTERACT, URBACT)

Finančné mechanizmy
NÓRSKY FINANCNÝ MECHANIZMUS A FINANCNÝ MECHANIZMUS EHP
Finančné príspevky sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:
a) Ochrana a manažment životného prostredia
b) Klimatické zmeny a obnoviteľná energia
ŠVAJCIARSKY FINANCNÝ MECHANIZMUS-THE INTELLIGENT ENERGY – EUROPE PROGRAMM
WORLD MONUMENTS FUND (SVETOVÝ PAMIATKOVÝ FOND)
Dotácie ministerstiev:
DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR:
EKOFOND
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ENVIRONMENTÁLNY FOND:
A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme:
a. Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
b. Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov
c. Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd:
a. Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie
b. Vodovody
c. Protipovodňová ochrana - Opatrenia na vodnom toku
d. Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku
C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
a. Uzavretie a rekultivácia skládok
b. Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
c. Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích
zariadení
D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
a. Ochrana prírody a krajiny
E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
a. Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
a. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
G. Oblasť: Zelená investičná schéma
DOTÁCIE MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ a RODINY SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
DOTÁCIE MINISTERSTVA KULTÚRY SR
Grantové schémy ministerstiev, neziskových organizácií a pod:
RECYKLACNÝ FOND
NADÁCIA SPP
NADÁCIA PONTIS
NADÁCIA ORANGE
NADÁCIA EKOPOLIS
GREENWAYS
PRIESTORY
POHODA ZA OBECM
ZELENÉ OÁZY
GRANTOVÝ PROGRAM TESCO PRE ZDRAVŠIE MESTÁ
NADÁCIA DEXIA BANKY SLOVENSKO
Možné zdroje na realizáciu jednotlivých opatrení Programu rozvoja obce:
- vlastné zdroje – rozpočet obce,
- bankové úvery,
- štátne dotácie z účelových fondov,
- dotácie z výťažku lotérií,
- financie z Národných projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),
- štrukturálne fondy,
- nadácie, neinvestičné fondy,
- účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, americké, kanadské,...),
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- Svetová banka,
- sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
- združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atd.,
Štruktúra využívania uvedených zdrojov bude závisieť na momentálnej finančnej situácii obce, danej
priority , možnosti získania externých zdrojov na financovanie ako ja na spoločensko-ekonomických
podmienkach v spoločnosti.
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3. Programová časť
Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie implementácie PHSR Zlatá Baňa 2016-2022, ktoré sú priradené k jednotlivým
oblastiam a cieľom. Súčasťou programovej časti je súbor merateľných ukazovateľov.

3.1 Opatrenia a aktivity, Merateľné ukazovatele
Tabuľka 20Tabuľka opatrení, projektov a aktivít, merateľných ukazovateľov podľa oblastí

1. Prioritná os – Technická infraštruktúra
Opatrenie

1.1.1 Dobudovanie, rekonštrukcia
miestnych komunikácií/chodníkov a
zabezpečenie bezpečného pohybu
chodcov na území obce.

Projekt/Aktivita

1.1.1.1
Dobudovanie
a rekonštrukcia
chodníkov.
1.1.1.2
Dobudovanie
a rekonštrukcia
miestnych ciest.
vybudovanie
1.2.1.
Vybudovanie
nových 1.2.1.1
nových
cyklistických
cyklotrás
a doplnkovej
trás,
chodníkov/lesné
infraštruktúry.
cyklistické chodníky
1.2.1.2.
Vybudovanie
doplnkovej
infraštruktúry
k cyklotrasám
a cyklistickým
chodníkom.
1.3.1 Zabezpečenie odvádzania 1.3.1.1
Vybudovanie
kanalizácie.
komunálnych odpadových vôd

Ukazovateľ

Merná jednotka

m

0

Cieľová
hodnota
2022
1 200

/

m

0

2 760

Dĺžka nových úsekov cyklistických
komunikácií/lesných cyklistických
chodníkov

m

0

Doplnené po
spracovaní PD

Počet prvkov doplnkovej
infraštruktúry

počet

0

4

0

Doplnené po
spracovaní PD
100

Dĺžka novovybudovaného /
zrekonštruovaného chodníka
Dĺžka
novovybudovanej
zrekonštruovanej komunikácie

Dĺžka
novovybudovanej m
kanalizácie.
Napojenosť domácností na %

Východisková
hodnota r. 2016

0

r.
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1.3.2 Rozšírenie vodovodu

kanalizáciu.
1.3.2.1.
Rozšírenie Dĺžka
m
vodovodu v obci.
rozšírenia/novodobudovaného
verejného vodovodu.

0

Doplnené po
spracovaní PD

2. Prioritná os – Občianska infraštruktúra.
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Ukazovateľ

Merná jednotka

Východisková
hodnota r. 2016
0

Cieľová hodnota
r. 2022
1

0

15

0

1

0

1

počet

0

1

počet

0

2

2.1.1 Vytvorenie predpokladov na 2.1.1.1
Znovuzriadenie
zavedenie výchovy a vzdelávania materskej školy v obci.
v predškolskom zariadení v obci.

Počet
počet
novovzniknutých
tried MŠ.
Počet detí
počet
navštevujúcich
MŠ.
2.1.1.2 Materiálno - technické Počet materiálno - počet
dovybavenie MŠ
technicky
dovybavených
objektov MŠ.
2.1.2 Podpora realizácie opatrení na
.
vytvorenie možnosti uskutočňovania Doplnené podľa potreby
výchovno-vzdelávacieho procesu na
základnej škole v obci.
2.2.1. Zvýšenie kvality, dostupnosti
Počet
počet
2.2.1.1.
Poskytovanie
poskytovaných
a humanizácie
poskytovania
sociálnych služieb obcou
služieb
sociálnych služieb v obci.
2.3.1 Vybudovanie infraštruktúry 2.3.1.1
Modernizácia Počet
pre šport.
multifunkčného ihriska
podporených
objektov pre šport
2.3.2 Organizovanie a podpora 2.3.2.1.Obnova usporadúvania Počet podujatí
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kultúrno-spoločenských
a športových akcií v obci.

podujatí obcou.

uskutočnených
ročne

2.3.3. Vytvorenie predpokladov na 2.3.3.1. Rekonštrukcia klubu Počet obnovených počet
trávenie voľného času pre všetkých mladých
objektov
obyvateľov obce.

0

1

Východisková
hodnota r. 2016
0

Cieľová hodnota r.
2022

0

100

0
0

Doplnené
po
spracovaní PD
5

0

1

3. Prioritná os - Životné prostredie
Opatrenie

Projekt/Aktivita

3.1.1 Efektívne a ekologicky likvidovať 3.1.1.1
Vybudovať
kanalizáciu
v
celej
obci
splaškové vody

3.1.1.2 Vybudovať ČOV
3.1.1.3 Kontrolovať vývoz a
likvidáciu splaškových vôd z
domácich žúmp.

3.2.1 Minimalizovanie vzniku odpadov
a dodržiavanie separovania odpadov v
domácnostiach, prevádzkach, verejných
priestranstvách a podujatiach na území
obce.

3.2.1.1.
Osveta
a
vzdelávanie občanov v
oblasti
separovania
odpadov a minimalizácie
vzniku odpadov.

Ukazovateľ

Merná jednotka

Počet m
m
vybudovanej
kanalizácie.
% napojených
%
domácností na
verejnú
kanalizáciu.
Doplnené podľa počet
potreby
Počet vykonaných počet
a vyhodnotených
kontrol vývozu a
likvidácie
splaškových vôd z
domácich žúmp.
Počet
počet
vzdelávacích
a
informačných
aktivít
zameraných na
separovanie
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3.2.2 Znížiť podiel biologického odpadu 3.2.2.1 Zvýšiť využívanie
v zmesovom odpade.
kompostérov v obci.

3.2.3 Zabrániť tvorbe malých čiernych 3.2.3.1
Pravidelne
skládok a znečisťovaniu okolia obce.
odstraňovať malé čierne
skládky.
3.2.3.2
Osveta
medzi
obyvateľmi
v rámci
znečisťovania
vodných
tokov a tvorbe malých
čiernych skládok.

3.2.3.3
udržiavať
obce.

Pravidelne
a čistiť okolie

3.2.4.
Znižovanie
energetickej 3.2.4.1.
Zníženie
náročnosti obecných objektov.
energetickej
náročnosti
obecného úradu.

odpadov
a
minimalizáciu
vzniku odpadov.
%
podiel
domácností obce
využívajúcich
kompostér.
Počet
odstránených
malých čiernych
skládok ročne.
Počet
informačných
a vzdelávacích
aktivít
v rámci
znečisťovania
vodných
tokov
a tvorbe malých
čiernych skládok.
Počet vykonaných
prác
čistenia
a udržiavania
okolia obce.
Zníženie spotreby
energie v %

počet

0

100

Počet

0

1

Počet

0

1

Počet

0

5

%

0

40

4. Prioritná os - Hospodárska oblasť, ekonomický rozvoj a rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Ukazovateľ

Merná jednotka

Východisková
hodnota r. 2016

Cieľová hodnota r.
2022
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4.1.1. Rozvoj a podpora
cestovného ruchu.

služieb 4.1.1.1
Vytvorenie
ubytovacích
kapacít
krátkodobého ubytovania
4.1.1.2 Rozšírenie prvkov
drobnej
architektúry
a prvkov
pre
lepšiu
informovanosť
turistov
a návštevníkov obce.

4.2.1 Vytvorenie podmienok pre vznik 4.2.1.1. Podpora projektov
nových pracovných miest.
zamestnávania
znevýhodnených
skupín
obyvateľov
4.2.2 Zlepšenie podmienok podnikania. 4.2.2.1. Podpora rozvoja
malých prevádzok obchodu
a služieb
4.3.1.
Optimalizácia
výkonu 4.3.1.1.
Rozšírenie
samosprávnych funkcií obce.
využívania elektronických
informačných
služieb
v samospráve.
4.3.2.
Zatraktívnenie
obce
pre 4.3.2.1.
Revitalizácia
obyvateľov a návštevníkov.
verejných
priestranstiev
obce
(ihrisko,
park,
pamätník).
4.3.2.2.
Zlepšenie
stavebno-technického
stavu objektov v majetku
obce.
4.3.3. Obnova vlastníctva obce
4.3.3.1. Obnova požiarnej
zbrojnice.

Počet
počet
vytvorených
ubytovacích
kapacít.
Počet
prvkov počet
drobnej
infraštruktúry
Počet
počet
inštalovaných
informačných
tabúľ
Počet
počet
zrealizovaných
projektov

0

10

0

3

0

3

0

1

Počet
nových počet
prevádzok

0

1

Počet
nových
elektronických
služieb
samosprávy.
Počet
aktivít
revitalizácie
verejných
priestranstiev.
Počet
obnovených/zrek
onštruovaných
objektov.
Počet
obnovených
objektov.

počet

0

1

počet

0

3

počet

0

1

počet

0

1
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4.3.3.2.
Vysporiadanie Počet
pozemkov pod budovou vysporiadaných
Geologického prieskumu.
parciel.

počet

0

1

Zdroj: vlastné spracovanie
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4. Realizačná časť
Realizačná časť dokumentu je spracovaná prostredníctvom zastavenia akčného plánu. Ide
o rozpracovanie strategickej časti na úroveň projektových zámerov, teda rozpracovaním až na
konkrétne aktivity a jeho súčasťou sú zadefinované projektové zámery, teda také aktivity, ktoré je
možné realizovať prostredníctvom projektov a s podporou interných alebo externých finančných
zdrojov. Ide o stanovenie inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR Zlatá Baňa,
určenie systému monitorovania, hodnotenia jeho plnenia na základe definovaných merateľných
ukazovateľov. O určenie vecného a časového harmonogramu.

4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PRM
Realizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude pozostávať z vykonávania
navrhnutých aktivít. Zoznam kľúčových aktivít bude uvedený v akčnom pláne, ktorý sa bude
každoročne aktualizovať. Medzi hlavné úlohy manažmentu obce bude patriť:
- realizovať projekty, ktoré prinesú pre obec želaný efekt a budú dlhodobo udržateľné,
- vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých aktivít,
- podporovať spoluprácu medzi hlavnými aktérmi rozvoja obce a koordinovať ich aktivity,
- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na základe stanovených
merateľných ukazovateľov.

4.2 Komunikačná stratégia
Verejnosť bude o realizácii PHSR obce Zlatá Baňa pravidelne informovaná prostredníctvom web
stránky obce a informačnej tabule.

4.3 Systém monitorovania a hodnotenia
Cieľom monitorovania a hodnotenia je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia
navrhnuté v PHSR. Obec Zlatá Baňa bude postupovať podľa Plánu monitorovania a hodnotenia PHSR
Zlatá Baňa 2016-2022.
Výstupom procesu bude správa o monitorovaní a správa o hodnotení, s ktorou budú oboznámení
poslanci Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani, vedúci pracovníci Obecného úradu Zlatá Baňa a
verejnosť.
V procese realizácie PHSR bude pôsobiť pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie. Jej
členmi budú pracovníci OcÚ s členovia OcZ a predstavitelia ďalších partnerských subjektov. Stretnutie
pracovnej skupiny pre monitorovanie a hodnotenie PHSR Zlatá Baňa sa uskutoční raz ročne v prvom
polroku.
Monitorovanie poskytne informácie o realizácii čiastkových aktivít, projektov a opatrení. Súčasťou
monitorovania je aj zber merateľných ukazovateľov. Monitorovanie slúži ako podklad pre hodnotenie
PRM.
Hodnotenie poskytne informácie o vplyve realizovaných opatrení na územie. Hodnotenie je
podkladom na aktualizáciu dokumentu PHSR vzhľadom na prebiehajúce zmeny. Hodnotenie PHSR sa
uskutoční na začiatku spracovania (ex-ante), uprostred obdobia realizácie (mid-term) a po skončení
platnosti dokumentu (ex-post). Mimoriadne hodnotenie PHSR je možné realizovať na základe
rozhodnutia kompetentných orgánov, a to najmä v prípade novej spoločenskej situácie, rizika alebo
odklonu od stanovených cieľov identifikovaných v monitorovacej správe za predchádzajúci rok.
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Obec Zlatá Baňa je podľa § 12 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení
povinné každoročne do 31. mája zaslať vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja
obce.

4.4 Akčný plán
Akčný plán obsahuje zoznam aktivít na daný rozpočtový rok s výhľadom na dva roky, vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých projektov.
Akčný plán obce je zoradený podľa oblastí, opatrení až aktivít. Ku každej aktivite je priradený garant,
ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít. Odborný garant je zodpovedný za:
- začlenenie finančných požiadaviek na realizáciu aktivít do rozpočtu obce,
- komunikáciu s externými partnermi pri realizácii aktivít,
- realizáciu aktivít v kompetencii samosprávy,
- zabezpečenie podkladov pre monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu PRO.
V akčnom pláne sú zaznamenané aktivity investičného a rozvojového charakteru, ktoré boli
realizované v danom roku (skutočnosť) a ktoré je potrebné realizovať v budúcom období (plán).
Verejné pripomienkovanie a aktualizácia akčného plánu sa uskutoční raz ročne v 2. polroku, v čase
prípravy rozpočtu obce na ďalšie obdobie. Pri aktualizácii akčného plánu budú zohľadnené
pripomienky komisií OcZ, odbornej a širokej verejnosti, tiež skutočnosti vyplývajúce z čiastkových
strategických dokumentov obce.
Tabuľka 21 Akčný plán
Vecné plnenia opatrenia č. 1.1.1.
Číslo, názov aktivity

Rok

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

1.1.1.2. Dobudovanie
a rekonštrukcia chodníkov.

2017

4

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)
Doplnené podľa PD

1.1.1.2 Dobudovanie
a rekonštrukcia miestnych ciest.

2018

4

Doplnené podľa PD

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

Obecný úrad
(OcÚ)
OcÚ

OcÚ,
Stavebný
úrad
OcÚ,
Stavebný
úrad

Vecné plnenia opatrenia č. 1.2.1.
Číslo, názov aktivity

Rok

1.2.1.1 vybudovanie nových
cyklistických trás,
chodníkov/lesné cyklistické
chodníky
1.2.1.2. Vybudovanie
doplnkovej infraštruktúry
k cyklotrasám a cyklistickým

2019

2019

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)

Zodpovednosť

7 000

OcÚ

10 000

OcÚ

Zapojené
subjekty

3

3
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chodníkom.
Vecné plnenia opatrenia č. 1.3.1.
Číslo, názov aktivity

Rok

1.3.1.1 Vybudovanie

2019

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

7

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)
Doplnené podľa PD

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

OcÚ

OcÚ,
Stavebný
úrad

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

OcÚ

OcÚ,
Stavebný
úrad

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

OcÚ

OcÚ

OcÚ,
Stavebný
úrad
OcÚ,
Stavebný
úrad

kanalizácie.
Vecné plnenia opatrenia č. 1.3.2.
Číslo, názov aktivity

Rok

1.3.1.1. Rozšírenie vodovodu
v obci.

2019

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

6

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)
Doplnené podľa PD

Vecné plnenia opatrenia č. 2.1.1.
Číslo, názov aktivity

Rok

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

2.1.1.1. Znovuzriadenie
materskej školy v obci.

2018

4

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)
60 000

2.1.1.2. Materiálno- technické
vybavenie MŠ

2018

2

20 000

Vecné plnenia opatrenia č. 2.3.1.
Číslo, názov aktivity

Rok

2.3.1.1 Modernizácia
multifunkčného ihriska .

2018

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

4

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)
30 000

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

OcÚ

OcÚ,
Stavebný
úrad

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

Vecné plnenia opatrenia č. 2.3.2.
Číslo, názov aktivity

Rok

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
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(EUR)

2.3.2.1.Obnova
usporadúvania podujatí
obcou.

2017

2

5 000

OcÚ

OcÚ

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

OcÚ

OcÚ

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

OcÚ

OcÚ

Zodpovednosť

Zapojené
subjekty

OcÚ

OcÚ

Vecné plnenia opatrenia č. 2.3.3.
Číslo, názov aktivity

Rok

2.3.3.1. Rekonštrukcia klubu

2017

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

2

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)
10 000

mladých
Vecné plnenia opatrenia č. 4.1.1.
Číslo, názov aktivity

Rok

4.1.1.2 Rozšírenie prvkov
drobnej architektúry a prvkov
pre lepšiu informovanosť
turistov a návštevníkov obce.

2018

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

2

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)
5 000

Vecné plnenia opatrenia č. 4.3.2.
Číslo, názov aktivity

Rok

4.3.2.1. Revitalizácia
verejných priestranstiev obce
(ihrisko, park, pamätník).
Zdroj: Vlastné spracovanie.

2018

Dĺžka
realizácie v
mesiacoch

4

Celkový
predpokladaný
objem finančných
prostriedkov
(EUR)
50 000
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5. Finančná časť
Finančná časť dokumentu obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít PHSR Zlatá
Baňa 2016-2022, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PHSR.

5.1 Indikatívny finančný plán a model viaczdrojového financovania
Indikatívny rozpočet je celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas doby
platnosti PHSR, obsahuje aj model viac zdrojového financovania s prehľadom zapojenia sociálnoekonomických partnerov v území do realizácie PHSR.
Číslo
aktivity
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.3.1.1.
1.3.2.1.
2.1.1.1.

I. Riadne
zdroje
financovania
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce

2.1.1.2.

Rozpočet obce

2.1.2.1.

Rozpočet obce

II. Doplnkové zdroje financovania
Operačný
Prioritná os
program
PRV
Opatrenie 7
PRV
Opatrenie 7
PRV
Opatrenie 7
PRV
Opatrenie 7
PRV
Opatrenie 7
PRV
Opatrenie 7
Integrovaný
Prioritná os 2
regionálny
operačný
program
Integrovaný
Prioritná os 2
regionálny
operačný
program
Integrovaný
Prioritná os 2
regionálny
operačný
program*

Špecifický cieľ
Podopatrenie 7.2
Podopatrenie 7.2
Podopatrenie 7.5
Podopatrenie 7.5
Podopatrenie 7.2
Podopatrenie 7.2
Špecifický cieľ č.2.2.1.
Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí
materských škôl.
Špecifický cieľ č.2.2.1.
Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí
materských škôl.
Špecifický cieľ 2.1.1.
Podporiť prechod
poskytovania sociálnych
služieb a zabezpečenia
výkonu opatrení
sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej
kurately v zariadení
z inštitucionálnej formy
na komunitnú
a podporiť rozvoj
služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov
veku na komunitnej
úrovni. *použiteľné len
v prípade ak by šlo
o rekonštrukciu,
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Opatrenie 7
-

Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce

PRV
Iné zdroje:
dotačné
programy MK
SR, cezhraničná
spolupráca
INTEREG PL-SK
PRV
PRV
PRV
-

rozširovanie
a modernizáciu
stavebných objektov
existujúcich zariadení,
ktoré už poskytujú
služby na komunitnej
báze.
Podopatrenie 7.5
-

Opatrenie 7
Opatrenie 7
Opatrenie 7
-

Podopatrenie 7.4
Podopatrenie 7.2
Podopatrenie 7.2
-

3.2.1.1.
3.2.2.1.
3.2.3.1.

Rozpočet obce
Rozpočet obce
PRV

Opatrenie 7

PRV

3.2.3.2.
3.2.3.3.
3.2.4.1.

Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Iné zdroje
Rozpočet obce
Iné zdroje

OPKŽP

Podopatrenie
7.4
Opatrenie
4.3.1.
Opatrenie 7

Opatrenie 7

Podopatrenie 7.5

OPĽZ

-

-

PRV
OP Efektívna
verejná správa
PRV
PRV
PRV
-

-

-

Opatrenie 7
Opatrenie 7
Opatrenie 7
-

Podopatrenie 7.4
Podopatrenie 7.4
Podopatrenie 7.4
-

2.3.1.1.
2.3.2.1.

Rozpočet obce
Rozpočet obce

2.3.3.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.2.2.1
4.3.1.1.

Rozpočet obce
Iné zdroje
Rozpočet obce
Iné zdroje
Rozpočet obce
Rozpočet obce

4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.3.1.
4.3.3.2.

Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce

4.2.1.1.

PRV
Resp. úverové
zdroje, granty...
PRV

Podopatrenie 7.5
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Záver
Dokument

Spracovanie

Prerokovanie

Schválenie

Schválenie PHSR Zlatá Baňa
Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá Baňa na r.
2016 - 2022
Štruktúra
1 Analytická časť
Analytická časť obsahuje kompletnú analýzu vnútorného prostredia a analýzu
východiskovej situácie s väzbami na širšie územie.
2 Strategická časť
Strategická časť dokumentu obsahuje stratégiu obce Zlatá Baňa, určuje hlavné
ciele a priority rozvoja územia.
3 Programová časť
Programová časť obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
PRO Zlatá Baňa 2016-2022, ktoré sú priradené k jednotlivým oblastiam a
cieľom. Súčasťou programovej časti je súbor merateľných ukazovateľov.
4 Realizačná časť
Realizačná časť obsahuje postup inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie PHSR Zlatá Baňa 2016-2022, systém monitorovania a
hodnotenia plnenia PHSR na základe stanovených merateľných ukazovateľov,
vecný a časový harmonogram realizácie PHSR formou akčných plánov.
5 Finančná časť
Finančná časť dokumentu obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít PHSR Zlatá Baňa 2015-2022, inštitucionálnu a organizačnú
stránku realizácie PHSR.
Forma spracovania
PHSR bol spracovaný pracovníkmi samosprávy obce Zlatá Baňa a externým
spracovateľom. Externá odborná firma zodpovedala za metodické vedenie,
implementáciu a zostavenie finálneho dokumentu, pričom využívala výstupy
pracovných skupín zriadených obcou za účelom spracovania dokumentu.
Obdobie spracovania
August - Október 2016
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou
Uskutočnil sa prieskum verejnej mienky formou dotazníka, zozbieraných
a vyhodnotených bolo 30 dotazníkov.
Prerokovanie v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada)
Dokument bol prerokovaný v samospráve a uznesením č. xx zo dňa xx Obecné
zastupiteľstvo schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zlatá
Baňa na roky 2016-2022.

Posudzovanie SEA
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol, že
strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona EIA/SEA- nutnosť
zaslať.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Zlatá Baňa na roky 2016 -2022.
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Prílohy
Príloha č. 1 Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov
spracovania PRO
Zoznam členov pracovných skupín
Funkcia v strategickom plánovaní
Funkcia v pracovnom zaradení
Koordinátor
Zástupca starostu obce Zlatá Baňa
Pracovníčka OcÚ, obecní poslanci
Člen riadiaceho tímu
Spracovateľka Mgr. Drahoslava Gmitrová
Metodik, člen riadiaceho tímu

Príloha č. 2 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov, informačných
zdrojov použitých v PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stratégia Európa 2020
Metodika na vypracovanie PRO
Územný plán obce Zlatá Baňa
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 – záväzná časť v znení KURS 2011
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Interreg V-A PL - SK 2014-2020
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020
Operačný program Výskum a inovácie 2014-2020
Operačný program Efektívna verejná správa 2014-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky
2008 – 2015, 2016-2022
Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy v PSK
Štatistický úrad SR databáza DATAcube
Register neziskových organizácií, MV SR
Evidencia občianskych združení, MV SR
www.euroekonom.sk, www.euractiv.sk
www.shmu.sk
www.census2011.statistics.sk
www.po-kraj.sk
http://www.urad-online.sk/

Príloha č. 3 Zoznam skratiek použitých v PRO
APTP
BRKO
BRO
CR
ČOV
ČR
ČŠ

Aktívna politika trhu práce
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
Biologicky rozložiteľný odpad
Cestovný ruch
Čistička odpadových vôd
Česká republika
Členské štáty
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DNUoZ
EK
EÚ
FO
HM
IBV
IROP
KO
MDD
MRK
MŠ
MŠ SR
MŠ VVaŠ SR
MV SR
MZ SR
MZ
MŽP
NN
NPR
NRSR
OcÚ
OP
PD
PHSR
PO
PRO
RIUS
SAD
SHR
SK
SODB
SOMS
SR
ŠJ
ŠKD
TI
TSP
UoZ
ÚPN
ÚPSVaR
VKK
VN
VZN
ZKO
ZŠ

Dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie
Európska komisia
Európska únia
Fyzická osoba
Hrobové miesta
Individuálna bytová výstavba
Integrovaný regionálny operačný program
Komunálny odpad
Medzinárodný deň detí
Marginalizovaná rómska komunita
Materská škola
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a školstva SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Malé znečistenie
Ministerstvo životného prostredia
Nízke napätie
Národný program reforiem
Národná rada Slovenskej republiky
Obecný úrad
Operačný program
Projektová dokumentácia
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Právnická osoba
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Regionálna integrovaná územná stratégia
Slovenská autobusová doprava
Samostatne hospodáriaci roľník
Prešovský samosprávny kraj
Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov
Spolok obcí mikroregiónu Stráže
Slovenská republika
Školská jedáleň
Školský klub detí
Technická infraštruktúra
Terénna sociálna práca
Uchádzači o zamestnanie
Územný plán
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Veľkokapacitný kontajner
Vysoké napätie
Všeobecne záväzné nariadenie
Zmesový komunálny odpad
Základná škola
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Príloha č. 4 Akčný plán
Príloha č. 5 Dotazník a vyhodnotenie
DOTAZNÍK PRE OBČANOV OBCE Zlatá Baňa

Vážení občania,

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Zlatá Baňa, ktorý sa zameriava najmä na ochranu životného prostredia, rozvoj
občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, zvýšenie zamestnanosti, rozvoj cestovného ruchu,
služieb a podnikania, rozvoj vzdelávania kultúry a športu a celkový hospodársky a sociálny rozvoj
obce. K tomu je potrebné zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a
predstavy občanov.
Veríme, že každý komu záleží na rozvoji obce, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak
spolupodieľať na vytvorení spoločného dokumentu. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
na roky 2016-2022 by mal Vaše predstavy a potreby o rozvoji obce zdokumentovať a následne by ich
malo mesto za finančnej pomoci EU a iných zdrojov v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2022 do
reality. Tento plán je základným dokumentom pre rozvoj obce.
Dotazník je anonymný.

Pokyny k vyplneniu dotazníka:
Pri ručnom vyplňovaní dotazníku na papieri odpovede na otázky označte krížikom alebo
zakrúžkujte, príp. vpíšte názory.

Odpovedzte, prosím, na nasledujúce otázky:

 Muž

Respondent je:
Veková kategória:

 Žena

 Do 18 rokov
 19-35 rokov

 36-50 rokov

51-65 rokov

 66 a viac rokov
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:


maturitou



Nižšie vzdelanie – základné vyučenie bez maturity
Stredné vzdelanie – úplné stredoškolské, vyučenie s
Vyššie vzdelanie – pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské
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Váš zamestnanecký pomer:

 Podnikateľ/ka

 Zamestnanec
 Dôchodca

 Nezamestnaný

 Študent/ka

 V domácnosti

1. Ako ste celkovo spokojný/a s Vaším mestom, kde žijete, pracujete, ako miestom pre život,
prácu, zábavu, výchovu detí, či prežitie staroby?
Veľmi spokojný/á

Skôr spokojný/á

Skôr nespokojný/á

Veľmi nespokojný/á

2. Vyjadrite prosím svoju úroveň spokojnosti so stavom vašom meste v nasledujúcich
oblastiach:
(doplňte prosím body v rozsahu 1 až 5 ( 1 veľmi nízka spokojnosť, 2 skôr nízka spokojnosť, 3
stredná spokojnosť, 4 skôr vysoká spokojnosť, 5 vysoká spokojnosť).
Bývanie

dostupnosť ….…

kvalita ……

Zdravotné služby

dostupnosť ….…

kvalita ……

občanov v núdzi a pod.)

dostupnosť ….…

kvalita ……

Materské školy

dostupnosť ….…

kvalita ……

Základná škola

dostupnosť ….…

kvalita ……

Kultúrne akcie

množstvo ……

kvalita ……

Športoviská

množstvo ……

kvalita ……

Detské ihriská

množstvo ……

kvalita ……

Počet parkovacích miest

množstvo ……

kvalita ……

Sociálne služby (starostlivosť o seniorov,

Stav komunikácií

…...

Stav chodníkov

…...

Stav verejných priestranstiev

…...

Stav verejného osvetlenia

……

Stav mestských budov

…...

Stav budovy obecného úradu

…...

Technický stav zástaviek autobusu

…...

Ústretovosť a odbornosť zamestnancov MsÚ

……

Zimná údržba komunikácii

........

Vzhľad centra obce:

.......

Čistota obce

……

Vodovod

……

Kanalizácia

……

Telekomunikačná sieť

……

Plyn

……

Elektrina

……

Internetová sieť

……
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Pripomienky a poznámky:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Sledujete dianie v obci – v akej forme?
Úradná tabuľa

Verejné zasadanie zastupiteľstva

Internet (stránky obce/organizácií)

Regionálne noviny

Mestské noviny

Nezaujíma ma to

Inak ……………………………………….……......................................................................………..
4. Ktorých aktivít sa vo vašej obci koná málo a prijali by ste, aby sa konali častejšie. Vpíšte
svoje návrhy podujatí alebo aktivít.
kultúrne akcie (akého charakteru?) ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................
športové akcie a podujatia (akého charakteru?) .................................................................................
...................................................................................................................................................................
spoločenské podujatia (plesy, zábavy, diskotéky?)..............................................................................
...................................................................................................................................................................
vzdelávacie akcie (besedy, prednášky, kurzy napr. počítačové, cudzojazyčné) ................................
...................................................................................................................................................................
voľnočasové aktivity a záujmové krúžky (tance, remeslá, hudobné nástroje a pod.)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Vlastné športovanie (fitness centrum, joga, či iné športy resp. krúžky?) ............................................
...................................................................................................................................................................
iné …………......………...…………………….…………........................................................................

5. Triedite odpad?

Áno

Nie. Ak nie, tak z dôvodu:
Nechce sa mi
Zlá dostupnosť kontajnerov
Neviem, prečo by som to mal robiť

6. Zhodnoťte kvalitu životného prostredia:
(doplňte prosím body v rozsahu 1 až 5
( 1 veľmi nízka spokojnosť, 2 skôr nízka spokojnosť, 3
stredná spokojnosť, 4 skôr vysoká spokojnosť, 5 vysoká spokojnosť).
Rozsah verejných plôch a parkov

…..

Úroveň starostlivosti o verejné plochy

…..

Starostlivosť o zeleň

…..

Čistota a vzhľad miesta, kde bývam

…..

Kvalita ovzdušia

…..
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Miera hlučnosti

…..

Pripomienky a poznámky:
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. Ste spokojný/á s autobusovými spojmi?
(doplňte prosím body v rozsahu 1 až 5 ( 1 veľmi nízka spokojnosť, 2 skôr nízka spokojnosť, 3
stredná spokojnosť, 4 skôr vysoká spokojnosť, 5 vysoká spokojnosť).
Dostupnosť okolitých miest a obcí

…..

Dostupnosť vzdialenejších miest SR (BA, PO, KE)

…..

Nevyužívam autobusové dopravy
Pripomienky a poznámky:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
8. Ako je podľa Vás v obci bezpečne? .....…
(doplňte prosím body v rozsahu 5 až 1 ( 5 úplne bezpečne, 4 skôr bezpečne, 3 stredne
bezpečne,2 skôr nebezpečne, 1 veľmi nebezpečne)
Pripomienky a poznámky:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
9.

Čo je najväčším problémom obce?
Vysoká úroveň kriminality, vandalizmu

Nedostatok možností trávenia voľného času

Nedostatočná vybavenosť obchodmi a službami

Nedostatok pracovných príležitostí

Nedostatok parkovacích miest

Nedostatok bytov

Nedostatok stavebných pozemkov

Staré nevyhovujúce detské ihriská

Zlý stav komunikácií

iné …………………………..........................

Pripomienky a poznámky:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

10. Aké sú podľa vás najväčšie pozitíva vášej obce? ..............................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

11. Čo by sa v obci malo rozhodne zmeniť? ............................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

12. Čo vám v obci najviac chýba? .............................................................................................
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...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

13. Kde na území regiónu najradšej trávite svoj čas? ................................................................
...................................................................................................................................................................

14. Aké služby pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu by mal región ponúkať príp.
skvalitniť:............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

15. Uveďte, prosím, Vaše konkrétne návrhy – čo by malo byť v ktorej lokalite:
vybudované...........................................................................................................................................
 rekonštruované......................................................................................................................................
 opravené................................................................................................................................................
 odstránené.............................................................................................................................................

16. Miesto pre vaše pripomienky a návrhy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. .................................................................................................................................................................
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili vyplnením tohto dotazníka. Svojimi názormi a nápadmi ste pomohli
k lepšiemu spoznaniu situácie v obci a jej perspektívy z pohľadu Vás, občanov – ľudí, ktorí tu žijú, vytvárajú
hodnoty a majú záujem o rozvoj obce.
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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo:
Mužov........ 17
Žien ......... 20
Veková kategória respondentov

1

2

9
do 18
19-35

18

36-50
51-65

7

66 a viac

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

vzdelanie respondentov
nižšie vzdelanie
13%
vyššie vzdelanie
38%
stredné
vzdelanie
49%
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Zamestnanecký pomer:

zamestnanecký pomer respondentov
5%
5%
11%

Zamestnanec
Dôchodca

54%
22%

Študent
Podnikateľ
Nezamestnaný
V domácnosti

3%

2. Ako ste celkovo spokojný/a s Vaším mestom, kde žijete, pracujete, ako miestom pre život,
prácu, zábavu, výchovu detí, či prežitie staroby?

Spokojnosť s mestom
0%
17%
33%
veľmi spokojní
skôr spokojní
skôr nespokojní

50%

veľmi nespokojní
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3. Sledujete dianie v obci – v akej forme?

sledovanie diania v meste
úradná tabuľa

0% 2% 5%

internet (stránky
mesta/organizácií)
mestské noviny

17%
28%

verejné zasadnutia
zastupiteľstva
regionálne noviny

45%
3%

nezaujíma ma to
inak (od známych, rozhovory
s poslancami, televízia)

4. Ktorých aktivít sa vo vašej obci koná málo a prijali by ste, aby sa konali častejšie. Vpíšte
svoje návrhy podujatí alebo aktivít.
1
14

2

29

3

18

4
19

5
6

23

7

28

1- kultúrne akcie charakteru: diskotéky, folklór, ryžovanie zlata, psie záprahy, majáles, Vianoce,
spoločenské akcie hlavne pre deti a rodičov, juniáles...
2- športové akcie a podujatia charakteru: futbal, športuje celá rodina, volejbal, tenisový a
hokejbalový turnaj, horská cyklistika- preteky...
3-spoločenské podujatia: diskotéky, zábava, juniáles...
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4-vzdelávacie akcie: tanečný krúžok, jazykové kurzy, PC kurzy...
5- voľnočasové aktivity a záujmové krúžky: spoločenské tance, folklórny súbor rozvijajúci tradície
obce, odborné remeselné kurzy...
6- vlastné športovanie : plávanie, futbal, hokej, jóga, fitness centrum, aerobik, zumba, cvičenie pre
deti a mládež, pre ženy...
7- iné: vytvorenie múzea o histórii obce a jej okolia, turistika, poznávacie zájazdy...

5. Triedenie odpadu
Všetci respondeti uvádzajú, že triedia odpad (37)

triedenie odpadu

nie
0%

áno
100%

6. Zhodnoťte kvalitu životného prostredia

Rozsah
verejných
plôch a
parkov
Úroveň
starostliv
osti o
verejné
plochy
Starostliv
osť o

1 veľmi
nízka
spokojn
osť

1 veľmi
nízka
spokojn
osť

2 skôr
nízka
spokojn
osť

2 skôr
nízka
spokojn
osť

3
stredná
spokojn
osť

3
stredná
spokojn
osť

4 skôr
vysoká
spokojn
osť

4 skôr
vysoká
spokojn
osť

5
vysoká
spokojn
osť

5
vysoká
spokojn
osť

13

35%

10

27%

6

16%

2

5%

0

0%

10

27%

13

35%

8

22%

4

11%

0

0%

11

30%

12

32%

9

24%

2

5%

1

3%
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zeleň
Čistota a
vzhľad
miesta,
14
38% 9
24%
9
24%
2
5%
1
kde
bývam
Kvalita
4
11% 3
8%
2
5%
7
19%
15
ovzdušia
Miera
4
11% 3
8%
8
22%
12
32%
6
hlučnosti
Pripomie
nky
organizovať brigády na čistenie priestranstiev a dbať aby VPP pracovníci zberali odpad
a pozná
mky:

3%

41%
16%

7. Ste spokojný s autobusovými spojmi?
1 veľmi
nízka
spokoj
nosť

1 veľmi
nízka
spokoj
nosť

2 skôr
nízka
spokoj
nosť

2 skôr
nízka
spokoj
nosť

3
stredná
spokoj
nosť

Dostup
nosť
okolitých
miest a
obcí
9
5
1%
5
1%
Dostup
nosť
vzdialene
jších
miest SR
(BA, PO,
KE)
4
1%
5
1%
Nevyužívam autobusové dopravy: 16 respondentov
Pripomie
nky
a pozná
mky:

8

4 skôr
vysoká
spokoj
nosť

4 skôr
vysoká
spokoj
nosť

5
vysoká
spokoj
nosť

5
vysoká
spokoj
nosť

2%

4

1%

0

0%

1%

5

1%

0

0%

3
stredná
spokoj
nosť

Veľmi málo autobusových spojov počas víkendov, nočný spoj, posunúť spoj v nedeľu a
vo sviatok...
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8. Ako je podľa Vás v obci bezpečne?

pocit bezpečia v meste
0%

0%
13%

31%

5 úplne bezpečne
4 skôr bezpečne
3 stredne bezpečne
2 skôr nebezpečne

56%

1 veľmi nebezpečne

9. Čo je najväčším problémom obce?

najväčší problém mesta
3% 0%
1%

15%

14%

2%

11%
27%
23%

4%

Vysoká úroveň kriminality,
vandalizmu
Nedostatočná vybavenosť
obchodmi a službami
Nedostatok parkovacích miest
Nedostatok stavebných pozemkov
Zlý stav komunikácií

10.Aké sú podľa
Vás najväčšie
pozitíva Vašej
obce?
11.Čo by sa
v obci malo
rozhodne
zmeniť?

prostredie, čistý vzduch a pokoj, prírodné prostredie, príroda a čisté prostredie, rodná
obec, história, možnosti športov celý rok...
vedenie, prostredie obce, celkový vzhľad, vrátiť život v obci stav ciest, telefónny
signál, využiť budovy na realizáciu voľného času pre mladých aj starých,
znovuobnovenie lyžiarskeho vleku, vybudovanie cestných komunikácií, cyklistický
chodník , cesty, prinavrátiť školu a škôlku, organizácia prác na obecnom úrade, po
ťažbe dreva je potrebné prinavrátiť miesto do pôvodného stavu, vedenie, vybudovať
kultúrny verejný priestor, zväčšiť kultúrny dom, pokosenie cintorína 2xročne,
informovanosť občanov....
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12.ČO Vám
v obci najviac
chýba?
13.Kde na území
regiónu najradšej
trávite svoj čas?
14. Aké služby
pre rozvoj
vidieckeho
cestovného
ruchu by mal
región ponúkať
príp. skvalitniť?

mimopracovné vyžitie, telefónny signál, škôlka, chodníky, lepší telefónny signál,
spoločneksé aktivity, posilovňa, škola, priestor pre mládež, kontrola úloh a prác na
obecnom úrade, zodpovednosť za nakladanie a hospodárenie s obecným majetkom a
finančnými prostriedkami, úprava námestia v strede obce, poriadok na verejných
priestranstvách, verejné diskusie s občanmi o rozvoji obce, kanalizácia, nedostatok
autobusových spojov, pošta....
príroda, les, Dujava...
turistika, ubytovanie, lyžovanie, cykloturistika, opraviť cesty, agroturizmus, autobusové
spojenie s mestom Prešov aj počas víkendu, možnosť nákupu aj počas víkendu,
udržiavané cyklistické trate, pravidelná údržba cyklotrás, využívanie eurofondov, viac
náučných tabúľ o obci a jej okolí, múzeum o histórii obce a jej okolí, skvalitnenie
autobusovej dopravy.....

15. Uveďte prosím, Vaše konkrétne návrhy- čo by malo byť v ktorej lokalite:

Vybudované

ihriská, športoviská, kanalizácia, chodníky, miesto na umiestnenie veľkokapacitného
kontajnéra, javisko vo vonkajšom areáli obce...

Rekonštruované

obecný úrad, kostol, obecný úrad, cesty, schody dom smútku, dvor kostola, ploty,
oplotenia a zábrany na mostoch, vlek, požiarna zbrojnica, zväčšiť spoločenskú sálu a
zmodernizovať ju, kultúrny dom...

Opravené

cesty, chodníky, klub, ihrisko, uličky, knižnica...

Odstránené

skládka odpadov, staré stavby, staré stĺpy po vedení rozhlasu, nepotrebné káble a
skládky odpadov...
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