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ÚVOD
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov definuje obec ako
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré
majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec ako územný celok je v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
subjektom, ktorý je povinný participovať na rozvoji sociálnych, hospodárskych, kultúrnych
a environmentálnych procesoch a vzťahoch, ktoré v nej prebiehajú a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jej
konkurencieschopnosti, trvaloudržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, územnému rozvoju
a k odstraňovaniu regionálnych disparít.
Cieľom podpory regionálneho rozvoja je
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho
rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj regiónov,
b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť
v regiónoch pri zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja,
c) zvyšovať zamestnanosť a životnú
trvaloudržateľného rozvoja.

úroveň

obyvateľov

regiónov
v regiónoch

a rozvoj
pri

inovácií

zabezpečení

Podpora regionálneho rozvoja je zameraná najmä na
a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych,
materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
b) rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na
podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík
regiónu,
c) rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
d) rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu,
optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené
pracovné miesta,
e) rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania
prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,
f)

predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu
rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,

g) realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu,
h) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,
i)

zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,

j)

rozvoj cestovného ruchu,

k) medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja
v záujme trvaloudržateľného rozvoja regiónu,
l)

zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,

m) rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života
na vidieku,

n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na
obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej
infraštruktúry regiónu,
o) ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych
zdrojov energie,
p) rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
q) udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
r)

zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,

s) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania
obyvateľstva,
t)

rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce
a tolerancie v regiónoch a sídlach,

u) rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,
v) ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
w) ďalšie aktivity.

Základnými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja sú
a) Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
b) program rozvoja vyššieho územného celku,
c) program rozvoja obce,
d) spoločný program rozvoja obcí.

Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi
a prioritami ustanovenými v národnej stratégií a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe
rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa
záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z :
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce,
odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie
a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík
a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou
partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania

a hodnotenia plnenie programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný
a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.

opatrení

a aktivít,

Program rozvoja obce Lendak na obdobie rokov 2016 – 2022 je kľúčovým dokumentom pre
riadenie daného územia, vychádzajúcim z poznania súčasnej situácie a konkrétnych potrieb občanov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území. Formuluje ich predstavu
o budúcnosti, vrátane aktivít, projektov a finančných zdrojov potrebných na jej naplnenie.
V úvodnej fáze tvorby Programu rozvoja obce Lendak na obdobie rokov 2016 – 2022 vedenie obce
rozhodlo o jeho spracovaní. Zostavilo riadiaci a pracovný tím. Na základe výsledkov verejného
obstarávania bola dňa 06.10.2015 uzatvorená rámcová zmluva s externým spracovateľom programu.
V súlade s pripraveným harmonogramom začala spoločná práca na spracovaní programu. O zámere
spracovania programu bola verejnosť informovaná prostredníctvom webovej stránky obce.
Spracovanie programu prebiehalo podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č.309/2014 Z.z.), verzia 2.0, Február 2015. Dokument bol po spracovaní zverejnený na
pripomienkovanie na webovej stránke obce. PRO sa spracováva na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na
10 – 14 rokov.
Program rozvoja obce koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s
činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie.
Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že program rozvoja obce nebude zbytočne
rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov, ale skutočným strategickým rozvojovým
dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.

Členovia pracovných skupín:
Pracovná skupina: Rozvoj ekonomiky, cestovný ruch, rozvoj vidieka a moderná
samospráva:
Ing. Ján Budzák
Andrea Selveková
Andrea Halčinová
Ing. Tomáš Hudáček
Ján Nebus
Ing. Ondrej Suchanovský
Ján Vida
Ing. Stanislav Halčin
Pracovná skupin: Vzdelávanie, sociálna oblasť, kultúra, šport, mládež:
Mária Girgová
Ing. Tomáš Hudáček
Mgr. Mária Budzáková
Ján Fudaly
Mgr. Ján Stupák
Mgr. Štefan Suchanovský
Stanislav Koščák
Mgr. Mária Budzáková
Pracovná skupina : Miestne komunikácie, doprava, technická infraštruktúra:
Mgr. Ján Stupák
Ján Lizák
Štefan Halčin
Žofia Stupáková
Ing. Ondrej Suchanovský
Miroslav Bekeš
Stanislav Koščák
Členovia riadiacej skupiny:
Mgr. Michal Marhefka
Pavel Hudáček
Stanislav Koščák
Ing. Sylvia Slavkovská
Ing. Zuzana Milaňáková

Všeobecné údaje:
Obec:
Kraj:
Okres:
Región:

Lendak
Prešovský
Kežmarok
Spiš

Nadmorská výška:
750 m n. m.
Súradnice:
49°14′16″S 20°21′08″V
Rozloha :
19,66 km² (1 966 ha)
Obyvateľstvo:
5 153 (31. 12. 2014)
Hustota:
262,11 obyv./km²
ŠÚJ
523623
Počet obyvateľov:
5 191
Katastrálne územie:
1 965,83
Prvá písomná zmienka: v roku 1288

Kontaktné údaje:
Obec Lendak
Kostolná 14
059 07 Lendak
Telefón:
Mobil:
Fax:
E-mail:

052 4685 871
0905 555 883
052 4685 873
obeclendak@lendak.sk
info@lendak.sk
WEB:
http://www.lendak.sk
Kód obce: 523623
IČO:
00326321
DIČ:
2020697206

Obec Lendak leží pod Vysokými Tatrami v severozápadnej časti Popradskej kotliny. Nachádza
v regióne Spiš, leží na hranici regiónov Stredný Spiš (okresy Levoča, Poprad a väčšina okresu
Kežmarok) a Horný Spiš (okres Stará Ľubovňa a severozápadná časť okresu Kežmarok - Zamagurie).
Severnú hranicu tvorí s Poľskou republikou. Katastrálne územie obce Lendak susedí s katastrálnymi
územiami obcí Ždiar a Výborná a miest Vysoké Tatry a Spišská Belá.
Geologická stavba
Územie obce patrí do Západných Karpát. Tá je súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy. Geologickú
stavbu územia tvoria predovšetkým treťohorné horniny – flyšové súvrstvie centrálnokarpatského
paleogénu.
Geomorfologické pomery
Podľa geomorfologického členenia patrí obec Fatransko – tatranskej oblasti, kde zaberá časť
Podtatranskej kotliny, podcelok Popradskej kotliny a Lomnickej pahorkatiny.
Klimatické pomery
Celé územie obce patrí k európsko- kontinentálnej oblasti mierneho pásma. Južná časť obce má
kotlinovú klímu s veľkou inverziou teplôt. Severná časť katastra obce, patrí do subtypu horskej klímy s
malou inverziou teplôt, vlhkej až veľmi vlhkej, chladnej, ktorá prevláda v celom širšom území.
Dejiny
Obec vznikla začiatkom 13. storočia. Je písomne doložená z roku 1288 pod názvom Landok. Iné názvy
obce: Ruda, Landeck (pred rokom 1289), Landok (1289), Landeck (z nem.- kút, kraj zeme)/Landek
(1313), Landec (1585), Landocinum (1773), Lendak (1808); maďarsky Lándok; nemecky Landeck.
Obec patrila do donačného územia magistra Gallusa - Kokoša, teda bola súčasťou dunajeckého
panstva Berzeviczyovcov. Roku 1313 ju vymenili Berzeviczyovci krížovníkom Božieho hrobu za majetok
v Chmeľove. Ešte v tom roku v Lendaku založili kláštor a Kostol sv. Mikuláša. Miechoviti, ktorí mali na
Lendak nesporne poľský vplyv, však boli pre obec prospešní svojím vzdelaním i pokrokovými
poľnohospodárskymi a inými technológiami. Lendacké panstvo existovalo do roku 1593, kedy rehoľa
predala kláštor i kláštorný majetok rodine Horváthovcov - Palocsayovcov a Lendak sa stal sídlom
Palocsayovcov. Traduje sa, že v Lendaku sa usídlili aj írski stavitelia hradov, ktorých po Tatárskom
vpáde pozývali uhorskí panovníci v záujme vybudovania lepšieho opevnenia krajiny.
V roku 1787 mala obec 81 domov 750 obyvateľov, v roku 1828 mala 136 domov a 985 obyvateľov.
Roku 1856 tu mali majetky Salomonovci a roku 1879 Hohenlohe. V roku 1898 vypukol v obci prvý
veľký zničujúci požiar, pri ktorom vyhorela takmer celá dedina.
Po 1. svetovej vojne tu bolo rozvinuté pasienkarstvo a ľudová výroba. Časť obyvateľstva pracovala v
priemyselných podnikoch Popradu a Kežmarku. V období 2. svetovej vojny v okolí Lendaku operovala
partizánska jednotka Belov - Kovalenko, ku ktorej sa pridali štyria občania obce. Obyvatelia
poskytovali partizánom všestrannú pomoc, najmä pri zaobstarávaní potravín. Dňa 27. októbra 1944,
keď fašisti zaútočili na obec, začala prestrelka s partizánmi. V boji padlo trinásť partizánov. V roku
1946 vypukol v obci druhý veľký požiar, ktorý zničil viac ako 70 % domov. Zhorela škola aj fara.
Do roku 1960 obec patrila pod okres Kežmarok, kraj Prešov, následne sa obec zaradila pod okres
Poprad, Východoslovenský kraj. V roku 1996 na základe územného a správneho usporiadania sa obec
začlenila pod okres Kežmarok. Dodnes sa tu zachovalo tradičné hospodárenie na pôde, ktorým sa v
súčasnej dobe zaoberá prevažne staršia generácia súkromne hospodáriacich roľníkov, pre vlastnú
spotrebu a potrebu hospodárskych zvierat.
Medzi historické pamiatky obce patrí gotický Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, jeho vzácny
neskorogotický oltár z 15. storočia, vzácny románsky kríž z 13. storočia, kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie (r. 1925), ale aj iné novodobé kaplnky a sochy. Pôvodný kláštor, dal Juraj Horváth
prebudovať na panský kaštieľ. Roku 1820 Andrej Palocsay prebudoval lendacký kaštieľ v empírovom
slohu. Požiar z roku 1898 zničil skoro úplne celú obec, z kaštieľa zostali len obhorené múry a už nikdy
nebol obnovený do pôvodného stavu.

Symboly obce
Symboly obce Lendak sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L168/2005. Obec Lendak prijala obecné symboly na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 18.3.2005 pod číslom uznesenia 107 písm. f).

Erb obce

Erb Obce Lendak tvorí na modrom štíte strieborná postava sv. Mikuláša so
zlatou berlou, knihou s troma jablkami, výzdobou mitry a písmenom L.

Vlajka obce Lendak

Vlajkou obce sa označuje budova, ktorá je sídlom orgánov obce, v
zasadacej miestnosti OcZ je koruhva, v úradnej miestnosti starostu je
štandarda. Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo
farbách bielej (1/8), červenej (1/8), žltej (1/8), modrej (2/8), žltej (1/8),
červenej (1/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je
troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Lendak

Pečať obce Lendak tvorí erb obce Lendak s hrubopisom „Obec Lendak“.
Pečať obce Lendak uschováva starosta. Používa sa pri slávnostných
príležitostiach – udelenie čestného občianstva obce, na pečatenie
významných listín a dokumentov a pod.

I. ANALYTICKÁ ČASŤ
I.1 Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia
Výmera územia, využitie pôdy
Celková výmera katastrálneho územia obce predstavuje 1 965,83 ha. Poľnohospodárska pôda
predstavuje 47 % podiel na celkovej výmere, nepoľnohospodárska pôda 53 % z celkovej výmery.

Celková výmera katastrálneho územia obce - spolu (m2)
poľnohospodárska pôda (m2)
nepoľnohospodárska pôda (m2)

19 658 304
9 185 870
10 472 434

Zdroj: Obec Lendak

Zdroj: Obec Lendak

Zdroj: Obec Lendak

Výmera lesných pozemkov je 900,86 ha. Štruktúra vlastníctva lesnej pôdy je nasledovná :

Zdroj: Obec Lendak

Vodstvo a vodné toky
Hydrologicky celý kataster obce odvodňuje rieka Biela prostredníctvom I'avostranných prítokov,
prameniaceho pod Smrečinami. Obcou pretekajú málo významné vodné toky s názvami Rieka,
Valtinský a Lenivý a mimo zastavaného územia významný vodný tok rieka Biela.

Doprava a dopravné spojenie
Obec Lendak leží na ceste č. III/3077. Dopravné spojenie obce s okolím je realizované verejnou
autobusovou dopravou a súkromnými dopravcami. V obci sa nachádzajú dve autobusové zastávky.

Vzdialenosť významných sídiel:
Kežmarok
19 km
Poprad
30 km

Miestne komunikácie
Dĺžka obecných komunikácií (km)

18

Dĺžka vybudovaných chodníkov (km)

2

Dĺžka cyklotrás (km)

0

Zdroj: Obec Lendak

Technická infraštruktúra
Vodovodná sieť: Vodovodná sieť v obci je vybudovaná na 98 %. Obec v budúcnosti plánuje rozšírenie
vodovodnej siete v súvislosti s novou individuálnou bytovou výstavbou. Projekt rozšírenia vodovodnej
siete je v štádiu ukončenia projektovej dokumentácie a vydania povolenia na realizáciu stavby.
Vodovod je v správe Prevádzkárne obce Lendak. Obec má vlastný vodojem.
Verejná kanalizácia : Kanalizačná sieť v obci je vybudovaná na 80 %. Napojenosť domácností na
kanalizáciu je 75 %, 0,5 % domácností má domové ČOV a 24,5 % domácností má žumpy. V obci sú 4
prečerpávacie stanice. Obec má vybudovanú ČOV. Obec v budúcnosti plánuje rozšírenie kanalizačnej
siete a zvýšenie kapacity ČOV. Správcom kanalizačnej siete a ČOV je Prevádzkáreň obce Lendak.
Odpadové hospodárstvo: Obec má zriadený separovaný zber odpadu. Separovanými komoditami sú
sklo, papier, plasty, kompozitné obaly, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. V obci sa uplatňuje
kombinovaný zber – prostredníctvom vriec a veľkoobjemových kontajnerov. Vývoz separovaného, ako
aj komunálneho odpadu zabezpečuje Prevádzkáreň obce Lendak. V obci sa realizuje aj zber
nebezpečného odpadu. Obec nemá vybudovaný zberný dvor, ani kompostovisko.
Plynofikácia : Obec Lendak je plynofikovaná na 82 %. Súčasný stav plynofikácie nie je postačujúci.
Obec plánuje rozšírenie plynofikácie obce. Projekt rozšírenia je v štádiu projektovej dokumentácie
a vydania povolenia na realizáciu stavby.
Elektrická sieť: Elektrická sieť v obci je vybudovaná na 95 %. Sieť obsahuje 11 trafostaníc. Rozšírenie
elektrickej siete bude potrebné v súvislosti s budúcou individuálnou bytovou výstavbou. Projekt
rozšírenia je v štádiu projektovej dokumentácie a vydania povolenia na realizáciu stavby.

Verejné osvetlenie, obecný rozhlas a kamerový systém: Verejné osvetlenie obce je vybudované na 99
%. Rozšírenie verejného osvetlenia bude potrebné v súvislosti s budúcou individuálnou bytovou
výstavbou. Príprava je v štádiu projektovej dokumentácie a vydania povolenia na realizáciu stavby.
Obecný rozhlas je kombinovaný – drôtový a bezdrôtový a pokrýva celé územie obce. Obec má
čiastočne vybudovaný bezpečnostný monitorovací systém.
Telekomunikačné siete: V obci je v dostatočnej kvalite dostupný signál mobilných operátorov Telekom,
Orange, O2 a 4ka ô. Internetové pripojenie majú objekty občianskej infraštruktúry – Obecný úrad,
Spojená škola aj obecná knižnica.
Médiá na území obce: Obec vydáva plnofarebné miestne periodikum Lendak (občasník o živote
obyvateľov obce), ktoré vychádza 4x ročne v náklade 4 000 výtlačkov. O dianí v obci sú obyvatelia
pravidelne informovaní prostredníctvom webovej stránky obce: www.lendak.sk a prostredníctvom
káblovej televízie, kde sú pravidelne vysielané aj záznamy zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Lendak a prenosy svätých omší v miestnom rímskokatolíckom kostole.

Občianska vybavenosť
Pošta
Banka/bankomat
Zdravotné stredisko/ambulancie/lekáreň
Polícia
Poisťovňa

áno
áno
áno
nie
áno

Stavebný úrad
Knižnica
Kino/divadlo/amfiteáter
Kultúrny dom
Dom smútku

áno
áno
nie
áno
nie

Zdroj: Obec Lendak

V obci sa nachádzajú základné prvky občianskej infraštruktúry – spoločný objekt - obecný úrad a
kultúrny dom.
Zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná prostredníctvom štyroch existujúcich ambulancií:
1. Praktický lekár pre dospelých
2. Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
3. Gynekologická ambulancia
Tieto ambulancie sídlia v priestoroch zdravotného strediska. Jeho súčasná priestorová kapacita nie je
postačujúca.
V blízkosti zdravotného strediska je stomatologická ambulancia. Výdaj liekov a zdravotných pomôcok
je zabezpečený prostredníctvom lekárne pri zdravotnom stredisku.
Služby
Pohostinstvo – bar
Predajňa s potravinárskym tovarom
Predajňa s nepotravinárskym tovarom
Stravovacie zariadenia
Ubytovacie zariadenia
Predajňa súčiastok s príslušenstva pre motorové vozidlá
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
Čerpacia stanica
Kaderníctvo, kozmetika
Oprava obuvi
Krajčírstvo
Predajňa stavebného materiálu
Zdroj: Obec Lendak

3
19
3
2
3
1
1
1
3
1
1
3

Cirkev
Obec patrí pod Kežmarský dekanát, Spišskú diecézu.
Farský kostol je zasvätený sv. Mikulášovi, patrónovi
obce. Farský kostol, ktorý je najvzácnejším historickým
objektom v obci je postavený na staršom základe
kostola z 13. storočia, neskoršie upravovaný, r. 1925
renovovaný
a
rozšírený
o
severnú
kaplnku
sedembolestnej Panny Márie a neskôr aj o chórus,
južnú predsieň a zvýšila sa tiež veža kostola.
V roku 2012 sa začala výstavba nového kostola, ktorý
bude zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Kostol bude stáť
vedľa terajšieho kostola sv. Mikuláša.
Odpustová slávnosť sa koná 6. decembra, na sviatok
sv. Mikuláša. Súčasťou farnosti je aj filiálka v
Tatranskej Kotline s kostolom Nanebovzatia Panny
Márie. V obci taktiež pôsobí spoločenstvo z Kongregácie
Milosrdných sestier Svätého kríža. Predtým v obci
pôsobila Kongregácia sestier Nepoškvrneného počatia
P. Márie.

Šport

Na realizáciu športových aktivít v obci slúžia dve
multifunkčné ihriská, 2 futbalové ihriská a
telocvičňa, ktorá sa nachádza v priestoroch ZŠ
a MŠ.

Ekonomická aktivita a zamestnanosť

UoZ v obci Lendak za obdobie 2010 - 2015
Stav UoZ

UoZ

z toho ženy

k 31.12.2010

362

136

k 31.12.2015

181

k 31.12.2011

386

157

k 31.12.2014

183

k 31.12.2012

451

166

k 31.12.2013

179

k 31.12.2013

479

179

k 31.12.2012

k 31.12.2014

479

183

k 31.12.2011

k 31.12.2015

438

181

k 31.12.2010

Zdroj: ÚPSVaR Kežmarok

438
479
479

166

451

157

386

136
0

100

362
200

300

z toho ženy

Počet uchádzačov o zamestnanie
(UoZ)

407

z toho muži:

238

z toho ženy:

169

Zdroj: ÚPSVaR Kežmarok

neukončené základné vzdelanie:
základné vzdelanie

1
214
97

úplné stredné všeobecné vzdelanie

8

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

4

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

2

vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

0

Rozdelenie UoZ podľa veku
55

25 - 30 rokov

46

30 - 35 rokov

50

35 - 40 rokov

66

40 - 45 rokov

61

45 - 50 rokov

51

50 - 55 rokov

34

55 - 60 rokov

22

nad 60 rokov

4

Zdroj: ÚPSVaR Kežmarok

Počet súkromne hospodáriacich roľníkov:
Počet samostatne zárobkovo činných osôb:
Zdroj: Obec Lendak

UoZ

79

nižšie stredné odborné vzdelanie

Zdroj: Obec Lendak

20 - 25 rokov

600

2

úplné stredné odborné vzdelanie

18

500

Rozdelenie UoZ podľa vzdelania:

stredné odborné vzdelanie

18 - 20 rokov

400

66
160

Prevádzkareň obce Lendak
Prevádzkareň obce Lendak (ďalej len „PrO“) je príspevkovou organizáciou obce s právnou
subjektivitou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa – Obce
Lendak. Hlavným zameraním činnosti je poskytovanie verejnoprospešných služieb na území obce
(zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, obecného cintorína, zabezpečuje
odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu, čistenie obce, zabezpečuje výstavbu a údržbu
verejných priestranstiev, verejnej zelene, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, požiarnej
zbrojnice, obecného zdravotného strediska, budovy obecného úradu, trhoviska, kultúrnych,
športových a ďalších obecných zariadení a budov a miestnych kultúrnych pamiatok a ďalšie činnosti).
Prevadzkáreň má 11 zamestnancov.

Tržby PrO za r. 2010 - 2015
92728,35
79078,39

52782,65
36332,99

39965,84

2010

2011

2012

63120,48

2013

2014

Zdroj: Obec Lendak

Priemerný ročný obrat organizácie je 72 801,74 €.

Sociálno –priestorová orientácia obce

Počet rodinných domov (spolu)

1 214

Trvalo obývané rodinné domy

1 114

Neobývané rodinné domy

100

Zdroj: Obec Lendak

Bytová výstavba v obci – počet rodinných
domov (r.2010 – 2014 )

2015

Počet bytových
domov
1

Počet bytových
jednotiek
6

Počet obyvateľov
v bytových jednotkách
20

Demografia
V súčasnosti žije v obci Lendak 5 195 obyvateľov (k 31.12.2015, zdroj: ŠÚ SR). Vývoj počtu
obyvateľov od roku 2010 má výrazne rastúci charakter.
Vývoj počtu obyvateľov obce
(r. 2010 - 2015)

5090
5019

5033

2010

2011

2012

5135

5153

2013

2014

5195

2015

Vývoj počtu obyvateľov
r. 2010 - 2015 - muži

Vývoj počtu obyvateľov
za r. 2010 - 2015 - ženy

2436
2413

2408

2010

2011

2454

2464

2476

2606

2012

2013

2014

2015

2010

2625

2011

35

130

2010

2011

2012

2013

74

2014

2013

2014

2719

2015

37

110
83

2012

2689

Počet zomretých (r. 2010 - 25 )

Počet narodených (r. 2010 - 2015 )

89

2654

2681

24

88

2015

2010

2011

2012

27

2013

30
23

2014

2015

Zdroj: ŠÚ SR

Školstvo
Od 1. januára 2012 vznikla Spojená škola Školská 535/5, Lendak. Organizačnými zložkami školy sú:
Materská škola
Základná škola
Základná umelecká škola (povôdne bola zriadená k 1. januáru 2006. Do 31. decembra 2005
poskytovala umelecké vzdelanie v obci ZUŠ zo Spišskej Belej).
Spojená škola v Lendaku pozostáva z materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy.
Základná škola v podtatranskej obci patrí medzi najväčšie školy okresu Kežmarok. V posledných
rokoch prešla rozsiahlou modernizáciou, ktorá sa prejavuje inováciou výchovno-vzdelávacieho
procesu, využívaním informačno-komunikačných technológií, zavedením interaktívnych tabúľ do
vyučovacieho procesu, spríjemňovaním prostredia, skvalitňovaním komunikácie medzi zriaďovateľom,
školou, rodičmi a širokou verejnosťou.
Ďalšie súčasti školy
Centrum voľného času
Knižnica – knižný fond obsahuje približne 2500 zväzkov
Školská jedáleň
Školský klub detí

Počty detí v ZŠ a MŠ v rokoch 2010 – 2015
počet detí

počet tried

počet detí

počet tried

školský rok
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MATERSKÁ ŠKOLA
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

133
152
168
172
192

6
6
6
7
7

799
781
793
774
781

36
35
36
34
35

Zdroj: SŠ Lendak

Základná umelecká škola
Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy v odboroch: hudobný, výtvarný a tanečný.

Centrum voľného času
Centrum voľného času Lendak je súčasťou Spojenej školy Lendak ako školské zariadenie
zabezpečujúce voľnočasové aktivity v obci Lendak počas celého kalendárneho roku.
Jeho úlohou je poskytovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a
mládež v rôznych oblastiach.
Centrum je rozčlenené na štyri oddelenia:
Oddelenie jazykov
Oddelenie spoločenských a prírodných vied
Oddelenie kultúry a športu
Oddelenie informačných technológií
Pravidelnú záujmová činnosť realizuje plánovanou činnosťou záujmových útvarov (krúžkov),
nepravidelnú činnosť jednorazovými akciami – turnaje, zápasy, turistické vychádzky, kurzy,
posedenia, exkurzie a pod.
Záujmové útvary pracujú jeden až štyri krát týždenne. Činnosť je vykonávaná v poobedňajších
hodinách pracovného týždňa a celodenne počas sobôt, nedeľ, sviatkov a školských prázdnin. Vedúcimi
krúžkov sú interní pracovníci centra alebo externí zamestnanci, ktorí sú profesionálne orientovaní v
danej oblasti.

Školská jedáleň
Súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje stravovanie pre 380 stravníkov.
Záujmové združenia
Detský divadelný súbor (DDS) Gašparko vznikol v roku
1990. Založila ho a v súčasnosti stále vedie učiteľka miestnej
základnej školy, Mária Budzáková, rod. Ripková. Pomenovanie
GAŠPARKO si súbor zvolil podľa prvej hry, ktorú v júni 1990
naštudoval – Gašparko na cestách. V súčasnosti má DDS
Gašparko stabilizovaný kolektív tvorivých detí, podieľa sa na
prípravách školských podujatí: vianočná akadémia, Deň matiek
a pod. Pod vedením Márie Budzákovej začína pracovať už
piata generácia divadelníkov – deti mladšieho školského veku
– a rokom 2011 súbor prechádza do ďalšej éry svojho
pôsobenia.

Založenie Folklórnej skupiny KICORA sa datuje cca k r.
1930. Podnetom k jej vzniku boli obecné zábavy konané vo
voľnej prírode. Skupina účinkovala na rôznych podujatiach s
väčšími aj menšími úspechmi. Názov KICORA sa používa od r.
1987. Skupina pracuje s menšími prestávkami podnes.
Spolupracovala pri natáčaní dokumentu STV: Zem spieva v roku
1966, Jánske ohne v roku 1973. V r. 2006 sa natáčal dokument
cez Národné osvetové centrum Bratislava – Tance na Spiši. V
priebehu roka skupina absolvuje viacero vystúpení pre verejnosť
i uzavretú spoločnosť. Vedúcim súboru je Jozef Grich. Počet
členov skupiny je cca 35.

Dobrovoľný hasičský zbor v Lendaku obnovil svoju aktívnu
činnosť v roku 2014 pod vedením p. Františka Halčina.
Technické vybavenie: Tatra 815 CAS 32, PS12, Kalové
motorové čerpadlo , Š 706 RTO

Miestna samospráva
Obecné zastupiteľstvo tvorí 11 poslancov. Obecný úrad sídli na ulici Kostolnej, č. 14. Obec má
matričný úrad a je taktiež stavebným a školským úradom.
Rozvojové a strategické dokumenty obce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Územný plán obce
Program odpadového hospodárstva
Plán rozvoja bývania obce
Lokálna stratégia komplexného prístupu
Komunitný plán sociálnych služieb
ROEP
Komasácia
Iné dokumenty a rozvojové plány
(vrátane dokumentov na úrovni mikroregiónu)

áno
áno
áno
áno
nie
nie
áno
nie
Stratégia CLLD MAS Tatry-Pieniny LAG
„Od Tatier k Dunajcu“

DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM
V období od 26.11.2015 do 13.01.2016 bol v obci Lendak spustený on-line prieskum názorov
obyvateľov na stav obce v jednotlivých oblastiach jej života a názorov na možné riešenia, zlepšenia,
projekty. V rovnakom čase bola distribuovaná aj listinná forma dotazníka. Do termínu uzávierky bolo
získaných 383 dotazníkov (vyhodnotenie tvorí prílohu č. 2 tohto dokumentu).
Dotazník bol
vyhodnotený analýzou kvantifikovaných dát, ktorej výsledky boli zapracované do prioritizácie
problémov pri spracovávaní analytickej časti a kvalitatívne dáta boli vyhodnotené textovou analýzou,
pričom návrhy na riešenia, na opatrenia a aktivity boli zapracované do programovej, realizačnej i
finančnej časti, vrátane akčného plánu.

I.2 SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA

A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA

- obec je správcom kanalizácie, ČOV

- chýbajúca kanalizácia

a vodovodu
- kvalitné životné prostredie bez
environmentálnych záťaží
- blízkosť prírodných rezervácií
- blízkosť Tatier
- bohatosť lesného a pôdneho fondu
- vybudovaná ČOV a kanalizácia na väčšine
územia (80%)
- príprava výstavby I. etapy, 2. linky ČOV
- pripravená PD na budovanie MK,
kanalizácie, vody, NN, VO
- čiastočná rekonštrukcia MK
- šírka novovybudovaných ulíc
- vysporiadanie pozemkov k miestnym
komunikáciám na cca 80%
- vybudované miestne komunikácie na cca 80%
- pripravená projektová dokumentácia na
dobudovanie miestnych komunikácií

-

B) Oblasť HOSPODÁRSKA

B) Oblasť HOSPODÁRSKA
- nepostačujúce priestory prevádzkárne
a nedostatočné technické vybavenie
- elektronizácia samosprávy nie je dostatočná
- chýba miesto prvého kontaktu
- nedostatočné technické vybavenie OcÚ

- vzťah obyvateľov obce k pôde
- živé vysielanie zasadnutí obecného
zastupiteľstva
- informovanosť o dianí v obci

chýbajúca vodovodná sieť
chýbajúca plynofikácia
chýbajúca el. sieť
nedobudované verejné osvetlenie
chýbajúci miestny rozhlas
nedostatočná kapacita ČOV
cintorín – nedostatočná kapacita, chýba
oplotenie
- nevyhovujúci stav obecných budov
- chýbajúce detské ihriská
- chýbajúce verejné WC
- chýbajú nájomné byty
- chýbajúce zdravotné stredisko
- nedostatočné autobusové spojenie na Vysoké
Tatry
- nevyhovujúci stav autobusových zastávok
- chýbajú parky, oddychové zóny
- existencia čiernych skládok
- nízke environmentálne povedomie (separ. zber)
- chýba kompostovisko
- chýba zberný dvor
- nedostatočný kamerový systém
- nedostatočné pokrytie internetom
- vysoká energetická náročnosť prevádzky
verejných budov
- chýbajú bezbariérové vstupy do verejných budov
- nevyhovujúci stav miestnych komunikácií
- chýbajúce a nevyhovujúce existujúce
premostenia
- chýbajúce dopravné značenie
- chýbajúce cestné prepojenie medzi Šarpancom
a Lendakom
- nedostatočný počet parkovacích miest
- majetkovoprávne vysporiadanie k pozemkom
- štátna cesta III. triedy – súčasný nevyhovujúci
stav
- križovatka v Tatranskej Kotline – zlé technické
riešenie napojenia na I/67
- vandalizmus, ničenie verejného majetku
- obec nevlastní žiadne pozemky

- infotextové vysielanie
- pravidelné informovanie prostredníctvom
obecného rozhlasu
- obecné noviny – vychádzajú štvrťročne
- dobrá finančná kondícia obce
- záujem občanov o dianie v obci (komunálne
voľby)
- pozitívny demografický vývoj (+ podielové
dane)
- stavebný rozvoj obce
- poloha obce – potenciál pre rozvoj cestovného
ruchu a ekonomiky –blízkosť Vysokých Tatier
+ múzeum ľudových tradícií
- chýba lyžiarsky vlek
- podmienky pre paragliding
- salaše s tradičnými produktmi
- možnosť napojenia na cyklochodník „Spišská
Belá – Tatranská Kotlina“
- členstvo v OZ Pieniny –LAG (možnosť získať
štatút MAS)
- partnerské mestá v Poľsku

- chýba propagácia podnikateľov na webovej
stránke obce
- chýba obecná polícia, resp. štátna polícia
- málo sa o obci vie
- chýba cyklotrasa s prepojením na existujúce
cyklotrasy v okolí
- vysoká nezamestnanosť
- nedostatok pracovných miest v obci
- chýbajú informácie od podnikateľov, v čom by
mohla byť obec nápomocná pri vytváraní nových
pracovných miest (zlepšenie podnikateľského
prostredia)
- chýba dom služieb (miestne služby, nie iné
aktivity
- chýbajúce služby pre turistov – ubytovanie
a stravovanie
- nedostatočná propagácia obce
- nedostatočná podpora CR zo strany obce
- nedostatočná spolupráca medzi jednotlivými
podnikateľskými prevádzkami (napr. salaš –
ubytovanie)
- chýba atraktívny produkt cestovného ruchu
(napr. „Goralský dvor“)
- chýba koordinácia aktivít v oblasti CR
- nedostatok obecných pozemkov a priestorov pre
podnikanie

C) Oblasť SOCIÁLNA

C) Oblasť SOCIÁLNA

-

- chýba zázemie + technické vybavenie na
kultúrne aktivity (pódium, ozvučenie, ...)
- zlý stav futbalového ihriska)
- chýba centrum pre mládež
- chýba exteriérové fitnes centrum
- chýbajúce osvetlenie ihrísk, oplotenie,
zabezpečenie, lavičky, koše – drobná architektúra
- nedostatočné vybavenie multifunkčných ihrísk
(bránky, mantinely, prvky pre rôzne druhy športu)
- nevyhovujúci stav budovy základnej umeleckej
školy - (zateplenie)
- financovanie CVČ
- nedostatočné vybavenie CVČ
- chýba dopravné ihrisko
- chýba detské ihrisko
- chýba stredná škola v obci
- materiálne vybavenie súborov
- chýbajúce priestory
- chýba kultúrny dom
- nevyhovujúci stav budovy kina + materiálne
vybavenie
- málo kultúrnych akcií organizovaných obcou
- zastaraný knižničný fond
- nedostatočná propagácia folklóru (propagačné
materiály, kalendáre)

živý folklór + tradície
2 futbalové ihriská (trávnaté ihriská)
2 multifunkčné ihriská
záujmové združenia, športové kluby (futbal,
hasiči, šachový klub, volejbalový klub)
- letné tábory pre deti organizované obcou
- existencia siete školských zariadení
- materiálno – technické vybavenie (štandard)
- dostatočná kapacita ZŠ
- dostatočný počet žiakov ZŠ a detí v MŠ
- dostatočná ponuka voľnočasových aktivít –
ponuka CVČ
- vynikajúca úroveň vzdelávania na ZŠ
- kultúrne a spoločenské záujmové združenia
- Múzeum ľudovej kultúry v obci
- bohaté ľudové a kultúrne tradície (kroje, živé
goralské nárečie)
- organizovanie Juliálesu
- organizovanie furmanských pretekov
- knižnica s prístupom na internet

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

- zmena legislatívy v prospech drobného
podnikania a cestovného ruchu
- cezhraničná spolupráca
- fondy EÚ
- projekt cyklotrás riešených Prešovským
samosprávnym krajom – prostriedky EÚ
- využitie možností účasti v projektoch
financovaných z prostriedkov nadácií, fondov
EÚ, štátnych zdrojov
- pozitívne legislatívne zmeny v oblasti školstva
a vzdelávania
- využitie možností účasti v projektoch
financovaných z prostriedkov nadácií, fondov
EÚ, štátnych zdrojov
- cezhraničná spolupráca
- zmena zmýšľania ľudí v oblasti životného
prostredia
-pozitívne legislatívne zmeny v environmentálnej
oblasti

- odchod mladých ľudí z obce
- negatívne legislatívne zmeny
- obmedzujúce možnosti čerpania fondov EÚ
- častá zmena legislatívy
- vymieranie starších generácií – nositeľov
vedomostí, zručností o pôvodných zvyklostiach,
remeslách, ktoré nie sú doposiaľ zdokumentované
pre budúce generácie
- nedostatočná legislatívna štátna podpora
environmentálnych aktivít
- nedostatočné ekologické a environmentálne
povedomie

I.3 Identifikované problémy
A) Oblasť : ENVIRONMENTÁLNA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb
Neupravené verejné priestranstvá
Chýbajú vodovodné vetvy
ČOV je kapacitne nevyhovujúca, chýbajú kanalizačné vetvy
Nízke environmentálne povedomie
Existencia čiernych skládok
DOPRAVA
Nedobudované, poškodené miestne komunikácie a chodníky, chýbajúce priepusty a premostenia,
existujúce priepusty a premostenia sú v havarijnom stave
Nedostatok parkovacích miest
Chýbajúce cestné prepojenie medzi Šarpancom a Lendakom
Chýba cyklotrasa s prepojením na existujúce cyklotrasy v okolí
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Nevyhovujúci stav verejného osvetlenia
Miestny rozhlas je zastaralý
Chýba kamerový systém
Prevádzka obecných budov je energeticky náročná, chýbajú bezbariérové vstupy
Chýbajúce inžinierske siete – elektrická sieť, nedostatočná plynofikácia obce
Chýba infraštruktúra pre rozširujúcu sa IBV
V obci nie je verejné WC
Chýba oplotenie cintorína, nedostatok hrobových miest

B) Oblasť HOSPODÁRSKA
MIESTNA EKONOMIKA, ROZVOJ VIDIEKA
Nedostatok pracovných príležitostí v obci
Nedostatočná komunikácia medzi samosprávou a podnikateľskými subjektmi
Nedostatočná spolupráca medzi podnikateľskými subjektmi
Nedostatočne využívaný potenciál obce a regiónu s ohľadom na rozvoj malého a stredného
podnikania
CESTOVNÝ RUCH
Málo sa o obci vie
Nedostatočne využívaný bohatý a jedinečný folklór a ľudové tradície
Nedostatočne využívaný potenciál obce z hľadiska rozvoja cestovného ruchu – poloha obce
Chýbajúce služby cestovného ruchu
Neidentifikované atraktivity obce využiteľné pre rozvoj cestovného ruchu
MIESTNA SAMOSPRÁVA
Chýba miesto prvého kontaktu
Chýba obecná polícia, resp. štátna polícia
Elektronizácia samosprávy nie je dostatočná
C) Oblasť SOCIÁLNA
SOCIÁLNA OBLASŤ

Zvýšený výskyt sociálno - patologických javov
Zvyšujúci sa počet seniorov, ktorí potrebujú opateru
Nedostatočná kapacita zdravotného strediska
Chýbajú odborné ambulancie
VZDELÁVANIE
Chýba stredná škola v obci
Nevyhovujúce priestory ZUŠ, nedostatočné materiálno – technické vybavenie
KULTÚRA
Nevyhovujúce priestory kultúrneho domu, chýbajúce vybavenie
Nevyhovujúce priestory kina
Chýbajú priestory pre mládež
Zastaralý knižný fond v obecnej a školskej knižnici
Málo kultúrnych a spoločenských podujatí
Málo podujatí zameraných na ľudové tradície a folklór
ŠPORT
Chýba infraštruktúra na realizáciu pohybových aktivít
Futbalové a multifunkčné ihrisko sú bez potrebného zázemia – šatne, oplotenie, osvetlenie, miesta na
sedenie
Chýba vybavenie multifunkčného ihriska pre rôzne športy

II. STRATEGICKÁ ČASŤ
Vízia obce Lendak :
Želáme si, aby obec Lendak bola v roku 2022 :
- bezpečným sídlom schopným zabezpečiť pokojné bývanie v čistom a zdravom prostredí
s kvalitnou infraštruktúrou, poskytujúce požadovaný materiálny komfort, primeranú
zdravotnú starostlivosť a dostatok príležitostí pre rozvoj podnikania a spoločenských
aktivít.

A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA

Životné prostredie
Strategický cieľ: Kvalitné a zdravé životné prostredie obce, aktívni občania podieľajúci
sa na jeho tvorbe a ochrane

A.1 PRIORITA: Dobudovať, rekonštruovať a modernizovať základné prvky environmentálnej
infraštruktúry v obci
A.1.1 Špecifický cieľ: Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých bude
realizovaná obnova a dobudovanie dopravnej, technickej a environmentálnej infraštruktúry
A.1.2 Špecifický cieľ: Skrášliť a zatraktívniť verejné priestranstvá v obci
A.1.3 Špecifický cieľ: Pripraviť podmienky pre rozšírenie a rekonštrukciu vodovodnej siete a zdrojov
pitnej vody
A.1.4 Špecifický cieľ: Zvýšiť kapacitu ČOV a dobudovať chýbajúce kanalizačné vetvy
A.1.5 Špecifický cieľ: Zlepšiť environmentálne povedomie a spôsob nakladania s odpadom
A.1.6 Špecifický cieľ: Vybudovať zberný dvor
A.1.7 Špecifický cieľ: Zriadiť a udržiavať obecné kompostovisko
A.1.8 Špecifický cieľ: Podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie
Doprava
Strategický cieľ: Moderná, kvalitná bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

A.2 PRIORITA: Dobudovať, zrekonštruovať a modernizovať prvky dopravnej infraštruktúry
A.2.1 Špecifický cieľ: Dobudovať chýbajúce a zrekonštruovať existujúce miestne komunikácie
a chodníky v obci vrátane potrebných odvodnení, premostení, priepustov a dopravného značenia
A.2.2 Špecifický cieľ: Zvýšiť počet parkovacích miest
A.2.3 Špecifický cieľ: Podporovať riešenie budúceho cestného prepojenie medzi Šarpancom
a Lendakom
A.2.4 Špecifický cieľ: Podporovať nové technické riešenie nevyhovujúceho napojenia na I/67
v Tatranskej Kotline a napojenie na most v centre obce
A.2.5 Špecifický cieľ: Pripraviť podmienky pre vybudovanie cyklistického chodníka s napojením na
okolité cyklotrasy
Technická infraštruktúra
Strategický cieľ: Energeticky nenáročná a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca
predpoklady pre kvalitný život a stabilizáciu obyvateľov v obci

A.3 PRIORITA: Vybudovať chýbajúce, zrekonštruovať a modernizovať existujúce základné prvky
technickej infraštruktúry v obci
A.3.1 Špecifický cieľ: Dobudovať, rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie

A.3.2 Špecifický
rozhlasu
A.3.3 Špecifický
A.3.4 Špecifický
A.3.5 Špecifický
A.3.6 Špecifický
A.3.7 Špecifický

cieľ: Rekonštruovať, modernizovať, dobudovať a zabezpečiť údržbu miestneho
cieľ:
cieľ:
cieľ:
cieľ:
cieľ:

Rozšíriť kamerový systém v obci
Vybudovať optickú sieť
Vytvoriť podmienky pre IBV vrátane súvisiacej infraštruktúry
Rozšíriť káblovú televíziu
Zaviesť novú komunikačnú technológiu – mobilnú komunikáciu

A.4 PRIORITA Dobudovať chýbajúce a modernizovať existujúce články občianskej infraštruktúry
A.4.1 Špecifický cieľ: Znížiť energetickú náročnosť verejných budov a zabezpečiť bezbariérový vstup
do obecných objektov
A.4.2 Špecifický cieľ: Vybudovať verejné WC
A.4.3 Špecifický cieľ: Zabezpečiť rozšírenie cintorína a vybudovať oplotenie

B) Oblasť HOSPODÁRSKA
MIESTNA EKONOMIKA, ROZVOJ VIDIEKA
Strategický cieľ: Obec so stabilným a prosperujúcim zázemím pre rozvoj podnikania,
využívajúca potenciál regiónu

B.1 PRIORITA: Vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania v obci
B.1.1 Špecifický cieľ: Podporiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi samosprávou
a podnikateľskými subjektmi v obci
B.1.2 Špecifický cieľ: Podporovať vznik drobných podnikateľských prevádzok v obci
CESTOVNÝ RUCH
Strategický cieľ: Obec atraktívna pre turistov s ponukou doplnkových služieb CR

B.2 PRIORITA: B.2 Podporovať a vytvárať podmienky pre vidiecky cestovný ruch
B.2.1 Špecifický cieľ: Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie atraktivity obce z hľadiska CR

B.3 PRIORITA: Zlepšiť propagáciu obce a ponuku služieb pre cestovný ruch
B.3.1 Špecifický cieľ: Zabezpečiť propagáciu obce v oblasti cestovného ruchu v spolupráci
s regionálnymi organizáciami
B.3.2 Podporiť rozšírenie služieb pre cestovný ruch
MIESTNA SAMOSPRÁVA
Strategický cieľ: Moderná a transparentná samospráva, jednoduchý a efektívny výkon
samosprávnych činností

B.4. PRIORITA: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb spojených s výkonom samosprávnych činností
B.4.1
B.4.2
B.4.3
B.4.4

Špecifický
Špecifický
Špecifický
Špecifický

cieľ:
cieľ:
cieľ:
cieľ:

Zabezpečiť verejný poriadok, ochranu majetku a obyvateľov obce
Zriadiť miesto prvého kontaktu na OcÚ
Zvýšiť počet elektronických služieb a úroveň digitalizácie v obci
Zlepšiť technické vybavenie OcÚ

C) Oblasť SOCIÁLNA
SOCIÁLNA OBLASŤ
Strategický cieľ: Spokojný občan, ktorý je prijímateľom adresných a kvalitných
sociálnych služieb

C.1 PRIORITA: Zabezpečiť realizáciu práva občanov na poskytovanie sociálnych služieb v súlade s ich
potrebami
C.1.1 Špecifický cieľ: Zlepšiť ponuku sociálnych služieb v obci
C.1.2 Špecifický cieľ: Znížiť sociálne vylúčenie rizikových skupín obyvateľov obce
C.1.3 Špecifický cieľ: Podporovať dobrovoľnícke aktivity v obci

C.1.4 Špecifický cieľ: Zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti
VZDELÁVANIE
Strategický cieľ: Moderné a inšpiratívne prostredie poskytujúce kvalitné vzdelávanie
a možnosti pre realizáciu záujmových aktivít detí a mládeže

C.2 PRIORITA: Vytvoriť kvalitné podmienky pre výchovno – vzdelávací proces a záujmovú činnosť
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4

Špecifický
Špecifický
Špecifický
Špecifický

cieľ:
cieľ:
cieľ:
cieľ:

Zlepšiť materiálno – technické vybavenie spojenej školy
Zlepšiť podmienky výučby na ZUŠ
Vybudovať detské dopravné ihrisko
Vytvoriť podmienky pre zriadenie strednej školy v obci

KULTÚRA
Strategický cieľ: Bohatý kultúrny a spoločenský život obce s množstvom atraktívnych
a pútavých podujatí

C.3 PRIORITA: Zrekonštruovať a vybaviť priestory pre kultúrnu, komunitnú a klubovú činnosť
C.3.1 Špecifický cieľ: Rekonštruovať a modernizovať priestory pre kultúrnu činnosť (kultúrny dom,
kino)
C.3.2 Špecifický cieľ: Vytvoriť podmienky pre komunitnú a klubovú činnosť (denné centrum pre
mladých)
C.3.3 Špecifický cieľ: Obnoviť knižný fond obecnej a školskej knižnice

C.4 PRIORITA: Podporiť rozvoj kultúrneho a spoločenského života v obci
C.4.1
C.4.2
C.4.3
C.4.4

Špecifický
Špecifický
Špecifický
Špecifický

cieľ:
cieľ:
cieľ:
cieľ:

Realizovať pútavé a hodnotné kultúrne a spoločenské podujatia
Obnoviť ľudové tradície v obci
Vydať publikácie o obci
Podporovať vznik a fundovanie kultúrnych a spoločenských združení

ŠPORT
Špecifický cieľ: Aktívna obec s ponukou kvalitných podmienok pre šport a pohybové
aktivity všetkých obyvateľov

C.5 PRIORITA: Vytvoriť podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci
C.5.1 Špecifický
fitnes centrum)
C.5.2 Špecifický
C.5.3 Špecifický
C.5.4 Špecifický

cieľ: Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na realizáciu športových aktivít (exteriérové
cieľ: Zrekonštruovať a modernizovať zázemie športovísk
cieľ: Podporovať vznik a fungovanie športových oddielov v obci
cieľ: Zvýšiť záujem občanov o šport a pohybové aktivity

III. PROGRAMOVÁ ČASŤ
A) Oblasť : ENVIRONMENTÁLNA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Životné prostredie
Strategický cieľ: Kvalitné a zdravé životné prostredie obce, aktívni občania podieľajúci sa na jeho tvorbe a ochrane
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ:
A.1.1 Zabezpečiť
majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov, na ktorých bude
realizovaná obnova a dobudovanie
dopravnej, technickej
a environmentálnej infraštruktúry
A.1.2 Skrášliť a zatraktívniť
verejné priestranstvá v obci

1. iniciovať jednania so súkromnými vlastníkmi
pozemkov
2. uzatvorenie zmlúv na vysporiadanie pozemkov

T: 2016 – 2022
Z: obec, vlastníci pozemkov
T: 2016 – 2022
Z: obec, vlastníci pozemkov

1. vytypovanie lokalít na revitalizáciu a vybudovanie
oddychových zón, parkov a detských ihrísk
2. vypracovanie PD

T: 2016 – 2022
Z: obec
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad
T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor
T: 2016 – 2022
Z: obec , správca vodovodnej siete
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, správca
vodovodnej siete, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
správca vodovodnej siete, komisie
OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, správca vodovodnej siete,
zhotoviteľ, stavebný dozor, komisie
OcZ

3. územné, stavebné konanie
A.1 Dobudovať,
rekonštruovať
a modernizovať základné
prvky environmentálnej
infraštruktúry v obci

4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
5. realizácia
A.1.3 Pripraviť podmienky pre
rozšírenie a rekonštrukciu
vodovodnej siete a zdrojov pitnej
vody

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie

4. Realizácia

FINANČNÝ
OBJEM:

-

200 000,00 €

1 000 000,00
€

A.1.4 Zvýšiť kapacitu ČOV a
dobudovať chýbajúce kanalizačné
vetvy

A.1.5 Zlepšiť environmentálne
povedomie a spôsob nakladania s
odpadom

A.1.6 Vybudovať zberný dvor

1. Analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP

2. Realizácia
1. Realizovať informačné a vzdelávacie aktivity
zamerané na zvýšenie environmentálneho
povedomia obyvateľov obce
2. Realizovať výchovné aktivity v ZŠ
3. Vypracovať systém sankcií voči znečisťovateľom
životného prostredia v obci
1. Vytypovať lokalitu na vybudovanie zberného
dvora
2. Vypracovanie PD
4. Územné, stavebné konanie
5. Realizácia aktivity

A.1.7 Zriadiť a udržiavať obecné
kompostovisko

1. Určenie lokality na zriadenie kompostoviska
2. Vypracovanie jednostupňovej PD
3. Realizácia príslušných povoľovacích konaní
4. Analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP

A.1.8 Podporovať využívanie
alternatívnych zdrojov energie vo
verejných budovách
a v domácnostiach

5. Realizácia aktivity
1. Realizovať a participovať na vzdelávacích
a informačných aktivitách zameraných na využívanie
alternatívnych zdrojov energie
2. zabezpečiť informovanie obyvateľov obce
o možnostiach štátnej podpory pri zavádzaní
alternatívnych zdrojov energie v domácnostiach

T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky
T: 2016 – 2022
Z: obec, správca siete, zhotoviteľ,
stavebný dozor, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušné inštitúcie
T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

1 000 000,00
€

5 000,00 €

650 000,00 €

20 000,00 €

5 000,00 €

DOPRAVA
Strategický cieľ: Moderná, kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
A.2.1 Dobudovať chýbajúce
a zrekonštruovať existujúce
miestne komunikácie a chodníky
v obci vrátane potrebných
odvodnení, premostení, priepustov
a dopravného značenia

1. vytypovanie lokalít, kde je potrebné dobudovanie
a rekonštrukcia
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
5. realizácia

A.2 Dobudovať,
rekonštruovať
a modernizovať základné
prvky technickej
infraštruktúry v obci

A.2.2 Zvýšiť počet parkovacích
miest

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP

A.2.3 Podporovať riešenie
budúceho cestného prepojenia
medzi Šarpancom a Ledakom
A. 2.4 Podporovať nové technické
riešenie nevyhovujúceho
napojenia na cestu I/67
v Tatranskej Kotline a napojenie
na most v centre obce

5. realizácia stavebného diela
Sprostredkovaním a rokovaniami na úrovni VÚC,
národnej úrovni iniciovať predmetné technické
riešenie
Sprostredkovaním a rokovaniami na úrovni VÚC,
národnej úrovni iniciovať predmetné technické
riešenie

ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ:
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, správca vodného toku,
zhotoviteľ, stavebný dozor, komisie
OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

FINANČNÝ
OBJEM:
5 000 000,00
€

50 000,00 €

-

A.2.4 Pripraviť podmienky pre
vybudovanie cyklistického
chodníka s napojením na okolité
cyklotrasy

1. Vytypovanie vhodných trás a možností ich
napojenia
2. Sprostredkovaním a rokovaniami na úrovni VÚC
iniciovať realizáciu cyklistického chodníka v rámci
regionálnych projektov

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

30 000,00 €

Technická infraštruktúra
Strategický cieľ: Energeticky nenáročná a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca predpoklady pre kvalitný život a stabilizáciu obyvateľov v obci
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ:
FINANČNÝ
OBJEM:
A.3.1 Dobudovať, rekonštruovať
1. vytypovanie lokalít
T: 2016 – 2022
500 000,00 €
a modernizovať verejné osvetlenie
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
2. vypracovanie PD
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
3. územné, stavebné konanie
komisie OcZ
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
T: 2016 – 2022
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
5. realizácia diela
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
50 000,00 €
A.3 Vybudovať chýbajúce, A.3.2 Rekonštruovať,
modernizovať, dobudovať
1. vytypovanie lokalít
Z: obec, komisie OcZ
zrekonštruovať
a modernizovať existujúce a zabezpečiť údržbu miestneho
T: 2016 – 2022
rozhlasu
základné prvky technickej
2. vypracovanie jednostupňovej PD
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
infraštruktúry v obci
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
3. územné, stavebné konanie
komisie OcZ
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
T: 2016 – 2022
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
5. realizácia diela
komisie OcZ
A.3.3 Rozšíriť kamerový systém
T: 2016 – 2022
50 000,00 €
v obci
1. vytypovanie lokalít
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
2. vypracovanie jednostupňovej PD

3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP

5. realizácia diela
A.3.4 Vybudovať optickú sieť

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie jednostupňovej PD
3. územné, stavebné konanie

A.3.5 Vytvoriť podmienky pre IBV
vrátane súvisiacej infraštruktúry

4. realizácia diela
1. Iniciovať jednanie so súkromnými vlastníkmi
pozemkov pre účely IBV
2. Vypracovanie PD na inžinierske siete (plyn, voda,
kanál, elektrická sieť)

3. Územné, stavebné konanie

A.3.6. Vytvoriť podmienky pre
výstavbu nájomných bytov

4. Realizácia aktivity
1. Iniciovať jednanie so súkromnými vlastníkmi
pozemkov pre účely IBV
2. Vypracovanie PD na inžinierske siete (plyn, voda,
kanál, elektrická sieť)

T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ,
prevádzkovatelia
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ,
prevádzkovatelia
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ,
správcovia sietí, distribučné
spoločnosti
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ,
správcovia sietí, distribučné
spoločnosti
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ,
správcovia sietí, distribučné
spoločnosti
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ,
správcovia sietí, distribučné

100 000,00 €

-

600 000,00 €

3. Územné, stavebné konanie

4. Realizácia aktivity
A.3.7 Rozšíriť káblovú televíziu
1. Pripraviť technické riešenie projektu
2. Realizovať príslušné povoľovanie konanie
3. Realizácia aktivity
A.3.8 Zaviesť novú komunikačnú
technológiu – mobilnú
komunikáciu

1. Pripraviť technické riešenie projektu
2. Realizovať príslušné povoľovanie konanie

A.4.1 Znížiť energetickú náročnosť
verejných budov a zabezpečiť
bezbariérový vstup do obecných
objektov
A.4 Dobudovať chýbajúce
a modernizovať existujúce
články občianskej
infraštruktúry

3. Realizácia aktivity
1. vytypovanie objektov
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP

5. realizácia diela

spoločnosti
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ,
správcovia sietí, distribučné
spoločnosti
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ,
správcovia sietí, distribučné
spoločnosti
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, komisie OcZ,
prevádzkovatelia
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, komisie OcZ,
prevádzkovatelia, príslušné inštitúcie
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, komisie OcZ,
prevádzkovatelia
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, komisie OcZ,
prevádzkovatelia
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, komisie OcZ,
prevádzkovatelia, príslušné inštitúcie
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, komisie OcZ,
prevádzkovatelia
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ

100 000,00 €

5 000,00 €

600 000,00 €

A.4.2 Vybudovať verejné WC

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie
5. realizácia diela

A.4.3 Zabezpečiť rozšírenie
cintorína a vybudovať oplotenie

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie
4. realizácia aktivity

B)

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ

50 000,00 €

60 000,00 €

Oblasť HOSPODÁRSKA

MIESTNA EKONOMIKA, ROZVOJ VIDIEKA
Strategický cieľ: Obec so stabilným a prosperujúcim zázemím pre rozvoj podnikania, využívajúca potenciál regiónu
ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ:
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
1. Podporiť vznik a fungovanie neformálneho
združenia podnikateľov

B.1 Vytvoriť priaznivé
podmienky pre rozvoj
podnikania v obci

B.1.1 Podporiť vzájomnú
komunikáciu a spoluprácu medzi
samosprávou a podnikateľskými
subjektmi v obci

B.1.2 Podporovať vznik drobných
podnikateľských prevádzok v obci

2. Iniciovať neformálne stretnutia podnikateľov
3. Vytvoriť register podnikateľov a podnikateľských
subjektov v obci a zverejniť ich na webovej stránke
obce
4. Zabezpečiť rozšírenie priestorov a zlepšenie
technického vybavenia Prevázkarne obce
Podporovať organizovanie informačných aktivít
o možnostiach čerpania nenávratných finančných
prostriedkov z EÚ a národných zdrojov

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: priebežne
Z: OcÚ, MAS, komisie OcZ

FINANČNÝ
OBJEM:
2 000,00 €

1 000,00 €

2.1. Zabezpečiť a distribuovať informácie
nápomocné pre začatie podnikania
2.2 Podporovať a podieľať sa na realizácii
informačných aktivít zameraných na
poľnohospodársku výrobu a agroturizmus

T: priebežne
Z: OcÚ, MAS, komisie OcZ
T: priebežne
Z: OcÚ, MAS, komisie OcZ

CESTOVNÝ RUCH
Strategický cieľ: Obec atraktívna pre turistov s ponukou doplnkových služieb CR
Podporovať fungovanie a prezentáciu Múzea
T: 2016 – 2022
ľudovej kultúry v Lendaku
Z: obec, komisie OcZ
Vybudovať „Goralský dvor“ ako dôležitú atrakciu
T: 2016 – 2022
B.2 Podporovať a vytvárať B.2.1 Vytvoriť podmienky pre
obce pre oblasť CR
Z: obec, komisie OcZ
podmienky pre vidiecky
zvyšovanie atraktivity obce
Založiť tradíciu organizácie podujatí zaujímavých pre T: 2016 – 2022
cestovný ruch
z hľadiska CR
oblasť cestovného ruchu
Z: obec, komisie OcZ
Pripraviť a realizovať projekty obnovy prvkov
T: 2016 – 2022
tradičnej a drobnej architektúry v obci
Z: obec, komisie OcZ
1. Nominovať koordinátora cestovného ruchu –
T: 2016 – 2022
osoba zabezpečená prostredníctvom starostu obce
Z: obec, komisie OcZ
2. Iniciovať jednania s regionálnymi organizáciami
T: 2016 – 2022
CR –OOCR, MAS
Z: obec, komisie OcZ, organizácie
B.3.1 Zabezpečiť propagáciu obce
CR
v oblasti cestovného ruchu
3. Zabezpečiť vytvorenie propagačného videa o obci T: 2016 – 2022
v spolupráci s regionálnymi
Z: obec, komisie OcZ, zhotoviteľ
organizáciami
4. Zabezpečiť výrobu informačnej tabule a osadiť ju T: 2016 – 2022
v centre obce a pri vstupe do obce
Z: obec, komisie OcZ, zhotoviteľ
B.3 Zlepšiť propagáciu
obce a ponuku služieb pre
5. Vytvoriť mobilnú aplikáciu o obci Lendak
T: 2016 – 2022
cestovný ruch
Z: obec, komisie OcZ, zhotoviteľ
1. Vytvoriť podmienky pre vznik stravovacích
T: 2016 – 2022
kapacít v obci – informovanie o možnostiach
Z: obec, komisie OcZ, MAS
čerpania NFP
B.3.2 Podporiť rozšírenie služieb
1. Vytvoriť podmienky pre vznik ubytovacích kapacít T: 2016 – 2022
pre cestovný ruch
v obci – informovanie o možnostiach čerpania NFP
Z: obec, komisie OcZ, MAS
1. Vytvoriť podmienky pre vytvorenie doplnkových
T: 2016 – 2022
služieb v obci – informovanie o možnostiach
Z: obec, komisie OcZ, MAS
čerpania NFP
MIESTNA SAMOSPRÁVA
Strategický cieľ: Moderná a transparentná samospráva, jednoduchý a efektívny výkon samosprávnych činností
ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ:
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
B.4 Zvýšiť kvalitu

B.4.1 Zabezpečiť verejný

Zriadiť oddelenie polície v obci

T: 2016 – 2022

520 000,00 €

20 000,00 €

5 000,00 €

FINANČNÝ
OBJEM:
100 000,00 €

a dostupnosť služieb
spojených s výkonom
samosprávnych činností

poriadok, ochranu majetku
a obyvateľov obce

B.4.2 Zriadiť miesto prvého
kontaktu na OcÚ

B.4.3 Zvýšiť počet elektronických
služieb a úroveň digitalizácie
v obci

B.4.4 Zlepšiť technické vybavenie
OcÚ

Z: obec, komisie OcZ
1.Vytypovať vhodné priestory na zriadenie miesta
prvého kontaktu
2. Realizovať stavebné úpravy a vybaviť priestory
kancelárie
3. Informovať obyvateľov obce o zriadení miesta
prvého kontaktu
1. Pripraviť zámer zlepšenia využívania
elektronických služieb
2. iniciovať zapojenie obce do národných, ale aj
dopytovo – orientovaných projektov zameraných na
elektronizáciu verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni
1. Realizovať inventarizáciu majetku a vybavenia
2. Realizovať výmenu zastaralého technického
vybavenia OcÚ

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie

50 000,00 €
OcZ
OcZ
OcZ
OcZ

-

OcZ

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

10 000,00 €

TERMÍN PLNENIA
ZODPOVEDNOSŤ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

FINANČNÝ
OBJEM:
2 000,00 €

C) Oblasť SOCIÁLNA
SOCIÁLNA OBLASŤ
Strategický cieľ: Spokojný občan, ktorý je prijímateľom adresných a kvalitných sociálnych služieb
PRIORITA:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

AKTIVITY:
1. Vybudovať denný stacionár

C.1 Zabezpečiť realizáciu
práva občanov na
poskytovanie sociálnych
služieb v súlade s ich
potrebami

C.1.1 Zlepšiť ponuku sociálnych
služieb v obci

C.1.2 Znížiť sociálne vylúčenie
rizikových skupín obyvateľov obce

2. Vytvoriť podmienky pre výstavbu nájomných
bytov – A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA, A.3.6
Špecifický cieľ
3. Vytvoriť podmienky pre intenzívnejšie stretávanie
seniorov – zriadiť a podporovať činnosť klubu
dôchodcov
1. Realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti finančnej
gramotnosti a práva (rizikové skupiny)
2. Pripraviť a realizovať špecifické projekty
zamerané na cieľové skupiny –seniori, mladí ľudia,
nezamestnaní
3. Pripraviť a realizovať projekty pre deti od 5 rokov

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022

10 000,00 €

C 1.3 Podporovať dobrovoľnícke
aktivity

C 1.4 Zlepšiť dostupnosť
zdravotnej starostlivosti

zamerané na prevenciu drogových závislostí,
kriminality, vandalizmus, starostlivosť o životné
prostredie a ostatné cieľové skupiny (týrané ženy,
druhotne postihnutí alkoholizmom, syndrómom
CAN), aktivity zamerané na prevenciu alkoholizmu

Z: obec, komisie OcZ

1. Poskytovať pomoc seniorom, sociálne slabým
rodinám, dobrovoľnícke aktivity zamerané na oblasť
životného prostredia
2. Vytvárať PEER skupiny (rovesnícke skupiny)

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

1. Vytvoriť podmienky pre rozšírenie zdravotnej
starostlivosti –zabezpečiť priestory, zlepšiť úroveň
poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť
hygienické štandardy podľa aktuálne platných
noriem
2. Zabezpečiť rozšírenie ponuky zdravotnej
starostlivosti – odborné ambulancie
3.Realizovať informačné a vzdelávacie aktivity
v oblasti prevencie zdravia a zdravého životného
štýlu

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

-

700 000,00 €

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

VZDELÁVANIE
Strategický cieľ: Moderné a inšpiratívne prostredie poskytujúce kvalitné vzdelávanie a možnosti pre realizáciu záujmových aktivít detí a mládeže
TERMÍN PLNENIA
FINANČNÝ
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ
OBJEM:
C.2.1 Zlepšiť materiálno –
1. Realizovať audit súčasného materiálno –
T: 2016 – 2022
100 000,00 €
technické vybavenie spojenej
technického vybavenia učební
Z: obec, komisie OcZ
školy
2. Zlepšiť kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu
T: 2016 – 2022
obstaraním moderného vybavenia a učebných
Z: obec, komisie OcZ
pomôcok
2. Realizovať výmenu zastaralého technického
T: 2016 – 2022
C.2 Vytvoriť kvalitné
vybavenia OcÚ
Z: obec, komisie OcZ
podmienky pre výchovno –
1. Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov ZUŠ
T: 2016 – 2022
400 000,00 €
vzdelávací proces
Z: obec, komisie OcZ
C.2.2 Zlepšiť podmienky výučby
a záujmovú činnosť
na ZUŠ
2. Zlepšiť materiálno – technické zabezpečenie
T: 2016 – 2022
výučby na ZUŠ
Z: obec, komisie OcZ
1. Vypracovať technickú dokumentáciu vybudovania T: 2016 – 2022
50 000,00 €
detského dopravného ihriska
Z: obec, komisie OcZ
C.2.3 Vybudovať detské dopravné
ihrisko
2. Pripraviť projekt detského dopravného ihriska
T: 2016 – 2022
a predložiť ho v rámci aktuálnych grantových schém Z: obec, komisie OcZ

C.2.4 Vytvoriť podmienky pre
zriadenie strednej školy v obci

3. Realizovať výstavbu a vybavenie dopravného
ihriska.
1. Sprostredkovaním a rokovaniami na úrovni VÚC
iniciovať zriadenie strednej školy v obci
2. Pripraviť priestory pre zriadenie strednej školy

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

-

KULTÚRA
Strategický cieľ: Bohatý kultúrny a spoločenský život obce s množstvom atraktívnych a pútavých podujatí
PRIORITA:

C.3 Zrekonštruovať
a vybaviť priestory pre
kultúrnu, komunitnú
a klubovú činnosť

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

AKTIVITY:

C.3.1 Rekonštruovať
a modernizovať priestory pre
kultúrne aktivity

1. Rekonštruovať priestory kultúrneho domu a kina
2. Dovybaviť priestory kultúrneho domu a kina
1. Zriadiť denné centrum pre mladých

C.3.2 Vytvoriť podmienky pre
komunitnú a klubovú činnosť

2. Upraviť priestory denného centra pre mladých
3. Obstarať vybavenie denného centra
1. Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú
realizovať
2. Pripraviť plán akcií

C.4.1 Realizovať pútavé
a hodnotné kultúrne
a spoločenské podujatia
C.4 Podporiť rozvoj
kultúrneho
a spoločenského života
v obci

3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania
aktivít
4. Pripraviť materiálno – technické zabezpečenie
aktivít
5. Realizácia aktivít
1. Zadefinovať konkrétne zvyky a tradície, ktoré by
sa mali obnoviť a zachovať
2. Pripraviť plán aktivít

C.4.2 Obnoviť ľudové tradície
v obci

3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania
aktivít
4. Pripraviť materiálno – technické zabezpečenie
aktivít
5. Realizácia aktivít

TERMÍN PLNENIA
ZODPOVEDNOSŤ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

FINANČNÝ
OBJEM:
-

30 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

1. Osloviť spracovateľa, prekladateľa a vydavateľa
C.4.3 Vydať publikácie o obci
C.4.4 Podporovať vznik
a fungovanie kultúrnych
a spoločenských združení

2. Realizácia diela
1. Finančne, organizačne a technicky podporiť
činnosť kultúrnych a spoločenských združení

T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, komisie OcZ

ŠPORT
Strategický cieľ: Aktívna obec s ponukou kvalitných podmienok pre šport a pohybové aktivity všetkých obyvateľov
TERMÍN PLNENIA
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ
1. Vybudovať exteriérové fitnes centrum
T: 2016 – 2022
C.5.1 Dobudovať chýbajúcu
Z: obec, komisie OcZ
infraštruktúru na realizáciu
T: 2016 – 2022
športových aktivít
2. Dovybaviť existujúce športoviská
Z: obec, komisie OcZ
C.5.2 Zrekonštruovať
1. Zabezpečiť rekonštrukciu zázemia – šatne,
T: 2016 – 2022
a modernizovať zázemie
oplotenie, miesta na sedenie)
Z: obec, komisie OcZ
športovísk
1. Iniciovať založenie turistického oddielu pre
T: 2016 – 2022
C.5.3 Podporovať vznik
dospelých
Z: obec, komisie OcZ
a fungovanie športových oddielov
2. Finančne, organizačne a technicky podporiť
T: 2016 – 2022
C.5 Vytvoriť podmienky
v obci
činnosť športových klubov
Z: obec, komisie OcZ
pre rozvoj športových
aktivít v obci
1. Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú
T: 2016 – 2022
realizovať
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
2. Pripraviť plán akcií
Z: obec, komisie OcZ
C.5.4 Zvýšiť záujem občanov
3. Zabezpečiť financovanie a materiálno – technické T: 2016 – 2022
o šport a pohybové aktivity
zabezpečenie aktivít
Z: obec, komisie OcZ
4. Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce
T: 2016 – 2022
o pripravovaných aktivitách
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
5. Realizácia aktivít
Z: obec, komisie OcZ

10 000,00 €

50 000,00 €

FINANČNÝ
OBJEM:
50 000,00 €

50 000,00 €
20 000,00 €

5 000,00 €

IV.REALIZAČNÁ ČASŤ
Legislatíva:
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR má definované prioritné oblasti rozvoja SR,
ktorými sú:
a) Ľudské zdroje (populácia, zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna infraštruktúra životná úroveň),
b) Podnikateľské prostredie (ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť),
c) Výskum, vývoj, inovácie – poznatkovo orientovaná ekonomika,
d) Ochrana a tvorba životného prostredia (energetika, klimatické zmeny).
Partnerská dohoda
Slovenská republika dňa 20. 6. 2014 uzavrela s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní
európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rokoch 2014-2020.
Partnerská dohoda stanovuje 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
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
Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 - 2020
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)

Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii aktivít a cieľov Programu rozvoja obce
Lendak na obdobie rokov 2016 - 2022
Partnermi realizácie jednotlivých aktivít PRO sú subjekty:
 verejnej správy – základná a materská škola, relevantné inštitúcie pre jednotlivé oblasti
rozvoja obce (ÚPSVaR, okresný úrad – odbor starostlivosti o ŽP, Spoločný stavebný úrad),
 spolupracujúce firmy a spoločnosti, s ktorými má obec zmluvu (na základe VO alebo priamym
zadaním),
 vlastníci hnuteľného i nehnuteľného majetku na území obce,
 spolupracujúce záujmové skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie (napr. MAS) so
sídlom alebo prevádzkou alebo s činnosťou, ktoré vykonávajú na území obce,
 donori a poskytovatelia grantov, dotácií, darov.
Úlohy týchto partnerov vychádzajú z príslušnej legislatívy, uzatvorených zmlúv i dohodnutých
záväzkov v rámci jednotlivých aktivít Programu rozvoja obce.
Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie
Realizácia Programu rozvoja obce začína po vypracovaní a schválení tohto strategického dokumentu
obecným zastupiteľstvom. Realizáciu zabezpečuje samospráva po celú dobu platnosti dokumentu.
PRO obce a jeho prípadná aktualizácia je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.
V zmysle § 12 zákona o regionálnom rozvoji obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho
rozvoja:
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný
hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PRO obce pravidelne ho monitoruje každoročne
do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení,
zabezpečuje súlad PRO obce s územnoplánovacou dokumentáciou,
c) spolupracuje s VÚC, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii PHSR VÚC a na
účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku PRO obce,
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja v spolupráci s
ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré
plnia funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.
Obec Lendak zabezpečuje realizáciu Programu rozvoja obce Lendak na obdobie rokov 2016 – 2022
prostredníctvom svojich orgánov - obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo:
1) berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu,
2) schvaľuje celý dokument PRO,
3) každoročne schvaľuje vyhodnotenie plnenia PRO,
4) schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov
financovania a z prostriedkov rozpočtu obce,
5) schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy,
6) rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu.
Starosta obce:
1) podpisuje uznesenie o schválení (i o aktualizácii či doplnkoch) PRO,
2) riadi proces realizácie PRO,
3) vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám (riadiace orgány jednotlivých operačných programov, dodávatelia, fondy a iné),
4) spolupracuje s externými subjektami,

5) zabezpečuje činnosti na úrovni jednotlivých projektov (príprava projektovej dokumentácie, príslušné
povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných prác) a prípravu
žiadostí o doplnkové zdroje financovania,
6) komunikuje s partnermi PRO, ktorými sú na miestnej úrovni predovšetkým vzdelávacie inštitúcie
spolky, aktivisti a na regionálnej úrovni relevantné inštitúcie.
Obecný úrad, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a
starostu:
1) zabezpečuje inštitucionálne a administratívne veci týkajúce sa plnenia PRO,
2) okrem prípadov, kedy budú žiadateľmi/prijímateľmi projektov iné subjekty v plnom rozsahu
zabezpečuje (vykonáva) administráciu a procesy komunikácie, hodnotenia, monitorovania PRO.
Komunikačná stratégia Programu rozvoja obce Lendak na obdobie rokov 2016-2022
Komunikačná stratégia PRO je navrhnutá s cieľom zapojiť do procesu prípravy ako aj realizácie PRO
širokú verejnosť a tak získať podporu verejnosti pre realizáciu projektov. Hlavným cieľom
komunikačnej stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu, aby bol každý občan o
všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PRO a jeho realizácie vyplynú, informovaný včas, v
dostatočnom rozsahu a primeranou formou.
Proces prípravy ako aj realizácie PHSR bude komunikovaný s verejnosťou v prostredníctvom možností,
ktoré obec má a plánuje aj v budúcnosti využívať:
- verejné informačné tabule
- aktualizované internetové sídlo obce
- miestne podujatia
- verejné stretnutia
- verejné prerokovanie
- zasadania pracovných skupín v procese prípravy a realizácie PHSR
V procese prípravy PRO obec Lendak informovala o zámere spracovania tohto dokumentu a umožnila
širokej verejnosti participovať na príprave a spracovaní tohto dokumentu. V tejto fáze bol taktiež
zrealizovaný dotazníkový prieskum.
V priebehu realizácie akčného plánu PRO budú jednotlivé aktivity prezentované verejnosti formou:
1) pozvánok a oslovovacích listov,
2) pozvánok na správne konania v zmysle stavebného zákona,
3) verejnými vyhláškami v zmysle stavebného konania,
4) informačných článkov v obecnom časopise,
5) oznamov na web stránke obce, obecnej tabuli,
6) zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva a ním zriadených komisií či pracovných skupín,
7) povinnej publicity projektov zo zdrojov EŠIF, štátnych dotácií a iných donorov.
Cieľovými skupinami pre komunikačnú stratégiu obce sú:
- poslanci obecného zastupiteľstva
- členovia pracovnej skupiny pre prípravu a realizáciu PRO
- miestni podnikatelia
- zástupcovia miestnych spolkov a organizácii
- obyvatelia.
Obec raz ročne zrealizuje odpočet zrealizovaných aktivít za predošlý kalendárny rok a vypracuje akčný
plán na nasledujúci kalendárny rok, ktorého obsahová i finančná časť je zapracovaná do ročného
rozpočtu obce.
Systém monitorovania a hodnotenia
V rámci systému monitorovania a hodnotenia realizácie PRO je potrebné zabezpečiť:
- monitoring plnenia akčného plánu a jeho aktualizáciu

- hodnotenie plnenia akčného plánu v zmysle dosahovania stanovených ukazovateľov
- monitoring plnenia strategického plánu a aktualizáciu PRO
Monitorovanie a hodnotenie súvisí aj s analýzou a riadením rizík a komunikáciou s verejnosťou ako
„pravidelný odpočet“ a prezentácia dosiahnutých výsledkov. Monitoring umožňuje PRO vhodne
aktualizovať (časovo a vecne), či uplatniť iný prístup a vychádza z Plánu hodnotenia a monitorovania.
Je dôležité uistiť sa, že vybrané aktivity a projekty skutočne prispievajú k riešeniu identifikovaných
problémov a dosiahnutiu strategických cieľov.
Monitorovanie sa realizuje priebežne počas celého trvania platnosti PRO na úrovni plnenia jednotlivých
aktivít. Výstupom monitorovacieho procesu je súhrnná správa za každý uplynulý kalendárny rok, ktorú
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Cieľom monitorovania je získavanie informácii o skutočnom plnení
aktivít, čo môže byť východiskom pre zmenu prípadného negatívneho vývoja, spôsobu realizácie,
definovanie a prijatie nových či pozmenených opatrení.
Monitoring sa vykonáva priebežne aj v rámci projektov EŠIF v intervaloch, ktoré sú dohodnuté v
zmluve o nenávratnom finančnom príspevku.
Hodnotenie sa realizuje na úrovni celého Programu rozvoja obce Lendak. Výstupy hodnotenia budú
súčasťou súhrnnej správy za každý uplynulý kalendárny rok, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Prehľad ukazovateľov monitoringu a hodnotenia Programu rozvoja obce Lendak na obdobie rokov 2016 – 2022
D) Oblasť : ENVIRONMENTÁLNA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Životné prostredie
Strategický cieľ: Kvalitné a zdravé životné prostredie obce, aktívni občania podieľajúci sa na jeho tvorbe a ochrane
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
A.1 Dobudovať,
rekonštruovať
a modernizovať základné
prvky environmentálnej
infraštruktúry v obci

A.1.1 Zabezpečiť
majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov, na ktorých bude
realizovaná obnova a dobudovanie
dopravnej, technickej
a environmentálnej infraštruktúry
A.1.2 Skrášliť a zatraktívniť
verejné priestranstvá v obci

1. iniciovať jednania so súkromnými vlastníkmi
pozemkov
2. uzatvorenie zmlúv na vysporiadanie pozemkov

Uskutočnené stretnutia so zápisom

1. vytypovanie lokalít na revitalizáciu a vybudovanie
oddychových zón, parkov a detských ihrísk
2. vypracovanie PD

Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
-

3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
5. realizácia

A.1.3 Pripraviť podmienky pre
rozšírenie a rekonštrukciu
vodovodnej siete a zdrojov pitnej
vody

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie

A.1.4 Zvýšiť kapacitu ČOV a
dobudovať chýbajúce kanalizačné
vetvy

4. Realizácia
1. Analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
2. Realizácia

Počet uzatvorených zmlúv

Počet zrevitalizovaných verejných
priestranstiev
Počet detských ihrísk
Počet vytvorených oddychových zón
Vypracovaný návrh s vytypovanými
úsekmi
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Dobudovaná vodovodná sieť
Dĺžka dobudovaných kanalizačných
vetiev
Zvýšená kapacita ČOV

FINANČNÝ
OBJEM:

-

200 000,00 €

1 000 000,00
€

1 000 000,00
€

A.1.5 Zlepšiť environmentálne
povedomie a spôsob nakladania s
odpadom

1. Realizovať informačné a vzdelávacie aktivity
zamerané na zvýšenie environmentálneho
povedomia obyvateľov obce
2. Realizovať výchovné aktivity v ZŠ

A.1.6 Vybudovať zberný dvor

3. Vypracovať systém sankcií voči znečisťovateľom
životného prostredia v obci
1. Vytypovať lokalitu na vybudovanie zberného
dvora
2. Vypracovanie PD
3. Analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
4. Územné, stavebné konanie
5. Realizácia aktivity

A.1.7 Zriadiť a udržiavať obecné
kompostovisko

A.1.8 Podporovať využívanie
alternatívnych zdrojov energie vo
verejných budovách
a v domácnostiach

1. Určenie lokality na zriadenie kompostoviska
2. Vypracovanie jednostupňovej PD
3. Realizácia príslušných povoľovacích konaní
4. Analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
5. Realizácia aktivity
1. Realizovať a participovať na vzdelávacích
a informačných aktivitách zameraných na využívanie
alternatívnych zdrojov energie
2. zabezpečiť informovanie obyvateľov obce
o možnostiach štátnej podpory pri zavádzaní
alternatívnych zdrojov energie v domácnostiach

Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít
Počet zrealizovaných výchovných
aktivít v ZŠ
Vypracovaný systém sankcií proti
znečisťovateľom životného
prostredia
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Vybudovaný zberný dvor
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
Zriadené obecné kompostovisko
Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít

UKAZOVATELE VÝSTUPU:

A.2 Dobudovať,
rekonštruovať
a modernizovať základné
prvky technickej

Vypracovaný návrh s vytypovanými
úsekmi
Vypracovaná projektová
dokumentácia

1. vytypovanie lokalít, kde je potrebné dobudovanie
a rekonštrukcia
2. vypracovanie PD

650 000,00 €

20 000,00 €

5 000,00 €

Výstupy z informačných kanálov
o distribúcii informácii (mailové
správy, letáky, informačné
materiály)

DOPRAVA
Strategický cieľ: Moderná, kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
A.2.1 Dobudovať chýbajúce
a zrekonštruovať existujúce
miestne komunikácie a chodníky
v obci vrátane potrebných

5 000,00 €

FINANČNÝ
OBJEM:
5 000 000,00
€

infraštruktúry v obci

odvodnení, premostení, priepustov
a dopravného značenia

3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
5. realizácia

A.2.2 Zvýšiť počet parkovacích
miest

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP

A.2.3 Podporovať riešenie
budúceho cestného prepojenia
medzi Šarpancom a Ledakom
A. 2.4 Podporovať nové technické
riešenie nevyhovujúceho
napojenia na cestu I/67
v Tatranskej Kotline a napojenie
na most v centre obce
A.2.4 Pripraviť podmienky pre
vybudovanie cyklistického
chodníka s napojením na okolité
cyklotrasy

5. realizácia stavebného diela
Sprostredkovaním a rokovaniami na úrovni VÚC,
národnej úrovni iniciovať predmetné technické
riešenie
Sprostredkovaním a rokovaniami na úrovni VÚC,
národnej úrovni iniciovať predmetné technické
riešenie

1. Vytypovanie vhodných trás a možností ich
napojenia
2. Sprostredkovaním a rokovaniami na úrovni VÚC
iniciovať realizáciu cyklistického chodníka v rámci
regionálnych projektov

Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Dĺžka zrekonštruovaných miestnych
komunikácií
Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov
Počet premostení
Počet priepustov
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
-

50 000,00 €

Počet vytvorených parkovacích
miest
Uskutočnené stretnutia so zápisom

-

Uskutočnené stretnutia so zápisom

-

Vypracovaný návrh s vytypovanými
trasami
Uskutočnené stretnutia so zápisom

30 000,00 €

Technická infraštruktúra
Strategický cieľ: Energeticky nenáročná a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca predpoklady pre kvalitný život a stabilizáciu obyvateľov v obci
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
FINANČNÝ
OBJEM:
A.3 Vybudovať chýbajúce,
A.3.1 Dobudovať, rekonštruovať
1. vytypovanie lokalít
Návrh s vytypovanými lokalitami
500 000,00 €
zrekonštruovať
a modernizovať verejné osvetlenie
Vypracovaná projektová
a modernizovať existujúce
2. vypracovanie PD
dokumentácia

základné prvky technickej
infraštruktúry v obci

3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
5. realizácia diela
A.3.2 Rekonštruovať,
modernizovať, dobudovať
a zabezpečiť údržbu miestneho
rozhlasu

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie jednostupňovej PD
3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
5. realizácia diela

A.3.3 Rozšíriť kamerový systém
v obci

1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie jednostupňovej PD
3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP
5. realizácia diela

A.3.4 Vybudovať optickú sieť
1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie jednostupňovej PD

A.3.5 Vytvoriť podmienky pre IBV
vrátane súvisiacej infraštruktúry

3. územné, stavebné konanie
4. realizácia diela
1. Iniciovať jednanie so súkromnými vlastníkmi
pozemkov pre účely IBV
2. Vypracovanie PD na inžinierske siete (plyn, voda,
kanál, elektrická sieť)
3. Územné, stavebné konanie

Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Dobudované, zrekonštruované a
modernizované verejné osvetlenie
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Rekonštruované, modernizované
a dobudované a udržiavané
zariadenie miestneho rozhlasu
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Rozšírený kamerový systém v obci
Počet inštalovaných kamier
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Vybudovaná optická sieť
Uskutočnené stretnutia so zápisom
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby

50 000,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

-

A.3.6. Vytvoriť podmienky pre
výstavbu nájomných bytov

A.3.7 Rozšíriť káblovú televíziu

4. Realizácia aktivity
1. Iniciovať jednanie so súkromnými vlastníkmi
pozemkov pre účely IBV
2. Vypracovanie PD na inžinierske siete (plyn, voda,
kanál, elektrická sieť)
3. Územné, stavebné konanie
4. Realizácia aktivity
1. Pripraviť technické riešenie projektu
2. Realizovať príslušné povoľovanie konanie
3. Realizácia aktivity

A.3.8 Zaviesť novú komunikačnú
technológiu – mobilnú
komunikáciu

A.4 Dobudovať chýbajúce
a modernizovať existujúce
články občianskej
infraštruktúry

A.4.1 Znížiť energetickú náročnosť
verejných budov a zabezpečiť
bezbariérový vstup do obecných
objektov

2. Realizovať príslušné povoľovanie konanie
3. Realizácia aktivity
1. vytypovanie objektov
2. vypracovanie PD

5. realizácia diela
1. vytypovanie lokalít
2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie
5. realizácia diela

A.4.3 Zabezpečiť rozšírenie
cintorína a vybudovať oplotenie

Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Počet nájomných bytov
Vypracované technické riešenie
Vydané povolenie na realizáciu
projektu
Rozšírená káblová televízia
Vypracované technické riešenie

600 000,00 €

100 000,00 €

5 000,00 €

1. Pripraviť technické riešenie projektu

3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti financovania realizácie
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP

A.4.2 Vybudovať verejné WC

Vybudovaná infraštruktúra pre účely
IBV
Uskutočnené stretnutia so zápisom

1. vytypovanie lokalít

Vydané povolenie na realizáciu
projektu
Zavedená mobilná komunikácia
Vypracovaný návrh s vytypovanými
objektmi
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Počet budov, v rámci ktorých boli
zrealizované opatrenia na zníženie
energetickej náročnosti
Počet zrealizovaných opatrení
Počet vybudovaných bezbariérových
vstupov
Návrh s vytypovanými lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Dobudované verejné WC
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami

600 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

2. vypracovanie PD
3. územné, stavebné konanie
4. realizácia aktivity

E)

Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Počet hrobových miest, ktoré vznikli
rozšírením cintorína
Dĺžka vybudovaného oplotenia

Oblasť HOSPODÁRSKA

MIESTNA EKONOMIKA, ROZVOJ VIDIEKA
Strategický cieľ: Obec so stabilným a prosperujúcim zázemím pre rozvoj podnikania, využívajúca potenciál regiónu
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
1. Podporiť vznik a fungovanie neformálneho
združenia podnikateľov
B.1.1 Podporiť vzájomnú
komunikáciu a spoluprácu medzi
samosprávou a podnikateľskými
subjektmi v obci
B.1 Vytvoriť priaznivé
podmienky pre rozvoj
podnikania v obci

B.1.2 Podporovať vznik drobných
podnikateľských prevádzok v obci

2. Iniciovať neformálne stretnutia podnikateľov
3. Vytvoriť register podnikateľov a podnikateľských
subjektov v obci a zverejniť ich na webovej stránke
obce
4. Zabezpečiť rozšírenie priestorov a zlepšenie
technického vybavenia Prevázkarne obce
Podporovať organizovanie informačných aktivít
o možnostiach čerpania nenávratných finančných
prostriedkov z EÚ a národných zdrojov
2.1. Zabezpečiť a distribuovať informácie
nápomocné pre začatie podnikania
2.2 Podporovať a podieľať sa na realizácii
informačných aktivít zameraných na
poľnohospodársku výrobu a agroturizmus

Uskutočnené stretnutia so zápisom
Založené neformálne združenie
podnikateľov
Uskutočnené stretnutia so zápisom
Register podnikateľov na stránke
www.lendak.sk
Rozšírené kapacity Prevádzkárne
Počet zakúpených zariadení
Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít

FINANČNÝ
OBJEM:
2 000,00 €

1 000,00 €

Výstupy z informačných kanálov
o distribúcii informácii (mailové
správy, letáky, informačné
materiály)
Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít

CESTOVNÝ RUCH
Strategický cieľ: Obec atraktívna pre turistov s ponukou doplnkových služieb CR
PRIORITA:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

AKTIVITY:

B.2 Podporovať a vytvárať
podmienky pre vidiecky
cestovný ruch

B.2.1 Vytvoriť podmienky pre
zvyšovanie atraktivity obce
z hľadiska CR

Podporovať fungovanie a prezentáciu Múzea
ľudovej kultúry v Lendaku

UKAZOVATELE VÝSTUPU:
Uznesenie OcZ o poskytnutí
príspevku

FINANČNÝ
OBJEM:
520 000,00 €

Vybudovať „Goralský dvor“ ako dôležitú atrakciu
obce pre oblasť CR
Založiť tradíciu organizácie podujatí zaujímavých pre
oblasť cestovného ruchu
Pripraviť a realizovať projekty obnovy prvkov
tradičnej a drobnej architektúry v obci

B.3.1 Zabezpečiť propagáciu obce
v oblasti cestovného ruchu
v spolupráci s regionálnymi
organizáciami
B.3 Zlepšiť propagáciu
obce a ponuku služieb pre
cestovný ruch
B.3.2 Podporiť rozšírenie služieb
pre cestovný ruch

1. Nominovať koordinátora cestovného ruchu –
osoba zabezpečená prostredníctvom starostu obce
2. Iniciovať jednania s regionálnymi organizáciami
CR – OOCR, MAS
3. Zabezpečiť vytvorenie propagačného videa o obci
4. Zabezpečiť výrobu informačnej tabule a osadiť ju
v centre obce a pri vstupe do obce
5. Vytvoriť mobilnú aplikáciu o obci Lendak
1. Vytvoriť podmienky pre vznik stravovacích
kapacít v obci – informovanie o možnostiach
čerpania NFP
1. Vytvoriť podmienky pre vznik ubytovacích kapacít
v obci – informovanie o možnostiach čerpania NFP
1. Vytvoriť podmienky pre vytvorenie doplnkových
služieb v obci – informovanie o možnostiach
čerpania NFP

Vytvorený „Goralský dvor“ – ako
produkt cestovného ruchu
Počet nových podujatí
Počet zrekonštruovaných
a obnovených prvkov drobnej
architektúry
Počet projektov zameraných na
obnovu prvkov tradičnej a drobnej
architektúry
Pracovná náplň – zmena
Zmluva –absolventská prax
Uskutočnené stretnutia so zápisom
Vytvorené prezentačné video
Počet vyrobených informačných
tabúľ
Vytvorená mobilná aplikácia o obci
Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít

B.4 Zvýšiť kvalitu
a dostupnosť služieb
spojených s výkonom
samosprávnych činností

B.4.2 Zriadiť miesto prvého
kontaktu na OcÚ

5 000,00 €

Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít
Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít

MIESTNA SAMOSPRÁVA
Strategický cieľ: Moderná a transparentná samospráva, jednoduchý a efektívny výkon samosprávnych činností
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
B.4.1 Zabezpečiť verejný
poriadok, ochranu majetku
a obyvateľov obce

20 000,00 €

Zriadené oddelenie polície

FINANČNÝ
OBJEM:
100 000,00 €

Zriadiť oddelenie polície v obci
1.Vytypovať vhodné priestory na zriadenie miesta
prvého kontaktu
2. Realizovať stavebné úpravy a vybaviť priestory
kancelárie
3. Informovať obyvateľov obce o zriadení miesta
prvého kontaktu

Vypracovaný návrh s vytypovanými
priestormi
Upravené a vybavené priestory
kancelárie
Článok v miestnom občasníku
Informácie na web stránke obce

50 000,00 €

B.4.3 Zvýšiť počet elektronických
služieb a úroveň digitalizácie
v obci

B.4.4 Zlepšiť technické vybavenie
OcÚ

1. Pripraviť zámer zlepšenia využívania
elektronických služieb
2. Iniciovať zapojenie obce do národných, ale aj
dopytovo – orientovaných projektov zameraných na
elektronizáciu verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni
1. Realizovať audit majetku a vybavenia
2. Realizovať výmenu zastaralého technického
vybavenia OcÚ

Spracovaný zámer zlepšenia
využívania elektronických služieb
Počet projektov zameraných za
elektronizáciu, do ktorých sa
zapojila obce
Záznam z auditu
Zrealizovaná výmena technického
vybavenia

10 000,00 €

F) Oblasť SOCIÁLNA
SOCIÁLNA OBLASŤ
Strategický cieľ: Spokojný občan, ktorý je prijímateľom adresných a kvalitných sociálnych služieb
PRIORITA:

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:

C.1.1 Zlepšiť ponuku sociálnych
služieb v obci

C.1 Zabezpečiť realizáciu
práva občanov na
poskytovanie sociálnych
služieb v súlade s ich
potrebami

C.1.2 Znížiť sociálne vylúčenie
rizikových skupín obyvateľov obce

C 1.3 Podporovať dobrovoľnícke
aktivity

AKTIVITY:

UKAZOVATELE VÝSTUPU:

1. Vybudovať denný stacionár
2. Vytvoriť podmienky pre výstavbu nájomných
bytov – A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA, A.3.6
Špecifický cieľ
3. Vytvoriť podmienky pre intenzívnejšie stretávanie
seniorov – zriadiť a podporovať činnosť klubu
dôchodcov
1. Realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti finančnej
gramotnosti a práva (rizikové skupiny)
2. Pripraviť a realizovať špecifické projekty
zamerané na cieľové skupiny – seniori, mladí ľudia,
nezamestnaní
3. Pripraviť a realizovať projekty pre deti od 5 rokov
zamerané na prevenciu drogových závislostí,
kriminality, vandalizmus, starostlivosť o životné
prostredie a ostatné cieľové skupiny (týrané ženy,
druhotne postihnutí alkoholizmom, syndrómom
CAN), aktivity zamerané na prevenciu alkoholizmu
1. Poskytovať pomoc seniorom, sociálne slabým
rodinám, dobrovoľnícke aktivity zamerané na oblasť
životného prostredia
2. Vytvárať PEER skupiny (rovesnícke skupiny)

Zriadený denný stacionár
A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA,
A.3.6 Špecifický cieľ

FINANČNÝ
OBJEM:
2 000,00 €

Zriadený klub dôchodcov
Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít
Počet pripravených a zrealizovaných
projektov

10 000,00 €

Počet pripravených a zrealizovaných
projektov

Počet zrealizovaných aktivít
Počet vytvorených skupín

-

C 1.4 Zlepšiť dostupnosť
zdravotnej starostlivosti

1. Vytvoriť podmienky pre rozšírenie zdravotnej
starostlivosti –zabezpečiť priestory, zlepšiť úroveň
poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť
hygienické štandardy podľa aktuálne platných
noriem
2. Zabezpečiť rozšírenie ponuky zdravotnej
starostlivosti – odborné ambulancie
3.Realizovať informačné a vzdelávacie aktivity
v oblasti prevencie zdravia a zdravého životného
štýlu

Vytvorené priestory pre
poskytovanie kvalitnej zdravotnej
starostlivosti

700 000,00 €

Počet nových odborných ambulancií
Počet zrealizovaných informačných
a vzdelávacích aktivít

VZDELÁVANIE
Strategický cieľ: Moderné a inšpiratívne prostredie poskytujúce kvalitné vzdelávanie a možnosti pre realizáciu záujmových aktivít detí a mládeže
FINANČNÝ
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
OBJEM:
C.2.1 Zlepšiť materiálno –
1. Realizovať audit súčasného materiálno –
Spracovaný audit materiálno –
100 000,00 €
technické vybavenie spojenej
technického vybavenia učební
technického vybavenia
školy
2. Zlepšiť kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu
Počet zakúpených zariadení
obstaraním moderného vybavenia a učebných
a vybavenia
pomôcok
Počet nových učebných pomôcok
1. Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov ZUŠ
Zrekonštruované priestory ZUŠ
400 000,00 €
C.2.2 Zlepšiť podmienky výučby
2. Zlepšiť materiálno – technické zabezpečenie
Počet zakúpených zariadení
na ZUŠ
výučby na ZUŠ
a vybavenia
C.2 Vytvoriť kvalitné
Počet nových učebných pomôcok
podmienky pre výchovno –
1. Vypracovať technickú dokumentáciu vybudovania Vypracovaná technická
50 000,00 €
vzdelávací proces
detského dopravného ihriska
dokumentácia
a záujmovú činnosť
C.2.3 Vybudovať detské dopravné
2. Pripraviť projekt detského dopravného ihriska
Vypracovaný projekt detského
ihrisko
a predložiť ho v rámci aktuálnych grantových schém dopravného ihriska
3. Realizovať výstavbu a vybavenie dopravného
Zrealizované detské dopravné
ihriska.
ihrisko
1. Sprostredkovaním a rokovaniami na úrovni VÚC
Uskutočnené stretnutia so zápisom
iniciovať zriadenie strednej školy v obci
C.2.4 Vytvoriť podmienky pre
zriadenie strednej školy v obci
Vypracovaný návrh s vytypovanými
2. Pripraviť priestory pre zriadenie strednej školy
priestormi
KULTÚRA
Strategický cieľ: Bohatý kultúrny a spoločenský život obce s množstvom atraktívnych a pútavých podujatí
FINANČNÝ
PRIORITA:
ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
AKTIVITY:
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
OBJEM:
C.3.1 Rekonštruovať
1. Rekonštruovať priestory kultúrneho domu a kina
Zrekonštruované priestory
C.3 Zrekonštruovať
a modernizovať priestory pre
kultúrneho domu kina
a vybaviť priestory pre
kultúrne aktivity
kultúrnu, komunitnú
2. Dovybaviť priestory kultúrneho domu a kina
Počet nových prvkov zariadenia

a klubovú činnosť

C.3.2 Vytvoriť podmienky pre
komunitnú a klubovú činnosť

C.4.1 Realizovať pútavé
a hodnotné kultúrne
a spoločenské podujatia

1. Zriadiť denné centrum pre mladých
2. Upraviť priestory denného centra pre mladých
3. Obstarať vybavenie denného centra
1. Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú
realizovať
2. Pripraviť plán akcií
3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania
aktivít
4. Pripraviť materiálno – technické zabezpečenie
aktivít
5. Realizácia aktivít

C.4 Podporiť rozvoj
kultúrneho
a spoločenského života
v obci

C.4.2 Obnoviť ľudové tradície
v obci

1. Zadefinovať konkrétne zvyky a tradície, ktoré by
sa mali obnoviť a zachovať
2. Pripraviť plán aktivít
3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania
aktivít
4. Pripraviť materiálno – technické zabezpečenie
aktivít
5. Realizácia aktivít
1. Osloviť spracovateľa, prekladateľa a vydavateľa

C.4.3 Vydať publikácie o obci
C.4.4 Podporovať vznik
a fungovanie kultúrnych
a spoločenských združení

2. Realizácia diela
1. Finančne, organizačne a technicky podporiť
činnosť kultúrnych a spoločenských združení

Zriadené denné centrum
Upravené priestory centra
Počet prvkov vybavenia centra
Zoznam aktivít
Plán aktivít
Finančná analýza a plán
financovania aktivít
Obstarané prvky materiálového
a technického zabezpečenia
Zrealizované kultúrne a spoločenské
aktivity
Zoznam aktivít
Plán aktivít
Finančná analýza a plán
financovania aktivít
Obstarané prvky materiálového
a technického zabezpečenia
Zrealizované kultúrne a spoločenské
aktivity
Objednávka, resp. zmluva o dielo so
spracovateľov, predkladateľom
a vydavateľom
Spracovaná publikácia o obci
Uznesenia OcZ – o podpore činnosti
kultúrnych a spoločenských združení

30 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

50 000,00 €

ŠPORT
Strategický cieľ: Aktívna obec s ponukou kvalitných podmienok pre šport a pohybové aktivity všetkých obyvateľov
PRIORITA:

C.5 Vytvoriť podmienky
pre rozvoj športových
aktivít v obci

ŠPECIFICKÝ CIEĽ:
C.5.1 Dobudovať chýbajúcu
infraštruktúru na realizáciu
športových aktivít
C.5.2 Zrekonštruovať
a modernizovať zázemie
športovísk

AKTIVITY:

UKAZOVATELE VÝSTUPU:

1. Vybudovať exteriérové fitnes centrum

Vybudované exteriérové fitnes
centrum

2. Dovybaviť existujúce športoviská
1. Zabezpečiť rekonštrukciu a dobudovanie zázemia
– šatne, oplotenie, miesta na sedenie)

Obstarané prvky materiálového a
technického zabezpečenia
Zrekonštruované a dobudované
zázemie
Počet šatní

FINANČNÝ
OBJEM:
50 000,00 €

50 000,00 €

C.5.3 Podporovať vznik
a fungovanie športových oddielov
v obci

C.5.4 Zvýšiť záujem občanov
o šport a pohybové aktivity

1. Iniciovať založenie turistického oddielu pre
dospelých
2. Finančne, organizačne a technicky podporiť
činnosť športových klubov
1. Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú
realizovať
2. Pripraviť plán aktivít
3. Zabezpečiť financovanie a materiálno – technické
zabezpečenie aktivít
4. Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce
o pripravovaných aktivitách
5. Realizácia aktivít

Počet m nového oplotenia
Počet miest na sedenie
Zriadený turistický oddiel pre
dospelých
Uznesenia OcZ – o podpore činnosti
kultúrnych a spoločenských združení
Vypracovaný návrh s vytypovanými
aktivitami
Spracovaný plán aktivít
Obstarané prvky materiálového
a technického zabezpečenia
Informácie v miestnom občasníku
Informácie na web stránke obce
Počet športových aktivít

20 000,00 €

5 000,00 €

V. FINANČNÁ ČASŤ
Indikatívny finančný plán na celú dobu realizácie Programu rozvoja obce Lendak na
obdobie rokov 2016 – 2022

A) Oblasť : ENVIRONMENTÁLNA

Finančný objem:

10 075 000,00 €

B) Oblasť HOSPODÁRSKA

Finančný objem:

688 000,00 €

C) Oblasť SOCIÁLNA

Finančný objem:

1 447 000,00 €

VI. AKČNÝ PLÁN

A) Oblasť : ENVIRONMENTÁLNA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Životné prostredie
Strategický cieľ: Kvalitné a zdravé životné prostredie obce, aktívni občania podieľajúci sa na jeho t
tvorbe a ochrane
PRIORITA: A.1 Dobudovať, rekonštruovať a modernizovať základné prvky environmentálnej infraštruktúry
v obci
Špecifický cieľ: A.1.1 Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých bude realizovaná
obnova a dobudovanie dopravnej, technickej a environmentálnej infraštruktúry
TERMÍN PLNENIA/
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. iniciovať jednania so
T: 2016 – 2022
Uskutočnené stretnutia so zápisom
súkromnými vlastníkmi
Z: obec, vlastníci pozemkov
pozemkov
2. uzatvorenie zmlúv na
T: 2016 – 2022
Počet uzatvorených zmlúv
vysporiadanie pozemkov
Z: obec, vlastníci pozemkov
FINANČNÝ OBJEM:
Špecifický cieľ: A.1.2 Skrášliť a zatraktívniť verejné priestranstvá v obci – realizácia detského ihriska
TERMÍN PLNENIA/
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. vytypovanie lokalít na
T: 2016 – 2022
Vypracovaný návrh s vytypovanými
revitalizáciu a vybudovanie
Z: obec, komisie OcZ
lokalitami
oddychových zón, parkov a
detských ihrísk
2. vypracovanie PD
T: 2016 – 2022
Vypracovaná projektová
Z: obec, komisie OcZ, zhotoviteľ
dokumentácia
3. územné, stavebné konanie
T: 2016 – 2022
Vydané povolenie na realizáciu
Z: obec, komisie OcZ, príslušný
stavby
stavebný úrad
4. analyzovať možnosti
T: 2016 – 2022
financovania realizácie aktivity
Z: obec, komisie OcZ
formou úveru, resp. dotácie,
NFP
5. realizácia
T: 2016 – 2022
Počet zrevitalizovaných verejných
Z: obec, komisie OcZ, zhotoviteľ
priestranstiev
Počet detských ihrísk
Počet vytvorených oddychových zón
FINANČNÝ OBJEM:
10 000,00 €
Špecifický cieľ: A.1.3 Pripraviť podmienky pre rozšírenie a rekonštrukciu
TERMÍN PLNENIA/
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. vytypovanie lokalít
T: 2016 – 2022
Z: obec , správca vodovodnej siete
2. vypracovanie PD
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, správca
vodovodnej siete, komisie OcZ
3. územné, stavebné konanie
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
správca vodovodnej siete, komisie
OcZ
4. Realizácia
T: 2016 – 2022
Z: obec, správca vodovodnej siete,
zhotoviteľ, stavebný dozor, komisie

vodovodnej siete a zdrojov pitnej vody
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
Vypracovaný návrh s vytypovanými
úsekmi
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Dobudovaná vodovodná sieť

OcZ
FINANČNÝ OBJEM:

1 000 000,00 €

Špecifický cieľ: A.1.4 Zvýšiť kapacitu ČOV a dobudovať chýbajúce kanalizačné vetvy
TERMÍN PLNENIA/
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. Analyzovať možnosti
T: 2016 – 2022
financovania realizácie aktivity
Z: obec, poradenské spoločnosti,
formou úveru, resp. dotácie,
banky
NFP
T: 2016 – 2022
Dĺžka dobudovaných kanalizačných
Z: obec, správca siete, zhotoviteľ,
vetiev
2. Realizácia
stavebný dozor, komisie OcZ
Zvýšená kapacita ČOV
1 000 000,00 €
FINANČNÝ OBJEM:
Špecifický cieľ: A.1.5 Zlepšiť environmentálne povedomie a spôsob nakladania s odpadom
TERMÍN PLNENIA/
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. Realizovať informačné a
T: 2016 – 2022
Počet zrealizovaných informačných
vzdelávacie aktivity zamerané
Z: obec, komisie OcZ
a vzdelávacích aktivít
na zvýšenie environmentálneho
povedomia obyvateľov obce
2. Realizovať výchovné aktivity
T: 2016 – 2022
Počet zrealizovaných výchovných
v ZŠ
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ
aktivít v ZŠ
3. Vypracovať systém sankcií
T: 2016 – 2022
Vypracovaný systém sankcií proti
voči znečisťovateľom životného
Z: obec, komisie OcZ
znečisťovateľom životného prostredia
prostredia v obci
500 ,00 €
FINANČNÝ OBJEM:
Špecifický cieľ: A.1.6 Vybudovať zberný dvor
TERMÍN PLNENIA/
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. Vytypovať lokalitu na
T: 2016 – 2022
vybudovanie zberného dvora
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
2. Vypracovanie PD
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
3. Analyzovať možnosti
T: 2016 – 2022
financovania realizácie aktivity
Z: obec, poradenské spoločnosti,
formou úveru, resp. dotácie,
banky
NFP
4. Územné, stavebné konanie
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
5. Realizácia aktivity
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ
FINANČNÝ OBJEM:

UKAZOVATELE VÝSTUPU:
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
-

Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Vybudovaný zberný dvor
650 000,00 €

DOPRAVA
Strategický cieľ: Moderná, kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra
PRIORITA A.2 Dobudovať, rekonštruovať a modernizovať základné prvky technickej infraštruktúry v obci
Špecifický cieľ: A.2.1 Dobudovať chýbajúce a zrekonštruovať existujúce miestne komunikácie a chodníky v obci
vrátane potrebných odvodnení, premostení, priepustov a dopravného značenia
TERMÍN PLNENIA/
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. vytypovanie lokalít, kde je
T: 2016 – 2022
Vypracovaný návrh s vytypovanými
potrebné dobudovanie
Z: obec, komisie OcZ
úsekmi
a rekonštrukcia
2. vypracovanie PD
T: 2016 – 2022
Vypracovaná projektová
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
dokumentácia

3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti
financovania realizácie aktivity
formou úveru, resp. dotácie,
NFP
5. realizácia

T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky, komisie OcZ

Vydané povolenie na realizáciu
stavby

T: 2016 – 2022
Z: obec, správca vodného toku,
zhotoviteľ, stavebný dozor, komisie
OcZ

Dĺžka zrekonštruovaných miestnych
komunikácií
Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov
Počet premostení
Počet priepustov
5 000 000,00 €

FINANČNÝ OBJEM:

-

Technická infraštruktúra
Strategický cieľ: Energeticky nenáročná a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca
predpoklady pre kvalitný život a stabilizáciu obyvateľov v obci
PRIORITA: A.3 Vybudovať chýbajúce, zrekonštruovať a modernizovať existujúce základné prvky technickej
infraštruktúry v obci
Špecifický cieľ: A.3.1 Dobudovať, rekonštruovať a modernizovať verejné osvetlenie
TERMÍN PLNENIA/
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. vytypovanie lokalít
T: 2016 – 2022
Vypracovaný návrh s vytypovanými
Z: obec, komisie OcZ
lokalitami
T: 2016 – 2022
Vypracovaná projektová
2. vypracovanie PD
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
dokumentácia
T: 2016 – 2022
Vydané povolenie na realizáciu
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
stavby
3. územné, stavebné konanie
komisie OcZ
4. analyzovať možnosti
T: 2016 – 2022
financovania realizácie aktivity
Z: obec, poradenské spoločnosti,
formou úveru, resp. dotácie,
banky, komisie OcZ
NFP
T: 2016 – 2022
Dobudované, zrekonštruované a
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
modernizované verejné osvetlenie
komisie OcZ
5. realizácia diela
500 000,00 €
FINANČNÝ OBJEM:
Špecifický cieľ: A.3.2 Rekonštruovať, modernizovať, dobudovať a zabezpečiť údržbu miestneho rozhlasu
TERMÍN PLNENIA/
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
T: 2016 – 2022
Vypracovaný návrh s vytypovanými
1. vytypovanie lokalít
Z: obec, komisie OcZ
lokalitami
2. vypracovanie jednostupňovej
T: 2016 – 2022
Vypracovaná projektová
PD
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
dokumentácia
T: 2016 – 2022
Vydané povolenie na realizáciu
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
stavby
3. územné, stavebné konanie
komisie OcZ
4. analyzovať možnosti
T: 2016 – 2022
financovania realizácie aktivity
Z: obec, poradenské spoločnosti,
formou úveru, resp. dotácie,
banky, komisie OcZ
NFP
T: 2016 – 2022
Rekonštruované, modernizované
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
a dobudované a udržiavané
5. realizácia diela
komisie OcZ
zariadenie miestneho rozhlasu
50 000,00 €
FINANČNÝ OBJEM:
Špecifický cieľ: A.3.3 Rozšíriť kamerový systém v obci
TERMÍN PLNENIA/
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
T: 2016 – 2022
1. vytypovanie lokalít

UKAZOVATELE VÝSTUPU:
Vypracovaný návrh s vytypovanými

2. vypracovanie jednostupňovej
PD
3. územné, stavebné konanie
4. analyzovať možnosti
financovania realizácie aktivity
formou úveru, resp. dotácie,
NFP
5. realizácia diela
FINANČNÝ OBJEM:

Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, poradenské spoločnosti,
banky, komisie OcZ

lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby

T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ

Rozšírený kamerový systém v obci
Počet inštalovaných kamier

-

50 000,00 €

PRIORITA A.4 Dobudovať chýbajúce a modernizovať existujúce články občianskej infraštruktúry
Špecifický cieľ: A.4.1 Znížiť energetickú náročnosť verejných budov a zabezpečiť bezbariérový
vstup do obecných objektov
TERMÍN PLNENIA/
UKAZOVATELE VÝSTUPU:
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
1. vytypovanie objektov
T: 2016 – 2022
Vypracovaný návrh s vytypovanými
Z: obec, komisie OcZ
objektmi
T: 2016 – 2022
Vypracovaná projektová
2. vypracovanie PD
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
dokumentácia
T: 2016 – 2022
Vydané povolenie na realizáciu
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
stavby
3. územné, stavebné konanie
komisie OcZ
4. analyzovať možnosti
T: 2016 – 2022
financovania realizácie aktivity
Z: obec, poradenské spoločnosti,
formou úveru, resp. dotácie,
banky, komisie OcZ
NFP
T: 2016 – 2022
Počet budov, v rámci ktorých boli
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
zrealizované opatrenia na zníženie
komisie OcZ
energetickej náročnosti
Počet zrealizovaných opatrení
Počet vybudovaných bezbariérových
5. realizácia diela
vstupov
600 000,00 €
FINANČNÝ OBJEM:
Špecifický cieľ: A.4.3 Zabezpečiť rozšírenie cintorína a vybudovať oplotenie
TERMÍN PLNENIA/
AKTIVITY:
ZODPOVEDNOSŤ:
T: 2016 – 2022
1. vytypovanie lokalít
Z: obec, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
2. vypracovanie PD
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ
T: 2016 – 2022
Z: obec, príslušný stavebný úrad,
3. územné, stavebné konanie
komisie OcZ
4. realizácia aktivity
T: 2016 – 2022
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor,
komisie OcZ
FINANČNÝ OBJEM:

UKAZOVATELE VÝSTUPU:
Vypracovaný návrh s vytypovanými
lokalitami
Vypracovaná projektová
dokumentácia
Vydané povolenie na realizáciu
stavby
Počet hrobových miest, ktoré vznikli
rozšírením cintorína
Dĺžka vybudovaného oplotenia
60 000,00 €

VII. ZÁVER
Informácia o schválení a zverejnení Programu rozvoja obce Lendak na obdobie rokov
2016 – 2022
Program rozvoja obce Lendak na obdobie rokov 2016 - 2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Lendaku dňa 10.04.2016 uznesením č.138/2016 a dňa 26.04.2016 bol zverejnený na webovom sídle
obce www.lendak.sk

