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Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program
rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu
o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania,
podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci.
Realizácia Programu rozvoja obce je podmienkou zlepšenia kvality života obyvateľov
obce, ktorí tu nie sú postavení do pasívnej úlohy, ale aj ako partneri.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa tvoril v roku 2015. Na
identifikovaní vízie, slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození obce, posúdení vplyvu
inštitúcií v obci, analýze konkurencie pracovala obecná skupina počas troch workshopov pod
vedením spracovateľa PHSR – OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov. Výsledkom je strategický
a akčný plán, ktorý sa opiera o potenciál obce, jej aktuálne potreby a možnosti.
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Časť 1 - Analytická časť
Časť 1.A - Analýza vnútorného prostredia
Táto časť obsahuje:
- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a
kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej
a hospodárskej situácie,
- analýzu silných a slabých stránok územia.

Demografický potenciál
Tab. 1 Počet obyvateľov v rr. 2006 - 2014
Rok
Počet
obyv.

2006
916

2007
965

2008
980

2009
1015

2010
1048

2011
1066

2012
1089

2013
1104

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tab. 2 Prirodzený prírastok / úbytok obyvateľstva v rr. 2006 - 2014
Rok
Počet živonarodených
deti
počet zomretých
prirodzený prírastok

2006
8

2007
7

2008
13

2009
14

2010
10

2011
19

2012
9

2013
13

2014
6

5
3

17
-10

11
2

13
1

9
1

9
10

5
4

8
5

7
-1

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tab. 3 Migrácia obyvateľstva - prírastok (úbytok) obyvateľstva v rr. 2006 - 2014
Rok
Prisťahovalí
Vysťahovalí
Prírastok
(úbytok)
sťahov.

2006
16

2007
72

2008
24

2009
46

2010
40

2011
51

2012
31

2013
27

2014
29

12

13

11

12

8

13

12

17

10

4

59

13

34

32

38

19

10

19

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Tab. 4 Celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva v rr. 2006 - 2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ukazov./rok
3
-10
2
1
1
10
Prirodzený
prírastok
4
59
13
34
32
38
Migrácia
Celkový prírastok

7

49

15

35

33

2012

2013

2014

4

5

-1

19

10

19

23

15

18

48

Zdroj: Štatistický úrad SR

Ekonomický rozvoj
Zamestnanosť a podnikanie
Obec má výhodnú polohu vzhľadom k mestu Ružomberok. Obyvatelia zväčša dochádzajú za
prácou do mesta.
Najvýznamnejšie podniky v obci:
- PD Ludrová,
- Janiga Racing Technologies,
- Chalúpkovo,
- Chalúpky u babky,
- Přenek – autoservis,
- Capík,
- Hollý,
- Omasta,
- FRASTAJ,
- BEMATEX,
- Benex interiér.

Tab. 5 Právnické osoby pôsobiace v obci a v okrese Ružomberok
Organizácie zamerané na tvorbu zisku
z toho

Neziskové
organizácie
spolu

Názov územia
spolu

Okres Ružomberok

ostat.
ziskovo
orient.
jednotky

akciové
spoločnosti

spoločnosti
s ručením
obmedz.

45

937

16

-

x

38

528

-

21

-

-

x

1

10

1 058

Liptovská Štiavnica
22
Zdroj: Štatistický úrad SR (MOŠ 2012)

štátne
podniky

družstvá
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Tab. 6 Fyzické osoby pôsobiace v obci a v okrese Ružomberok
v tom

Názov územia

Fyzické osoby
spolu

Okres Ružomberok
Liptovská Štiavnica
Zdroj: Štatistický úrad SR (MOŠ 2012)

súkromne
hospodáriaci
roľníci

slobodné
povolania

živnostníci

3 926

3 653

198

75

61

55

3

3

Zdroj: http://naseobce.sk/mesta-a-obce/2648-liptovska-stiavnica/firmy-a-organizacie

Počet všetkých organizácií: 199.
Počet aktívnych organizácií: 113.
Tab. 7 Podniky v obci podľa veľkostnej štruktúry zamestnancov
Veľkosť podniku
podľa počtu zamestnancov
0-19
20-49
50-249
250 a viac
nezistený

Počet
k 31.12.2005
8

Počet
k 31.12.2014
10

1

1

Zdroj: Štatistický úrad SR
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Nezamestnanosť
V rokoch 2011 – 2014 nastal mierny nárast nezamestnanosti o 7 osôb.
Tab. 8 Evidovaní uchádzači o zamestnanie v rr. 2011 - 2014
Rok
Muži
Ženy
Spolu

2011
31
23
54

2012
24
27
51

2013
32
25
57

2014
30
31
61

Zdroj: Štatistický úrad SR

Samospráva
Starosta: Dušan Lauko.
Počet poslancov: 7
- RNDr. Dušan Dírer,
- MVDr. Juraj Molčan,
- Mgr. Ľubomír Janči,
- Marián Janiga,
- Michal Ondrejka,
- Ing. Pavol Hlaváč,
- Valéria Tulinská.
Komisie Obecného zastupiteľstva: kultúrno-športová, pre životné prostredie a výstavbu,
finančná, sociálna.
Počet pracovníkov úradu: 2.
Tab. 9 Rozpočet obce v rr. 2011-2016 v €

Príjmy
Výdavky
-z toho:
kapitálové
výdavky
Podiel
kapitálových
výdavkov na
celkových
výdavkoch v %

2011
skutočnosť
1 415 154
1 415 061

2012
skutočnosť
1 624 047
1 570 673

225 152

138 206

15,9

8,8

2013
skutočnosť
342 199
330 421

2014
skutočnosť
487 592
463 289

2015
plán
349 807
315 630

2016
plán
349 807
315 630

10 068

151 586

0

0

3,1

32,7

0

0

Počet podaných projektov za posledných 5 rokov: 5.
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Počet realizovaných projektov za posledných 5 rokov: 10 v sume 450 000€.
Partnerské obce – nemá.
Občianske združenia:
ANGELS,
Futbalový klub B.O.B. Ružomberok,
Kynologické stredisko Raz – Dva,
Šachový klub INVESTSPOL Liptovská Štiavnica,
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Ružomberok,
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica.
V obci nie sú zaregistrované žiadne neziskové organizácie.

Vzdelávanie
V obci sa nachádza základná škola s ročníkmi 1.-4. a vysunuté pracovisko Súkromnej základnej
umeleckej školy, ktorá tu má otvorený výtvarný a tanečný odbor. Pôsobí tu aj Školský klub detí
Jašterička a školská jedáleň.
Stav budov základnej školy - je potrebné zateplenie.
Počt žiakov v základnej škole sa od roku 2005 do roku 2014 mierne zvýšil o 8 žiakov.
Tab. 10 Počet žiakov v základnej škole (roč. 1.-4.) v rr. 2005 - 2014
Rok
Počet
žiakov

2005
45

2006
45

2007
44

2008
45

2009
46

2010
45

2011
50

2012
49

Zdroj: Štatistický úrad SR

Obec nemá materskú školu.

Kultúra
Kultúrne zariadenia v obci: kultúrny dom a knižnica, v havarijnom stave.
Kultúrne podujatia organizované obcou – 3-5/rok.
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Tab. 11 Prehľad najvýznamnejších pravidelných kultúrnych podujatí v obci
Názov kultúrneho podujatia
Hasičský ples
Štiavnické zabíjačkové hody
Sadenie mája
Farský deň rodiny
Jánsky Salatín
Stretnutie rodákov
Posedenie s dôchodcami
Mikuláš

Organizátor
DHZ L. Štiavnica
Obec
DHZ L. Štiavnica
Carmagnola L. Štiavnica
Obec
Obec
Obec
Obec

Mesiac
Január
Apríl
Máj
Jún
Jún
Jún
Október
December

Kultúrne pamiatky:
- NKP Hradisko Lúčny hríb, 800-400 p.n.l., čiastočne preskúmaná archeologická lokalita,
- NKP Kúria L. Štiavnica, 15 st., architektonická pamiatka – súkromný bytový fond, stav
v reštaurovaní,
- NKP Park pri kúrii, 19 st., narušený stav.

Šport
Športové zariadenia v obci: telocvičňa a futbalové ihrisko, vyhovujúci stav.
Združenia y pôsobiace v športe:
- TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – futbal,
- Šachový klub,
- DHZ Liptovská štiavnica.
Športové podujatia organizované obcou - 3/rok.
Tab. 12 Prehľad najvýznamnejších pravidelných športových podujatí v obci
Názov športového podujatia
Preteky gazdovských koní
Hasičská súťaž o pohár starostu
L. Štiavnice
Šachový turnaj

Organizátor
Obec
Obec

Mesiac
Február
September

ŠK Investpol L. Štiavnica

December

Voľný čas
V obci je lokalita Rybník, ktorú je nutné dobudovať.
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Bývanie
V obci bolo postavených približne 70 rodinných domov v priebehu 10 rokov.
V rozšírených hraniciach intravilánu obce prebieha intenzívna individuálna bytová výstavba
(IBV) v lokalite Kľučiny. Celkovo je plánovaná výstavba 59 rodinných domov. V lokalite Kľučiny
sú vybudované inžinierske siete: plyn, voda, elektrina, kanalizácia (dažďová a splašková). Je
potrebné dobudovať miestny rozhlas a povrchovú úpravu komunikácií.
V rámci vyhotovených štúdií bola plánovaná výstavba 31 rodinných domov v lokalite Na kúte. S
tým súvisí príprava stavebných pozemkov a vybudovanie technickej infraštruktúry. Pozemky sú
vysporiadané a sú vybudované miestne komunikácie v dĺžke 850 m.
Popri rozvoji nových lokalít IBV vznikla v katastri obce drevená dedina „Chalupkovo, Dedinka
pod Salatínom“, rozsiahlejšie kompaktné sídlo, v ktorom je postavených 21 dreveníc
a gazdovský dvor. Bolo plánovaných 29 dreveníc.
Zmiešaná IBV – Liptovská Štiavnica „Pod medokýšom“ – je postavených 14 rodinných
a rekreačných domov. Obec ponúka aj pozemky so zavedenými energiami a kanalizáciou stále
na predaj.
Predpokladaný počet novovybudovaných rodinných domov, ktoré budú v rámci IBV v obci
vybudované v období 2007-2016, je cca 140 domov, predpokladaný počet nových dreveníc je
29.
Tab. 13 Bytový fond podľa veku budovy v obci
Bytový fond podľa veku budovy v Liptovskej Štiavnici (počet bytov)
Obdobie výstavby
Byty podľa typu budovy spolu
%
Do 1919
11
3,13
1920-1945
34
9,69
1946-1970
97
27,64
1971-1980
52
14,82
1981-1990
29
8,26
1991-2001
23
6,55
2002-2015
12
3,42
Nezistené
190
54,28
Spolu
350
100%
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR

Tab. 14 Obývanosť bytov v obci
Obývanosť bytov (Spolu) Obývané byty Neobývané byty Nezistené
350
301
49
0
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR
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Tab. 15 Prehľad o zariadeniach občianskej vybavenosti v obci
Zariadenia občianskej vybavenosti
Predajne potravinárskeho tovaru
Predajne zmiešaného tovaru
Predajne nepotravinárskeho tovaru
Strediská služieb
Pohostinské odbytové stredisko
Hotel, penzión, chalúpky – chatová oblasť
Knižnica
Bankomat
Kostoly
Pošta
Domy smútku
Cintorín, urnové háje, rozptylové lúčky

Áno/Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Áno
Áno

Zdroj: Obecný úrad

Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie.

Životné prostredie
Komunálny odpad
Množstvo komunálneho odpadu ročne – do 250 t.
Zložky komunálneho odpadu, ktoré sa triedia – plasty, sklo, železo, papier, biela technika,
batérie. Čo sa týka množstva, od roku 2012 sa zvýšilo množstvo skla, papiera a elektroodpadu.
Naopak, znížilo sa množstvo plastov.
Tab. 16 Množstvo zložiek triedeného odpadu v rr. 2012-2014 v tonách
Plasty
Sklo
Železo
Papier
Elektroodpad
Batérie

2012
5,88
12,26

2013
2014
5,88
4,29
16,61
15,58
zbiera a odváža ZŠ
22,94
34,03
23,99
0,30
0,40
0,48
-

V obci sa nachádza kompostáreň – hnojisko PD Ludrová.
Počet likvidovaných čiernych skládok ročne za posledných 5 rokov – 3.
V obci sú 3 parky s rozlohou 6 000 m2.
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Tab. 17 Pozemky v obci
Druh pozemku
Poľnohospodárska pôda
Orná pôda
Chmeľnica
Vinica
Záhrada
Ovocný sad
Trvalý trávnatý porast
Nepoľnohospodárska pôda
Lesný pozemok
Vodná plocha
Zastavaná plocha a nádvorie
Ostatná plocha
Celková výmera

Výmera m2
7 457 513
3 639 874
0
0
123 293
0
3 694 346
24 914 300
23 478 029
77 303
804 972
553 996
32 371 813

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – Štatistický úrad SR

Dopravná infraštruktúra
V obci sa nenachádza cesta I. a II. triedy.
Hlavnú komunikačnú os sídla vytvára štátna cesta III/05912 Ružomberok - Liptovská Štiavnica v
dĺžke 7 km, na konci obce ukončená autobusovou otočkou. Časť obce, ktorá bezprostredne
nadväzuje na obec Štiavnička, je napojená na štátnu cestu III/01811 Ružomberok - Ludrová.
Miestne komunikácie v obci končia ako slepé ulice alebo pokračujú do extravilánu poľnými
cestami. Celková dĺžka miestnych komunikácií je cca 6,0 km, z toho bezprašné cesty majú dĺžku
4,9 km.
Železničná doprava sa v obci nenachádza.
Obcou prechádza cyklotrasa Ružomberok – Liptovské Sliače v dĺžke 8 km.
Pešia doprava: obec má chodníky v dĺžke 2 500 m. Chýbajú chodníky v dĺžke 2 500 m.
Obec nemá poriešenú statickú dopravu a má veľký problém s parkovaním áut na okraji
miestnych komunikácií.
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Technická infraštruktúra
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
V roku 1973 sa v obci začalo s rozširovaním siete vodovodu do celej obce spolu so zachytením
nových prameňov v Zemianskej doline. Práce boli ukončené v roku 1974. Obec Liptovská
Štiavnica má v súčasnosti vybudovaný vlastný vodovod so samostatným vodojemom o objeme
100 m3 v lokalite Okrúţky, ktorý je zásobený z dvoch pramenísk “Pod Zubyhráškou“ a jedného
„Pod Novákovie“. Z vodojemu pokračuje vodovodná sieť o priemere 100 mm, ktorá je z PVC
materiálu alebo liatiny. Celková dĺžka vodovodnej siete v obci je 9 km. V súčasnosti je na
miestny vodovod napojených 100 % bytových jednotiek v obci. Všetky jestvujúce vedenia a
objekty pre rozvod vody sú v správe Ružomberskej vodárenskej spoločnosti, v ktorej jedným z
akcionárov je aj obec Liptovská Štiavnica.
Pri IBV Kľučiny došlo k prepojeniu miestneho vodovodu obce Liptovská Štiavnica s mestským
vodovodom Ružomberok.
V obci existuje 10 súkromných studní. Vodu zo studní miestni občania využívajú v
domácnostiach len ako vodu úžitkovú (na zavlažovanie a pod.).
Kanalizácia je v obci vybudovaná. Verejná kanalizačná sieť je pripojená na ČOV.
Kanalizačná sieť v obci Liptovská Štiavnica sa skladá z dvoch samostatných kanalizačných
zberačov. Prvá kanalizačná sieť je napojená na centrálnu čistiareň odpadových vôd v
Ružomberku. V katastrálnom území Liptovská Štiavnica predstavuje kanalizácia celkovú dĺžku 6
km. Potrubie kanalizačného zberača je z PVC o priemere 315 mm. Počet prípojok kanalizačnej
siete je 103.
Dodávka plynu
Plynofikácia obce bola zrealizovaná v rokoch 2000-2005. Obec je plynofikovaná na 75 %. Je
napojených 100 rodinných domov, škola, obecný úrad.
V obci sú vytvorené podmienky pre všetkých potencionálnych záujemcov o napojenie na plyn.

Informačná infraštruktúra
Miestny rozhlas
Prostredníctvom miestneho rozhlasu Obecný úrad informuje o aktuálnom dianí v obci. Bol
vybudovaný v roku 1954 a patril medzi prvé rozhlasy v okolí Ružomberka. Jeho sieť bola
vybudovaná po strechách domov, čo technicky nevyhovovalo pri údržbe. V roku 1965 bol
vybudovaný nový miestny rozhlas, spolu s novou rozhlasovou ústredňou. Súčasný technický
stav je nevyhovujúci, vyžaduje rekonštrukciu. Je potrebné rozšíriť sieť rozhlasu do lokality
Kľučiny.
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Webová stránka obce
Obec má vybudovaný informačný internetový portál obce www.liptovskastiavnica.sk. Na
webovej stránke sú uvedené rôzne odkazy na jednotlivé aktivity hospodárskeho, kultúrneho a
spoločenského života obce v rôznych sekciách: aktuality, z dejín, z Obecného úradu, časopis,
fotogaléria a pod. Stránka je pravidelne aktualizovaná.
Obec vydáva časopis Štiavnické to i to, ktorý vychádza raz za štvrťrok.

Matica vplyvu
Maticu vplyvu spracovala pracovná skupina obce na 3. workshope. Matica vplyvu rozdeľuje
inštitúcie v obci podľa ich vplyvu a právomocí, ktoré majú vo vzťahu k realizácii PHSR. Zaujímali
nás najmä tie inštitúcie, ktoré majú vysokú mieru právomocí alebo vplyvu. Tieto by sa pri
realizácii PHSR mali stať partnermi, alebo samotnými realizátormi jednotlivých aktivít. Výsledky
získané v tejto matici sú zohľadnené pri akčnom plánovaní.

Tab. 18 Matica vplyvu inštitúcií na realizáciu PHSR
Miera právomocí
Vysoká

Nízka

Vysoká

Obec
Štátna správa - úrady
Stavebný úrad
VÚC Žilina
Mesto Ružomberok

Mesto Ružomberok
Eurofondy – výzvy
Telovýchovná jednota
Pozemkové spoločenstvo majiteľov
lesov

Nízka

-

-

Miera
vplyvu
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Časť 1.B - Analýza vonkajšieho prostredia
STEEP analýza
Súčasťou analýzy vonkajšieho prostredia je tzv. analýza STEEP faktorov, ktorá sleduje vplyv
faktorov v sociálnej, technologickej, ekonomickej, environmentálnej a politickej. Sú to rôzne
faktory, ktoré pôsobia na širšej ako obecnej úrovni, pričom majú vplyv na ďalší rozvoj obce.
Súhrn vonkajších faktorov v metodike STEEP analýzy uvádza nasledujúca tabuľka.
Tab. 19 STEEP analýza - vplyv sociálnych, technologických, ekonomických, ekologických a
politických faktorov vonkajšieho prostredia na rozvoj obce
SOCIÁLNOKULTÚRNE
Starnutie
populácie

TECHNOLOGICKÉ

EKONOMICKÉ

ENVIROMENTÁLNE

Rýchly vývoj
techniky a
technológií

Dopady
ekonomickej
krízy

Migrácia
obyvateľov za
štúdiom a prácou
do zahraničia

Zlepšuje sa prístup
k informáciám,
komunikačné
možnosti medzi
ľuďmi a
inštitúciami sa
menia, rozvíja sa
spolupráca na
diaľku
Deti a mládež
častejšie trávia
voľný čas pri
počítači ako pri
hrách
s vrstovníkmi, von
Technika umožňuje
nové možnosti
prezentácie a
marketingu
Narastá
individuálne
zabezpečenie ciest
do zahraničia

Zmena podielu
na výnose dane z
príjmov fyzických
osôb na 68,5 %
pre samosprávy s
prognózou na
úroveň 70,3 %

Priemysel je
zdrojom
znečistenia
životného
prostredia v
celosvetovom
meradle
Zmena klímy celkové oteplenie,
extrémne zrážky,
veterné smršte,
extrémne teplé
letné obdobia

Rýchle životné
tempo, viac
stresu

Uzatváranie sa
do seba, do
svojich rodín a
domovov
Pasívne trávenie
voľného času
v niektorých
rodinách

Medziročný
nárast HDP na 1
obyvateľa

Priaznivý vývoj
referenčných
úrokových
sadzieb Euribor
Počet
návštevníkov
Slovenska sa
znižuje.
17

Narastá
environmentálne
povedomie
občanov

POLITICKOPRÁVNE
Európske
štrukturálne
fondy na roky
2014-2020

Zhoršovanie
podnikateľského
prostredia v SR

Vymožiteľnosť
práva – nedôvera
občanov a
podnikateľov

Nárast štátnej
byrokracie

Najvyššiu dôveru
medzi občanmi
majú spomedzi
inštitúcií
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pomocou
internetu
Rozvoj
komunitných
aktivít a účasti
občanov na
verejnom živote

mimovládne
organizácie (40 %
občanov)
Štátna sociálna
politika pre
sociálne ohrozené
skupiny

Nárast využívania
sociálnych sietí

Technológie
poskytujú možnosť
šetrenia
prírodnými zdrojmi
Zdroj: Vlastné spracovanie

Analýza konkurencie
Obecná pracovná skupina na 3. workshope hľadala konkurenčné výhody a nevýhody svojej obce
v troch oblastiach: rast počtu obyvateľov a ich spokojnosť so životom v obci, rast počtu turistov
a ponuka obce pre cestovný ruch, rast zamestnanosti a podnikania v obci.
1. Rast počtu obyvateľov a ich spokojnosť
chýbajúci priestor na výstavbu mimo obce,
+
priestor a územie na výstavbu IBV,
2. Rast počtu turistov a ponuka pre cestovný ruch
chýba aquapark v obci,
+
máme oddychovo-relaxačnú oblasť Chalúpkovo + chalúpka U babky,
+
Zemianska kúria vo výstavbe – wellness a reštaurácia,
3. Rast zamestnanosti + podnikania
pracovných príležitostí je viac mimo obce – v meste,
+
poľnohospodárske družstvo a súkromné podniky.
+
práca obyvateľov v meste – podielové dane.
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Časť 1.C - Zhodnotenie súčasného stavu územia
Vízia a posúdenie súčasného stavu
Vízia a posúdenie súčasného stavu v obci pomocou analýzy silných a slabých stránok, príležitostí
a ohrození boli pripravené na 1. workshope obcí dolného Liptova, organizovanom
spracovateľom Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja týchto obcí, Občianskym
združením Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov.

Vízia obce Liptovská Štiavnica
Vízia obce je vyjadrením želania, aká bude naša obec o 10 rokov. Vízia by mala byť všeobecná a
stručná, vystihujúca ideálny stav. Na druhej strane by mala byť špecifická, vyjadrujúca reálne
možnosti obce.
Vízia obce Liptovská Štiavnica do roku 2025
Želáme si, aby v roku 2025 bola obec Liptovská Štiavnica:
o výborná pre život a príťažlivá pre turistov,
o s výbornou sociálnou starostlivosťou o starších ľudí,
o s dobrými podmienkami na kultúru,
o s novou materskou školou.

Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození
Analýza silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození (analýza SWOT) pomenúva hlavné
charakteristiky vnútorného prostredia (silné a slabé stránky) a vonkajšieho prostredia
(príležitosti a ohrozenia) obce.
Silnými stránkami sú pozitíva, ktoré sú v obci, všetko to, na čo sme v obci hrdí, čo by sme ukázali
návštevníkom. O silné stránky sa budeme môcť oprieť pri napĺňaní vízie.
Slabými stránkami sú negatíva, ktoré sú v obci, všetko to, čo nám celkom nefunguje, na čo nie
sme hrdí. Je však potrebné, aby sme si pomenovali aj tieto stránky, aby sme ich mohli zlepšiť a
tak naplniť víziu.
Príležitosťami a ohrozeniami sú všetky rozhodnutia a trendy, ktoré pôsobia vo vonkajšom
prostredí, teda mimo obce - v regióne, v kraji, na Slovensku, v EÚ, vo svete. Môžu to byť
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spoločenské trendy, politické rozhodnutia, legislatíva, smery vývoja techniky a technológií,
environmentálne, ekonomické vplyvy apod. Príležitosťami sú tie vonkajšie vplyvy, ktoré budeme
môcť využiť v prospech rozvoja obce, pre naplnenie vízie. Ohrozeniami sú zasa tie vonkajšie
vplyvy, ktoré na rozvoj obce a napĺňanie vízie budú pôsobiť negatívne.
Tab. 20 Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození obce Liptovská Štiavnica, r.
2015
-

Silné stránky
Nezadĺženosť
Nárast populácie
Dobrá poloha voči mestu (dostupná)
Koncová obec
Infraštruktúra
Šport
Minerálne pramene
Vysporiadané pozemky
PD – miestne
Jednota dôchodcov
Preteky gazdovských koní
Príležitosti
Fondy EÚ + iné fondy
Zahraniční investori
Spolupráca s inými obcami
Liptov ako značka
Dobudovanie diaľnice
Vysokorýchlostná železnica

Slabé stránky
Chýba oddychová zóna
Potrebná rekonštrukcia kultúrneho domu
– zlý stav
Regulácia potoka
Nezáujem mládeže o veci verejné
Chýba škôlka

-

Kultúrne tradície, folklór

Ohrozenia

-

Legislatíva
Zdĺhavé vybavovanie na úradoch
Pokles eura/posilnenie meny
Zmena klímy
Vysoká spotreba umelých obalov je záťaž
Znečisťovanie prostredia
Cestná doprava nie je plynulá
Nezamestnanosť
Migrácia z regiónu
Nízka pôrodnosť
Prírodné katastrofy
Vojenský konflikt

Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja
Diparity identifikujú hlavné prekážky v rozvoji obce smerom k naplneniu vízie. Zdrojom pre
určenie disparít je porovnanie slabých stránok a ohrození.
Faktory rozvoja sú charakteristiky obce alebo vonkajšieho prostredia, ktoré budú podporovať
ďalší rozvoj obce smerom k naplneniu vízie. Zdrojom pre určenie faktorov rozvoja je porovnanie
silných stránok a príležitostí.
Disparity
20
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Zlý stav kultúrneho domu, chýbajúca oddychová zóna brzdia rozvoj medziľudských vzťahov,
spoločenského a komunitného života. S tým môže súvisieť aj mezáujem mládeže o veci
verejné a nízky záujem o kultúrne tradície a folklór.
Chýbajúca škôlka môže brzdiť záujem mladých rodín o bývanie v obci.
Faktory rozvoja
Vysporiadané pozemky sú dobrou podmienkou pre rozvoj výstavby v obci.
Jednota dôchodcov a záujem obyvateľov o šport sú vhodnými východiskami pre rozvoj
komunitného života.
Nezadĺženosť obce, fondy EÚ, iné fondy a nadácie sú príležitosťou na získanie vonkajších
finančných zdrojov na rozvoj obce.
Spolupráca s inými obcami sa môže stať zdrojom nových nápadov a projektov, ako aj
príležitosťou na získanie vonkajších finančných zdrojov na rozvoj obce.

Tab. 21 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Druh rizika

Zdroj rizika

Objekt rizika

Nežiaduce
dôsledky

Pravdepodobnosť

Individuálne

Nedôsledný prístup Obce
alebo Obecného úradu k
realizácii PHSR a k
získavaniu vonkajších
zdrojov

Realizácia PHSR

Stagnácia

Nízka

Realizácia
príslušných opatrení

Stagnácia

Stredná

Technické

Nezáujem partnerov o
spoluprácu na realizácii
PHSR
Neúspešnosť v získaní
financií z vonkajších zdrojov
na realizáciu opatrení PHSR

Ekologické

Nečakane zhoršujúce sa
klimatické podmienky

Nedostatočný vplyv
príslušných opatrení
zameraných na
adaptáciu na
zhoršovanie klímy

Nepriaznivé
podmienky na
život,
poškodenie
majetku

Nedostatočný vplyv
opatrení v sociálnej
oblasti

Nárast sociálnopatologických
javov

Stredná

Realizácia
rozvojových

Stagnácia

Stredná

Sociálne

Ekonomické

Odchod obyvateľov v
produktívnom veku za
prácou do iných regiónov
alebo krajín, nedostatok
pracovných príležitostí,
znižovanie kúpyschopnosti,
nárast chudoby
Makroekonomická klíma,
vplyv štátu na ekonomiku
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projektov
Zdroj: Vlastné spracovanie

Časť 2 - Strategická časť
Strategický plán odsúhlasila obecná pracovná skupina na 3. workshope.
Východiskami pre strategický plán boli:
-

problémová analýza,
analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození (SWOT),
analýza súčasného stavu v obci.

Tab. 22 Strategický plán
Hlavný cieľ

Ciele

Zvýšiť
kvalitu
života
občanov

Dobudovať občiansku
infraštruktúru

Poradie
cieľov
1.

Merateľný
ukazovateľ:
Rozvoj možností trávenia voľného
hodnotenie
času v obci
kvality
života
občanmi na
škále 1-5

2.
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Merateľné ukazovatele
Počet projektov na dobudovanie
občianskej infraštruktúry.
Dobudovaná občianska infraštruktúra –
odhad v %.

Možnosti trávenia voľného času v obci –
odhad v %.
Hodnotenie občanmi na škále 1-5.
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Časť 3 – Programová časť
Programová časť obsahuje zoznam priorít, opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce. Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie priorít na úroveň opatrení a
aktivít. Všetky súčasti tohto programu sú výsledkom návrhov a diskusií pracovnej skupiny pre
tvorbu PHSR.

Cieľ 1 Dobudovať občiansku a dopravnú infraštruktúru
Opatrenie 1.1: Dobudovanie
školskej infraštruktúry
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 1.1.1: Zriadiť materskú
školu

Obdobie
realizácie

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

20162017

Obec

-

500 000

EÚ
fondy +
Obec

Zriadená materská škola

Opatrenie 1.2: Dobudovanie
kultúrnej a oddychovej
infraštruktúry
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 1.2.1: Zriadiť
oddychovú zónu - Rybník
Zriadená oddychová zóna Rybník
Aktivita 1.2.2: Zriadiť
oddychovú zónu - Močiar
Zriadená oddychová zóna –
Močiar
Aktivita 1.2.3: Rekonštruovať
kultúrny dom
Zrekonštruovaný kultúrny dom

Obdobie
realizácie

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

20162020

Obec

Min. ŽP

10 000

EÚ + Obec
+ štát

20162020

Obec

Min. ŽP

100 000

EÚ + Obec
+ štát

20182020

Obec

Min.
kultúry
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Opatrenie 1.3: Dobudovanie
dopravnej a informačnej
infraštruktúry
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 1.3.1: Rekonštruovať a
dobudovať obecný rozhlas
Zrekonštruovaný
a dobudovaný obecný rozhlas
Aktivita 1.3.2: Vybudovať
parkoviská
Počet vybudovaných parkovísk
Počet nových parkovacích
miest

Obdobie
realizácie

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

2016

Obec

VÚC

30 000

Obec+EÚ

20162018

Obec

VÚC

20 000

Obec

Aktivita 1.3.3: Dobudovať pešie
komunikácie v dĺžke 2500 m
Dĺžka dobudovaných peších
komunikácií

20162020

Obec

VÚC

200 000

VÚC+ EÚ

Cieľ 2 Rozvoj možností trávenia voľného času v obci
Opatrenie 2.1: Zvýšiť účasť
mládeže na komunitnom živote
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 2.1.1: Vytvoriť
podmienky na podporu
komunitného života mladých
ľudí (priestory, koučing,
informovanosť…)
Vytvorené podmienky na
podporu
komunitného života – áno/nie,
odhad v %

Obdobie
realizácie

Zodpovedná
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

20162020

obec

Cirkevný
zbor,
šachový
klub

50 000

Obec
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Tab. 23 Ex-ante hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHSR (v €)

Názov investície

Klasifikácia
stavby triedy

Rok začatiaplán

Rok
dokončeniaplán

Technická
príprava
mesiac/rok
ÚR:
SP:
PD:

Cena podľa
stavebného
zámeru

Celkom

8/14
Výstavba materskej
škôlky

1211 Hotelové
budovy

2014

10/14
05/14

500 000

Navrhovaný objem
finančných
prostriedkov v
príslušnom roku
spolu

Rok

Objem fin.
prostriedkov
celkom

Rozpočet
obce

Rozpočet
EÚ

2016

100 000

10 000

100 000

2017

200 000

10 000

180 000

2018

200 000

20 000

180 000

Súlad cieľov Programu rozvoja obce Liptovská Štiavnica s cieľmi SR a Žilinského
kraja
Priority Národnej stratégie regionálneho rozvoja na roky 2020-2030 pre Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) v rámci prioritných oblastí nadväzujúce na 3 priority v stratégii Európa 2020:
Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii
V Žilinskom samosprávnom kraji by mala byť napĺňaná inovačná stratégia s dôrazom na oblasti
podľa schválenej Inovačnej politiky SR, a to najmä na informačné a komunikačné technológie,
strojársky priemysel, dopravu a logistiku. V tejto oblasti bude potrebné dbať najmä na
dobudovanie nevyhnutnej infraštruktúry, minimálne jedného spoločného vedeckotechnologického inkubátora (podnikateľská sféra a vysoká škola). Významným krokom by malo
byť zvýšenie absorpčnej kapacity pre externé zdroje na podporu vedy, výskumu a inovácií.
Udržateľný rast: podpora ekologického a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne
využíva zdroje
V Žilinskom samosprávnom kraji by mali byť podporované strategické aktivity s dôrazom na
podporu malého a stredného podnikania (MSP) a vytváranie podnikateľského prostredia v
sektore služieb najmä v oblasti turizmu, logistiky a IKT a takisto je potrebné sústrediť sa na
podporu podnikania na vidieku.
Pre oblasť konkurencieschopnosti, rastu a podnikateľského prostredia v regióne bude potrebné
nielen zvýšiť inovačnú výkonnosť, zrýchliť proces využívania IKT a informatizácie verejnej
správy, dobudovať sieť podporných služieb pre podnikateľov, zlepšiť možnosti financovania
MSP a cielene systematicky podporovať podnikanie v oblasti IKT, turizmu a logistike a
podnikanie na vidieku.
Podpora a rozvoj v oblasti životného prostredia v ŽSK by sa mala orientovať na zachovanie
významných prírodných zdrojov a možnosť ich racionálneho využitia, na postupnú zmenu
štruktúry priemyslu, služieb a poľnohospodárstva smerom k ekologickým/čistým technológiám
a zmenu prístupu k tvorbe a zachovaniu krajiny a manažmentu chránených území.
Inkluzívny rast: podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí
sociálnu a územnú súdržnosť
V Žilinskom samosprávnom kraji by mala byť podporovaná realizácia strategických aktivít s
dôrazom na rozvoj rozhodujúcich priemyselných odvetví, rast sektoru služieb aj pre oblasť
turizmu, logistiky a IKT. ŽSK ako jeden z mála regiónov SR sa dlhodobo snaží o systematický
prístup k rozvoju ľudských zdrojov budovaním otvoreného prostredia a podporou pilotných
projektov v oblasti celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v súlade s
Národným programom pre učiace sa regióny. Tieto aktivity je v ďalšom období vhodné viac
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prepojiť a tiež bude rozhodujúce rozvíjať najmä vhodný regionálne špecifický obsah ďalšieho
vzdelávania a dôsledné monitorovanie a hodnotenie potrieb trhu práce aj s prepojením na
cezhraničný trh práce a mobilitu.
V Žilinskom samosprávnom kraji by sa mali strategické aktivity realizovať s dôrazom na udržanie
a vytváranie nových pracovných miest v rozhodujúcich priemyselných odvetviach, v sektore
služieb a taktiež s ohľadom na podporu zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Ak
predpokladáme, že medzi budúce rozhodujúce odvetvia regionálnej ekonomiky budú patriť
automobilový priemysel, logistika a IKT a vo vidieckych oblastiach najmä lesné hospodárstvo,
živočíšna výroba a turizmus, potom bude potrebné vytvoriť podmienky pre vytváranie nových a
lepších pracovných miest v týchto odvetviach v spojení so zelenou ekonomikou.
Dlhodobo a strategicky je potrebné riešiť otázku vytvárania a udržania vhodných pracovných
príležitostí najmä pre absolventov škôl a znevýhodnené skupiny obyvateľstva (vidiecke
obyvateľstvo s nízkou kvalifikáciou) a podporovať nielen nové formy práce, ale aj zakladanie
rodinných podnikov.
Súlad cieľov Programu rozvoja obce Liptovská Štiavnica s cieľmi Národnej stratégie
regionálneho rozvoja 2020-2030 a s cieľmi Programu rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
pre roky 2015-2020 je uvedený v nasledujúcich dvoch tabuľkách.
Tab. 24 Súlad Programu rozvoja obce Liptovská Štiavnica s Národnou stratégiou stratégiou
regionálneho rozvoja 2020/30
Prioritné oblasti Národnej stratégie regionálneho rozvoja 2020/30
Ciele obce Liptovská
Štiavnica

Cieľ 1 Dobudovať
občiansku a dopravnú
infraštruktúru
Cieľ 2 Rozvoj možností
trávenia voľného času v
obci

Inteligentný rast: vytvorenie
hospodárstva založeného na
znalostiach a inovácii

Inkluzívny rast: podporovanie
hospodárstva s vysokou mierou
zamestnanosti, ktoré zabezpečí
hospodársku, sociálnu a územnú
súdržnosť

x

x

x

Pozn: Súlad medzi cieľmi Programu rozvoja obce Liptovská Štiavnica a prioritnými oblasťami Národnej stratégie
regionálneho rozvoja je uvedený značkou „x“.
Zdroj: Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2020/30
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Tab. 25 Súlad Programu rozvoja obce Liptovská Štiavnica s Programom rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2015 2020

Ciele obce Liptovská
Štiavnica

Cieľ 1 Dobudovať občiansku
a dopravnú infraštruktúru

Cieľ 1: Dobudovať kvalitné prepojenie
kraja s európskymi dopravnými a
komunikačnými sieťami, zlepšiť kvalitu
životného prostredia a zabezpečiť
udržateľnosť a efektivitu využívania
prírodných zdrojov
x

Strategické ciele ŽSK
Cieľ 3: Dosiahnuť vyššiu
uplatniteľnosť ľudského kapitálu
na trhu práce a sociálnu inklúziu
všetkých znevýhodnených skupín

Cieľ 4: Rešpektovaním a rozvíjaním
špecifických čŕt regiónov na území
kraja podporovať rast ich
atraktívnosti

x

Cieľ 2 Rozvoj možností
trávenia voľného času v
obci

x

Pozn: Súlad medzi cieľmi Programu rozvoja obce Liptovská Štiavnica a prioritnými oblasťami Programu rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2015 –
2020 je uvedený značkou „x“.
Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2023

Časť 4 - REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie a aktualizácie Programu rozvoja obce. Systém monitorovania a hodnotenia jeho
plnenia je nastavený ustanovením merateľných ukazovateľov už v strategickej a programovej
časti.

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHSR
Garantom dokumentu je obec zastúpená starostom a najvyšším orgánom obce – obecným
zastupiteľstvom. Pri samotnej realizácii PHSR sú zainteresovaní aj partneri, ktorí sa podieľajú na
realizácii aktivít. Koordináciu realizácie Programu rozvoja obce bude vykonávať starosta.
Medzi hlavné úlohy obce bude patriť:
-

riadiť implementáciu akčného plánu PHSR,
realizovať projekty, ktoré prinesú pre obec želaný efekt a budú dlhodobo udržateľné,
vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých aktivít,
koordinovať spoluprácu s partnermi,
pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na základe
stanovených merateľných ukazovateľov,
vyhodnotiť ciele PHSR v strede a na konci obdobia,
aktualizovať dokument podľa vzniknutej spoločenskej potreby.

PHSR je dokumentom, ktorého realizácia musí byť starostlivo sledovaná a ktorý môže byť podľa
potreby dopĺňaný a upravovaný.

Komunikačná stratégia
Koordinátor PHSR pravidelne komunikuje so subjektami, ktoré sú zodpovedné za realizáciu
jednotlivých aktivít v rámci príslušných cieľov.
Komunikácia o PHSR bude realizovaná s viacerými cieľovými skupinami:
-

-

občania obce – bude potrebné priebežne informovať o výsledkoch, konzultovať plán
a spôsob realizácie jednotlivých aktivít so zástupcami občanov, s občianskymi združeniami
a občianskymi iniciatívami a zapájať ich do realizácie, získavať inšpirácie, podporu
a vonkajšie zdroje,
miestne médiá – informovať o procese a výsledkoch realizácie PHSR s cieľom budovať
pozitívny imidž obce.

Dokument bude propagovaný na webovom sídle obce.
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Poslanci MsZ, ktorí budú priebežne schvaľovať aktualizácie dokumentu a výsledky PHSR.

Systém monitorovania a hodnotenia
Cieľom monitorovania a hodnotenia je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia ciele
a opatrenia navrhnuté v Programe rozvoja obce. Obec bude postupovať podľa plánu
monitorovania a hodnotenia PHSR (Tab. 26).
Tab. 26 Plán monitorovania a hodnotenia PHSR obce na roky 2016-2020
Aktivita

Termín

Správa

Monitorovanie realizácie PHSR - každoročne

1.1. – 28.2.,
k 31.12.
predchádzajúceho
roka

Monitorovacia

Hodnotenie uprostred obdobia realizácie PHSR

v roku 2018

Hodnotiaca priebežná

Hodnotenie po ukončení PHSR

v roku 2021

Hodnotiaca záverečná

Mimoriadna aktualizácia a hodnotenie PHSR

podľa potreby

Mimoriadna

Výstupom procesov budú monitorovacia správa (každoročne) a hodnotiaca správa (v strede
a na konci obdobia platnosti PHSR), v ktorých budú uvedené závery monitorovania, resp.
hodnotenia a odporúčania na ďalšie obdobie. So správami budú oboznámení poslanci obecného
zastupiteľstva a verejnosť.
Monitorovanie poskytne informácie o realizácii aktivít a projektov formou merateľných
ukazovateľov. Monitorovanie bude slúžiť ako podklad pre hodnotenie PHSR.
Hodnotenie PHSR sa vykonáva na úrovni plnenia cieľov, to znamená, že sledujeme ukazovatele
účinkov (dopadov). Toto hodnotenie bude realizované v roku 2021, po ukončení platnosti PHSR.
Zároveň sa bude realizovať aj v polovici obdobia platnosti PHSR (v r. 2018) a bude spojené so
zisťovaním, či a ako sa zmenila spoločenská a ekonomická situácia a podľa potreby bude možné
urobiť revíziu PHSR.
Hodnotenie poskytne informácie o vplyve realizovaných opatrení na obec a bude podkladom na
aktualizáciu PHSR zohľadňujúc prebiehajúce zmeny. V prípade potreby hodnotenie PHSR bude
možné realizovať na základe rozhodnutia kompetentných orgánov.
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Akčný plán na rok 2016
Akčný plán obsahuje tie aktivity, ktorých realizácia alebo začiatok je naplánovaný na rok 2016.
Pre zabezpečenie ich realizácie by mal byť v súlade s rozpočtom obce.

Cieľ 1 Dobudovať občiansku a dopravnú infraštruktúru
Opatrenie 1.1: Dobudovanie školskej
infraštruktúry
Aktivity
Aktivita 1.1.1: Zriadiť materskú školu

Obdobie
realizácie

Zodp.
inštitúcia

Partner/i

20162017

Obec

-

Opatrenie 1.2: Dobudovanie
kultúrnej a oddychovej
infraštruktúry
Aktivity
Aktivita 1.2.1: Zriadiť oddychovú zónu
- Rybník
Aktivita 1.2.2: Zriadiť oddychovú zónu
- Močiar

Obdobie
realizácie

Zodp.
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

20162020
20162020

Obec

Min. ŽP

10 000

Obec

Min. ŽP

100 000

EÚ, obec,
štát
EÚ, obec,
štát

Opatrenie 1.3: Dobudovanie
dopravnej a informačnej
infraštruktúry
Aktivity
Aktivita 1.3.1: Rekonštruovať a
dobudovať obecný rozhlas
Aktivita 1.3.2: Vybudovať parkoviská

Obdobie
realizácie

Zodp.
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

2016

Obec

VÚC

30 000

Obec, EÚ

20162018
20162020

Obec

VÚC

20 000

Obec

Obec

VÚC

200 000

VÚC, EÚ

Zodp.
inštitúcia

Partner/i

Výška
financií
(v €)

Zdroj
financií

Obec

Cirkevný
zbor,
šachový
klub

50 000

Obec

Aktivita 1.3.3: Dobudovať pešie
komunikácie v dĺžke 2500 m

Výška
financií
(v €)
500 000

Zdroj
financií
EÚ, Obec

Cieľ 2 Rozvoj možností trávenia voľného času v obci
Opatrenie 2.1: Zvýšiť účasť mládeže
Obdobie
na komunitnom živote
realizácie
Aktivity
Merateľný ukazovateľ
Aktivita 2.1.1: Vytvoriť podmienky na
2016podporu komunitného života
2020
mladých ľudí (priestory, koučing,
informovanosť…)
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Časť 5 - FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a
organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
Táto časť obsahuje:
- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení a aktivít za účasti sociálnoekonomických partnerov v území.
Financovanie PHSR a akčného plánu bude viaczdrojové. Bude sa opierať o rozpočet obce,
finančné zdroje partnerov, zdroje EÚ, súkromné a ďalšie zdroje.

Možnosti financovania
Podľa § 4 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja sa regionálny rozvoj financuje z
viacerých zdrojov:
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev,

b) zo štátnych účelových fondov,
c) z rozpočtov vyšších územných celkov,
d) z rozpočtov obcí,
e) z prostriedkov fyzických osôb,
f) z prostriedkov právnických osôb,
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinýrodnych zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné
prostriedky z fondov EÚ. Ich využitie na financovanie jednotlivých projektov je možné stanoviť
iba indikatívne. V programovom období do roku 2020 budú možnosti financovania Programu
rozvoja obce tvorené vlastnými zdrojmi podľa stavu rozpočtu obce, externými zdrojmi od štátu,
v menšej miere aj prostredníctvom rôznych donorských a sponzorských zdrojov.
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Indikatívny finančný plán
Indikatívny finančný plán sumarizuje výšku financií potrebnú na realizáciu jednotlivých aktivít
plánovaných v PHSR (Tab. 27).
Tab. 27 Indikativny ropočet Programu rozvoja obce v €
Rok
2016

2016-2017

2016-2018

2016-2020

2018-2020

Spolu

1

30 000

500 000

20 000

310 000

1 000 000

1 860 000

2

-

-

-

50 000

-

30 000

500 000

20 000

360 000

1 000 000

Cieľ

Spolu

50 000
1 910 000

Plán viaczdrojového financovania
Plán viaczdrojového financovania je prehľadom zamýšľaného zapojenia sociálno-ekonomických
partnerov v území do realizácie Programu rozvoja obce. Tabuľka v členení podľa zdrojov
financovania bola zostavená na základe predpokladaných nákladov na realizáciu projektov
uvedených v programovej časti PHSR.

Tab. 28 Viaczdrojové financovanie Programu rozvoja obce (v €)
Verejné zdroje

Celkové
náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec

Spolu

Súkromné
zdroje

Opatrenie
1.1

500 000

460 000

-

-

40 000

500 000

-

Opatrenie
1.2

1 110 000

800 000

200 000

-

110 000

1 110 000

-

Opatrenie
1.3

250 000

120 000

100 000

30 000

250 000

-

1 860 000

1 380 000

100 000

180 000

1 860 000

Cieľ 1

Spolu

200 000
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Verejné zdroje

Celkové
náklady

EÚ

Štát

VÚC

Obec

Spolu

Súkromné
zdroje

Opatrenie
2.1

50 000

-

-

-

50 000

50 000

-

Spolu

50 000

-

-

-

50 000

50 000

-

Cieľ 2
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Príloha 1
Ex-post hodnotenie realizácie PHSR za minulé obdobie
v ti s . EUR

Rok za ča ti a
č.

Ná zov i nves tíce - projektu (obec, okres )

0

1

Cena podľa vykoná va ci eho
projektu

Výs ta vba ka na l i za čnej s i ete - Nová ul i ca

Fi na nčné pros tri edky podľa zdrojov

Kl a s i fi ká ci a i nves tíci e ( s ta vby) tri edy

3

Rok
dokončeni a

Cel kom

Z toho
s ta vebná ča s ť

4

6

7

2008
1

Objem fi na nčných pros tri edkov v
prís l uš nom roku s pol u

2223 - Mi es tne ka na l i zá ci e

300 000,00

300 000,00

2010

Rok

Objem fi n.
pros tri edkov

Z toho
verejné
i nves tíci e

Štá tny
rozpočet

Rozpočet
obce

Štá tne
účel ové
fondy

Iné zdroje

19

8

9

10

11

13

14

2008

100 000,00

100 000,00

Env. fond

5 000,00

95 000,00

2009

100 000,00

100 000,00

5 000,00

95 000,00

2010

100 000,00

100 000,00

5 000,00

95000,00

2011
2

Pokl á dka nového a s fa l tového povrchu - Nová
ul i ca

2112 - Mi es tne komuni ká ci e

216 000,00

216 000,00

2011

216000

216000

216 000,00

45 000,00

45 000,00

2011

45 000,00

45 000,00

45 000,00

3 000,00

3 000,00

2011

3 000,00

3 000,00

3 000,00

70 000,00

70 000,00

2011

2011
3

Pokl á dka nového a s fa l tového povrchu ul i ca
Hore brá nou

2112 - Mi es tne komuni ká ci e
2011

2015
4

Pokl á dka nového a s fa l tového povrchu ul i ca
Kuti ny

2112 - Mi es tne komuni ká ci e
2015

5

Novovybudova ná ka na l i za čná s i eť ul . Poza
dreveni ce, Moči a r

2015
2223 - Mi es tne ka na l i zá ci e

2009
6

Rekonš turkci a obecného úra du

70 000,00

2015

1220 - Budovy pre a dmi ni s tra tívu

20 000,00

2009

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2010

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2011

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2012

10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

2013

10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

20 000,00

2010

2011
7

Výs ta vba mul ti funkčného i hri s ka v obci

2411 - Športové i hri s ká

40 000,00

40 000,00

20 000,00

20 000,00

2011

8

Rekonš trukci a š kol y

1263 - Škol y, uni verzi ty a budovy na
vzdel á va ni e

2012

2013

35

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stankovany na roky 2016 – 2020

Príloha 2
Problémové analýzy obce
Problémová analýza je výsledkom práce pracovnej skupiny obce Liptovská Štiavnica pre tvorbu
Programu rozvoja obce na roky 2015-2020. V tejto etape boli identifikované najväčšie
problémy, ktoré z hľadiska ďalšieho rozvoja v súčasnosti obec má. Pre každý problém bol
následne vytvorený strom problémov, v ktorom boli pomenované príčiny a následky každého
problému.
V obci Liptovská Štiavnica boli pomenované tieto problémy. Uvádzame ich v poradí podľa
dôležitosti, ako ju určila pracovná skupina obce:
1. Zlý stav sociálnej infraštruktúry,
2. Nevyhovujúca spoločensko-kultúrna oblasť,
3. Nedostatočná ochrana pred povodňami.
Nižšie uvádzame stromy problémov, v ktorých je vždy problém uvedený v strede tabuľky,
v hornej časti tabuľky sú následky, aké má neriešenie problému na obec a v dolnej časti tabuľky
sú príčiny problému.

Stromy problémov
NÁSLEDKY:
Veľa detí v predškolskom veku a málo miesta v iných
škôlkach – nutné spolufinancovanie prevádzky

Veľká spotreba energií

Potrebná preprava detí autobusom a časová viazanosť.
S tým spojené aj riziko úrazu

Málo podujatí

Problém: Zlý stav sociálnej infraštruktúry
PRÍČINY:
Chýba škôlka

Zlý stav kultúrneho domu
Chýbajúce financie
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NÁSLEDKY:
Škody na majetku
Možnosť záplav

Problém: Nedostatočná ochrana pred povodňami
PRÍČINY:
Potok v obci je nedostatočne regulovaný
Chýba projekt a financie
Potok nie je vo vlastníctve obce
Nejednotnosť občanov v prístupe

NÁSLEDKY:
Nízka účasť na kultúrnych podujatiach

Trávenie voľného času mimo obec

Problém: Nevyhovujúca spoločensko-kultúrna oblasť
PRÍČINY:

Nerozvinuté kultúrne tradície

Chýba oddychová zóna

Chýbajúce historické pramene
folklóru v obci

Nevypracovaná projektová
dokumentácia

Havarijný stav KD

Chýbajúce financie
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Slabý záujem mládeže o veci verejné

