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SCHVÁLENÉ
Dňa: 25.06.2015

Číslo uznesenia
21/06/2015

Pečiatka a podpis

Programové obdobie: 2015 – 2022

Analytická časť
1. Úvod
1.1 Program rozvoja obce
Program rozvoja obce Župčany (ďalej len Program rozvoja) je rozvojový dokument, ktorý sa
spracovával na regionálnej aj miestnej úrovni v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja a neskorších predpisov.
Vypracovaným Programom rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického
plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej
konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci
operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.
Program sa spracovával s vnútornými aj vonkajšími rozvojovými aktérmi, ktorí sa
rovnocenne zapojili do programovacieho procesu a priamo počas tvorby dokumentu definovali problémy
a predpoklady rozvoja tak, že výsledkom je spoločná dohoda a spokojnosť. Výsledkom toho je
kvalitný a uskutočniteľný dokument, ktorý má za sebou mobilizáciu vnútorných zdrojov, hmotných,
finančných ale hlavne ľudských, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou implementácie rozvojovej stratégie
Programu programu rozvoja obce Župčany.
Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Zákon č. 309/2014 o podpore regionálneho rozvoja §8 cit.
Program rozvoja obce
(1) Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a
prioritami ustanovenými v národnej stratégii 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.
(2) Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) 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 plnenia 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 opatrení a aktivít, inštitucionálnej a
organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
(5) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie
vyžaduje osobitný predpis je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
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Program r o z v o j a o b c e Ž u p č a n y je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele
priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec
nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Program
pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.
Východiskové dokumenty
Súlad PRO s dokumetami na miestnej, národnej a nadnárodnej úrovni:
Súlad PRO s dokumentami na miestnej úrovni

-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobý programový
dokument spracovaný na úrovni obce.

-

Program odpadového hospodárstva obce Župčany
Viacročný rozpočet obce Župčany
Územný plán obce Župčany

Súlad PRO s dokumentami na národnej úrovni

 Partnerská dohoda určuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov EÚ tak,
aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Ide teda o základný národný dokument, ktorý
zastrešuje všetky operačné programy SR pre nové programové obdobie.

 Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky







2014 - 2020 - pozičný dokument identifikuje z pohľadu Európskej komisie hlavné rozvojové
potreby s možnosťou financovania opatrení v rámci fondov Spoločného strategického rámca
EÚ v podmienkach SR. Zároveň tento dokument predstavuje
základ pre negociácie s
Európskou komisiou k Partnerskej dohode a operačným programom SR na roky 2014-2020.
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre
programové obdobie 2014 – 2020 – dokument, ktorého cieľom je vytvorenie jednotnej
stratégie financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov na financovaní projektov a
operácií z jednotlivých zdrojov financovania - štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu,
Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo, Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka, štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov, rozpočtov
obcí a pre prijímateľov operačných programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu v rámci cieľa 1 - Investície pre rast a zamestnanosť a pre
prijímateľov zo Slovenskej republiky operačných programov v rámci cieľa 2 - Európska
územná spolupráca - cezhraničná spolupráca a prijímateľov operačného programu
spolufinancovaného z Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo a Programu
rozvoja vidieka 2014 - 2020 spolufinancovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka.“
Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - predstavuje programový dokument SR
pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality
života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a
udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a
obcí.
Program rozvoja Prešovského samospávneho kraja, ktorý je základný a kľúčový
strednodobý programový dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Národnej
stratégie s uplatňovaním princípu partnerstva. Je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami
ustanovenými v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho
operačného programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny kraj.

 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 – 2015 – predstavuje strategický
dokument v odpadovom hospodárstve na roky 2011-2015. Záväzná časť POH SR je záväzným
dokumentom pre rozhodovacie činnosti orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
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Súlad PRO s dokumentami na nadnárodnej úrovni
Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria:

 Stratégia EÚ 2020 - cieľ: konkurencieschopnosť, zamestnanosť a hospodársky rast
Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.
Tematické ciele v súlade so stratégiou Európa 2020:

1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a
kvality;

3) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho sektora
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

(v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade EFNRH);
podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík;
ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov;
podpora udržateľnej
dopravy a odstraňovanie prekážok
sieťových infraštruktúrach;
podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily;
podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;
investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania;
zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.

v

kľúčových

Pozičný dokument definuje nasledujúce prioritné oblasti:

-

podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
moderná a profesionálna verejná správa

Program sa spracováva v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a existujúcimi
rozvojovými dokumentmi v zmysle platnej legislatívy. Ako východiská pre definovanie
jednotlivých častí Programu boli aj:
1. Metodická príručka pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce, MVRR SR, návrh 2014
2. Koncepcia územného rozvoja Slovenska
3. Územný plán VÚC Prešovského kraja
4. PHSKR Prešovského kraja 2007 -2013
5. Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prešov
Programovanie rozvoja obce Župčany sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom
integrácie do Európskeho spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších
zdojov spoločenstva ako aj rôznych iných zdrojov dostupných regionálnej a miestnej správe,
podnikateľom a občianskym združeniam.
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Formulár č. Ú 2 - Zámer spracovania PRO
Názov dokumentu
Forma spracovania

Riadenie procesu
spracovania

-

-

Obdobie spracovania
Financovanie spracovania

-

Zámer spracovania PRO
Program rozvoja obce Župčany na roky 2015 - 2022
pracovníkmi samosprávy,
s pomocou externých odborníkov (spolupráca),
pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, zamestnancov OcÚ,
poslancov OZ a komisií: - komisia financií a regionálneho rozvoja,
komisia verejného poriadku a životného prostredia, komisia
kultúry a mládeže, komisia športu, komisia na ochranu verejného
záujmu
súčasťou prieskumu boli aj mimovládne organizácie a podnikateľské
subjekty v obci,
zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: zapojenie
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informovanie
PRO bol spracovaný v priebehu roka 2015
prebiehalo formou www stránky, prostredníctvom zasadnutí OZ.
harmonogram spracovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
náklady na vlastné spracovanie boli financované z rozpočtu obce .

Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PRO
Harmonogram spracovania PRO
I
II
III
IV
V
VI
VII
Termín
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

VIII

IX

X

XI

XII

Formulár č. Ú 7 - Použité participatívne metódy
Metóda
Tlačené materiály
Verejné informačné tabule
Informačné formuláre, tabuľky údajov,
Internetové stránky
Využitie existujúcich médií
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami
Návšteva v dotknutom území
Verejné vypočutie
Využitie miestnych ľudí na získavanie
názorov
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre širokú verejnosť
Poradné skupiny
Miestne poradné skupiny
Riešenie problémov
Rokovanie bez prítomnosti
moderátora/facilitátora
Zdroj: vlastné spracovanie

Informovanie
verejnosti

Získavanie
názorov verejnosti

Zohľadnenie
názorov verejnosti

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno
áno
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno
áno
áno
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Uplatnenie integrovaného prístupu
Integrovaný prístup bol uplatnený pri procese PRO, kde boli zohľadnené potreby a
požiadavky všetkých zainteresovaných skupín - obyvateľov, občianskych združení, záujmových
skupín obyvateľov, podnikateľských subjektov, obec a jej jednotlivé orgány. Vo fáze príprav
spracovania - prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ako aj v rámci schvaľovacej fázy PRO,
kde bol návrh dokumentu zaslaný zainteresovaným skupinám na záverečnú úpravu, doplnenie a
odsúhlasenie.
Integrovaný prístup bol uplatnený v prípade finančného zabezpečenia jednotlivých priorít a
cieľov. Financovanie sa realizuje z viacerých zdrojov – verejných a súkromných. Verejné zdroje
uplatňujú integrovaný
prístup
z hľadiska
horizontálneho
ako
aj
vertikálneho. Z
horizontálneho hľadiska predstavuje kombinovanie viacerých možných zdrojov EÚ (Operačných
programov). Z vertikálneho hľadiska sú integrované zdroje EÚ, úrovne SR, VÚC a nakoniec na
najnižšej úrovni miestnej samosprávy.
PRO sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
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Časť 1: Analytická časť
Kompletná analýza vnútorného prostredia podľa jednotlivých oblastí,
SWOT analýza,
Ex-post hodnotenie,
Identifikácia rozvojových výziev (potreby – problémy).
-------------------------

Kompletná analýza vnútorného prostredia podľa jednotlivých
oblastí.


Stručná história obce

Web stránka
Počet obyvateľov (s trvalým pobytom):
Nadmorská výška obce:
Prvá písomná zmienka o obci (rok):
Hustota osídlenia:
Rozloha katastra obce

www.obeczupcany.sk
1 511 (31. 12. 2015)
315 m.n.m
1248
177,97 obyv./km²
849 ha

História obce siaha už pred 11. storočie, prvá písomná zmienka je z roku 1248 v latinskej listine.
Župčany už existovali pred 11. storočím, patria k najstarším slovansko-slovenským dedinám, viedla
cez ne krajinská cesta od hradu Šariš k obci Svinia smerom na Spiš. Písomná zmienka o tejto ceste
je až z roku 1262. V 13. storočí boli Župčany majetkovou súčasťou panstva hradu Šariš a vo
vlastníctve uhorských kráľov až do 14. storočia. V 15. a 16. storočí boli ich zemepánmi Šošovci zo
Solivaru. Po roku 1427 nastalo obdobie úpadku ktoré sa nevyhlo ani našej obci. Sťahovanie ľudí
za prácou znížilo osídlenosť o skoro 50% obyvateľov. Na prelome 16. a 17. storočiaboli Župčany
opäť stredne veľkou dedinou s kostolom, farou a školou. V 13. až 16. storočí bol zaužívaný názov
obce Sebefolva. Na čele obce bol richtár ktorého do funkcie menovali zemepáni. Jeho povinnosťou
bolo aby poddaní odovzdávali zemepánom, kráľom a cirkvi dávky naturálií, platili dane a odrobili
robotné povinnosti. Z roku 1248 sa uvádza zmienka v súvislosti s oslobodením od poplatkov
Jágerskému biskupstvu. Podľa zachovaných historických dokumentov v obci už v 13. storočí stál
kostol, už pred rokom 1438 bol murovaný no bez veže zasvätený bol Jánovi Evangelistovi. V
súčastnom období je v obci rímsko-katolický neskorogotický kostol z obdobia roku 1635 s úpravou
lode v 18. storočí a priečelia v 20.storočí ktorý je zasvätený Nanebovzatej Panne Márii.
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Obec Župčany leží v šarišskej vrchovine v hornej časti údolia šarišského potoka západného prítoku Torysy
vzdialená 7 km od krajského mesta Prešov. Obec je v poľnohospodárskej oblasti.

Väčšina občanov však pracuje mimo obce v rôznych podnikoch a závodoch v Prešove. Z kultúrnych
pamiatok sa zachovali rímsko – katolícky kostol, Pánska kúria s príľahlým parkom. Stred obce tvorí
ešte Obecný úrad spolu s kultúrnym domom, Predajňa potravín, Dom smútku, Farský úrad, ktorý
je centrom skoro všetkého diania v obci. Ďalším športovým centrom je miesto futbalového ihriska ,
a vzdelávacie centrá škôl / MŠ, ZŠ /.
Novonavrhovaný charakter obce má riešiť premostenie medzi dedinou a mestom, sledovať s ním
spoločné zámery, ale ponechať charakter tichej zóny. Základná priestorová štruktúra obce je daná
jej vidieckym charakterom a historickým vývojom.
V obci Župčany prevláda vidiecke osídlenie. Vidiecke prostredie patrí medzi územie, ktoré si
vyžaduje osobitnú ochranu a starostlivosť, preto že doterajší vývoj životných podmienok viedol
k degradácii tejto častí sídelnej štruktúry.
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Obec a obyvateľstvo, ktoré žije na tomto území predstavuje podstatný potenciál duchovného
a hmotného bohatstva spoločnosti, ktorý má zmysel práve v tomto prostredí. Obec je prevážne
monoštrukturálne orientovaná.

Tradičné remeslá sú na ústupe s výnimkou stolárstva. Služby nie sú dostatočne rozvinuté.
Rozvoju obce je potrebné venovať pozornosť vzhľadom k jej polohe a osídleniu. Obec má veľmi
dobré, nie plne využité možností pre rozvoj. Jej veľkou šancou je rozvoj malého a stredného
podnikania,

vytváranie mini priemyselných parkov, rozvoj cestovného ruchu, vidieckej

turistiky, agroturistiky, založenej na miestnych špecifikách, kultúrnom a prírodnom dedičstve. Ich
realizáciou sa podmieni možnosť využitia miestnej pracovnej sily.

Základné údaje o obci
Environmentálna oblasť (environmentálna oblasť a oblasť technickej infraštruktúry)

Župčany ležia v Šarišskej vrchovine v pramennej oblasti Šarišského potoka. Nadmorská výška v
strede obce je 315 m n. m. a v chotári 290 – 485 m n. m.
Chotár na prevažne odlesnenej vyššej pahorkatine prechádza v južnej časti na zalesnenú
rozčlenenú nižšiu vrchovinu Borkuta, ktorú tvorí centrálnokarpatský flyš. Prevládajú hnedozemné
pôdy. Cez obec preteká potok Čadaj.
Celková výmera (ha):
 poľnohospodárska
- orná pôda
- záhrada
- ovocné sady
- trvalý trávny porast
 nepoľnohospodárska
- lesný pozemok
- vodná plocha
- zastavaná plocha
- ostatná plocha
Zdroj: OcÚ

849
505
355
32
6
112
345
282
3
48
12

Geomorfologická charakteristika
Územie sa nachádza v Alpsko-Himalájskej sústave, podsústave Karpaty, provincii Západné Karpaty,
subprovincii Vonkajšie západné Karpaty, Podhôľno-magurskej oblasti, celku Šarišská vrchovina.
Navrhovaná lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 315 m n.m.
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Geologická stavba
Kvartérny pokryv tvoria deluviálne sedimenty a sú to hlinité, hlinito-pieščité, hlinito-kamenité,
pieščito-kamenité až balvanovité svahoviny a sutiny. Z vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných
Karpát sa na prevažnej väčšine dotknutého územia vyskytujú pieskovce, vápnité ílovce – flyš, v
južnej časti dotknutého územia sa vyskytujú pieskovce a menej ílovce.

Inžinierskogeologická rajonizácia
Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie patrí dotknuté územie do regiónu karpatského flyšu subregiónu vnútorných Karpát. Územie navrhovanej činnosti spadá do rajónu predkvartérnych
flyšoidných hornín.

Seizmicita územia a geodynamické javy
Územie navrhovanej činnosti patrí na základe mapy očakávaných makroseizmických účinkov
pre územie SR (STN 73 0036), do oblasti kde maximálne očakávané seizmické účinky môžu
dosiahnuť hodnotu 6° MSK-64. Medzi najvýznamnejšie geodynamické javy vyskytujúce sa v širšom
okolí územia patria svahové pohyby a vodná erózia. Okolie navrhovanej lokality patrí k oblastiam s
výraznou predispozíciou k vzniku svahových pohybov. Poľnohospodárske pôdy v okolí lokality sú
náchylné na vodnú eróziu.

Ložiská nerastných surovín
V bližšom okolí lokality v okruhu do 5 km sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín. Najbližšie
miesto ťažby nerastných surovín je ťažba štrkopieskov v k.ú. Veľký Šariš.

Žiarenie z prírodných zdrojov a radónové riziko
Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská Nová Ves,
1992) v dotknutom území vyskytujú výlučne oblasti s nízkym radónovým rizikom.

Klimatické pomery
Navrhovaná lokalita patrí do klimatickej oblasti mierne teplej (M), klimatického okrsku M3 –
mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinného.
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Z hľadiska klimaticko – geografického územie je zaradené do typu kotlinovej klímy a subtypu
teplej kotlinovej klímy. Priemerné teploty v januári sú od - 5 do - 3 °C a v júli od 16 do 18 °C.
Priemerný ročný úhrn zrážok je okolo 600 – 700 mm. Priemerná výška snehovej pokrývky je 10 15 cm a trvá v priemere 60 – 80 dní. Snehová pokrývka vyššia ako 5 cm sa v hodnotenom území
vyskytuje v priemere 35 dní v roku. Z hľadiska ročného chodu zrážok maximum zrážok pripadá na
mesiace jún a júl, minimum zrážok spravidla na mesiac február.
Z hľadiska výskytu hmiel patrí predmetné územie do oblasti údolí väčších riek s priemerným
počtom dní s hmlou pohybujúcim sa v intervale od 60 do 85 dní. Priemerný ročný počet letných
dní v rámci časového obdobia rokov 1961 – 1990 (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) na
klimatickej stanici lokalizovanej v samotnom meste Prešov dosiahol hodnotu 49 dní a priemerný
ročný počet mrazových dní dosiahol hodnotu 124 dní. Pre danú oblasť je charakteristické
premŕzanie pôdy za priemerných podmienok do hĺbky 30 až 40 cm, v extrémnych zimách 70 až 80
cm. Dominantné sú vetry severných a južných smerov, pričom v porovnaní s inými oblasťami
Slovenska má oblasť okolia Prešova pomerne nízku početnosť dní bezvetria. Pomerne široké
údolie Torysy nevytvára možnosti pre dlhodobé stagnácie chladného vzduchu. Inverzné polohy sú
v nízko položených miestach v okolí Torysy.

Pedologické pomery
Z hľadiska rozšírenia pôdnych typov na dotknutom území prevládajú - hnedozeme pseudoglejové
a pseudogleje zo sprašových a polygenetických hlín v severnej časti dotknutého územia a
čiastočne kambizeme prevažne nasýtené.

Hydrologické pomery
Povrchové vody
Z hydrologického hľadiska územie patrí do čiastkového povodia Hornádu (číslo hydrologického
poradia 4-32), základného povodia Torysy. Územie je odvodňované pravostranným prítokom
Torysy, a to tokom Župčiansky potok (cca 20 m severne od navrhovanej lokality) a Šarišský potok
(cca 100 m severne), ktoré pramenia nad obcou Župčany. Vodné toky dotknutého územia
môžeme podľa režimu odtoku zaradiť do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým
režimom odtoku. Najvyššie vodné stavy sú v čase výdatných zrážok s najvyššími priemernými
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hodnotami v mesiacoch február až apríl, najnižšie vodné stavy sú v mesiaci september. Vzhľadom
na to že sa nejedná o vodohospodársky významné toky, tieto toky nie sú kvalitatívne a
kvantitatívne monitorované. V bližšom okolí navrhovanej lokality sa nenachádzajú žiadne vodné
plochy.

Podzemné vody
Podľa hydrogeologickej regionalizácie Slovenskej republiky sa dotknuté územie nachádza
v hydrogeologickom rajóne – QP 120 Paleogén Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne a
Šarišskej
vrchoviny v povodí Torysy. Väčšie množstvá podzemných vôd sú viazané na stredne zvodnené
pieskovcové, konglomerátové a mikrokonglomerátové súvrstvia, ktoré spolu s bazálnym súvrstvím
tvoria samostatný čiastkový rajón. Na navrhovanej lokalite nebola prieskumnými prácami overená
hladina podzemnej vody. Vzhľadom na geologickú stavbu sa predpokladá podpovrchový obeh
viazaný na priepustnejšie vrstvy deluviálnych sedimentov a hydraulické prepojenosť s tokmi
Šarišský potok a Župčiansky potok.

Termálne a minerálne pramene
Najbližšie k lokalite navrhovanej činnosti (cca 2 km južne) sa nachádzajú premene v lokalite
Cemjata, z ktorých najvýdatnejší má výdatnosť 9 l.s-1 s výverom vápenato – horečnato - uhličitej
vody. V bližšom okolí mesta Prešov sa nachádza viacero minerálnych prameňov. Najvýznamnejšie
sústredenie týchto prameňov je juhozápadne od mesta Prešov (pramene Borkút a Malý Borkút) s
vývermi slabo mineralizovanej vápenato – horečnatej vody s výdatnosťou 11 l.s-1. V dotknutom
území sa nenachádza vodárenský zdroj, prípadne ochranné pásmo vodárenského zdroja.

Biota, ochrana prírody
Flóra
Podľa fytogeografického členenia (Futák, J., In: Atlas SSR,1980) patrí rastlinstvo hodnoteného
územia do oblasti západokarpatskej flóry, obvodu východobeskydskej flóry, okresu Východné
Beskydy, podokresu Šarišská vrchovina.
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Z fytocenologického hľadiska majú klimaxové spoločenstvá charakter karpatských dubovohrabových lesov. Z hľadiska súčasného stavu vegetácie predstavuje hodnotené územie z časti
urbanizované plochy a záhrady ale v prevažnej väčšine ide o zmiešané lesy s prevahou listnatých
drevín. Dotknuté územie je v priamom kontakte s cestnou komunikáciou, poľnohospodársky
využívanými plochami a zastavaným územím obce. Časť má charakter trvalého trávneho porastu s
prevahou druhov synantropnej ruderálnej vegetácie.

Fauna
Na základe zoogeografického členenia Slovenska patrí širšie územie do dvoch regiónov a to
provincie Karpát, oblasti Západných Karpát, vonkajšieho obvodu, podtatranského okrsku a do
provincie Karpát, oblasti Východných Karpát, prechodného obvodu, nízkobedskydského a
slanského okrsku.

Chránené územia prírody (NATURA 2000, CHVÚ)
Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území, v ktorom sa v súčasnosti v zmysle zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
OPaK") nenachádzajú veľkoplošné chránené územia. Na celej lokalite navrhovanej činnosti platí
prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona o OPaK. Taktiež sa tu nenachádzajú územia NATURA
2000 a lokalita navrhovanej činnosti nie je súčasťou chráneného vtáčieho územia. Na lokalite sa
nenachádzajú chránené stromy.

Dopravná infraštruktúra
Najbližšia železničná stanica je v okresnom sídle Prešov, z ktorého sa možno pripojiť na hlavné
železničné ťahy Košice – Prešov - Bratislava. Obec Župčany je dopravne prístupná z cesty I. triedy
č. 18 Prešov- Poprad, ktorá sa dotýka juhovýchodného okraja obce. Tu z nej odbočuje cesta III.
triedy č. 018169 Župčany – Medzany, ktorá tvorí os sídla. Na túto cestu sa na severozápadnom
okraji obce napája spevnená účelová komunikácia, vedúca do susednej obce Svinia. Cesta
III/018169 sa v Medzanoch napája na cestu III/54311 Veľký Šariš – Ražňany.
Na cestu III. Triedy sa napájajú vnútorné obslužné miestne komunikácie. Sú realizované väčšinou
atypickými širkami , ktoré nevyhovujú dnešným normám.
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Miestne komunikácie v dĺžke 5,2 km o šírke 3,5 - 4,0 m je nutné rekonštruovať. Správu a údržbu
zabezpečuje obec z vlastných prostriedkov. Parkovacie plochy sú nepostačujúce a sú zriadené pri
Obecnom úrade 20 miest, pred Pohostinstvom 15 miest. Na existujúcich komunikáciach v obci je
viacero nevyhovujúcich križovatiek s nedostatočným rozhľadom, ktoré je potrebné riešiť.

Počet autobudových zastávok
Dĺžka obecných komunikácií
Počet mostov
Dĺžka vybudovaných chodníkov
Obecný hasič.zbor
DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor
Hasičské vozidlo

6
5,2 km
3
1 km
Nie
Áno
Áno

Vzdialenosť významných sídiel:
Košice
Spišská Nová Ves
Prešov
Bratislava
Poprad

44 km
60 km
7 km
400 km
71 km

Infraštruktúra v obci
Pošta
Verejný vodovod
Kanalizačná sieť

ČOV
Energetika

Rozvodná sieť plynu
Bankomat
Káblová distribučná sieť
Zabezpečenie údržby
ciest
Trafostanice

Nie
Obec Župčany má vybudovaný vodovod v práve VVS.
Obec Župčany má vybudovanú kanalizáciu, ktorá je súčasťou
skupinovej kanalizácie s obcou Malý Šariš. Splaškové vody z oboch
obcí sú kanalizáciou odvádzané na likvidáciu do ČOV Malý Šariš.
Nie
Obec Župčany je napojená na elektrickú energiu prostredníctvom 22 kV VN
el. vedenia č. 203, napájaného z rozvodne 110/22 kV Prešov I. VN prípojky
k trafostaniciam sú vzdušné vyhotovené z lán AlFe, trasované mimo
zastavaného územia. Počet trafostaníc je tri, ktoré je v dohľadnej dobe
potrebné rekonštruovať. Pri plánovanej rozšírenej zástavbe je potrebné
počítať s ďalšou trafostanicou v juhovýchodnej časti obce.
Rodinné
domy sú vykurované z vlastných domových kotolní na spaľovanie
Áno
plynu, v malej miere aj so zmiešaným elektrickým vykurovaním .
Áno
Áno
Áno
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Bytová výstavba v obci
Rok
Rodinné
domy
Bytové
jednotky

2003
2

2004
6

2005
9

2006
7

2007
9

2008
5

2009
5

2010
6

2011
4

2012
16

2013
9

2014
13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Celkový počet bytov v obci (k 1.1.2015): 459




Počet rodinných domov (k 1.1.2015): 459
Priemerná hustota obyvateľov obce v rodinných domoch: 4,82 obyvateľa
147

152

Evidencia podnikateľských subjektov a iných zamestnávateľov na území obce
Zamestnávateľ
Oblasť pôsobenia
Počet zamestnancov
Obec Župčany
Samospráva
7
ZŠ s MŠ
Školstvo
12
Andrej Figula
Stolárstvo
1
Anna Sedláková SEDOS
Doprava
3
Obchod
1
ANTHESIS SLOVENSKO, s.r.o.
L.C. MANAGER.
Výroba matracov
55
Zlatica Trojanová
Cukrárenská výroba
3
Maretti – Kravec
Stolárstvo
3
Bartolomej Zahurák
Stravovanie
1
Bc. Martina Novacká - EKONOMA
Obchod
1
COMETA Internacional, s.r.o.
Obchod
3
Cyril Leško
Služby
1
LINAK Slovakia s.r.o.
Strojárenstvo
160
SPOLU:
251

Zdroj: OcÚ
Strategické dokumenty obce
Druh
Program rozvoja obce
ÚPN obce
Zdroj: OcÚ

Rok
Platnosť
vypracovania: roku:
2022
2015

do Spracovateľ:

Urbeco, s.r.o.

Investičné aktivity obce za posledných 5 rokov
Druh investície
Kanalizácia obce Župčany

Náklady (EUR)
100000,00

Zmeny a doplnky ÚPN obce
Multifunkčné ihrisko
PD na obnovu Kúrie
Kanalizáca Župčany
Rekonštrukcia rozhlasu
Kanalizácia obe Župčan

6902,40
40000,00
8000,00
47425,00
5000,00
75500,00

Zdroj: OcÚ

Demografia
Počet obyvateľov – vývoj (1869 – 2011)
1869 –
1970 – 948 obyvateľov
1880 – 465 obyvateľov
1980 – 1014 obyvateľov
1890 – 501 obyvateľov
1991 – 1063 obyvateľov
1900 – 512 obyvateľov
2001 – 1211obyvateľov
1910 – 514 obyvateľov
2005 – 1300 obyvateľov
1921 – obyvateľov
2006 - 1298 obyvateľov
1930 – obyvateľov
2007 - 1306 obyvateľov
1940 – obyvateľov
2008 - 1319 obyvateľov
1945 – obyvateľov
2009 - 1328 obyvateľov
1950 – obyvateľov
2010 - 1353 obyvateľov
1961 – obyvateľov
2011 - 1355 obyvateľov
Počet obyvateľov (2010 – 2014)
Rok
Mužov
Žien
Spolu

2010
692
661
1353

2011
701
654
1355

2012
718
670
1388

2013
745
698
1443

2014
761
713
1474
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1500
1474

1480
1460

1443

1440
1420
1388

1400
1380

1360

1353

1355

2010

2011

1340
1320
1300
1280
2012

2013

2014

Počet obyvateľov obce 2010 - 2014

Migrácia – počty odsťahovaných
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
Zdroj: ŠÚ SR

Prisťahovaní
36
13
30
57
38

Odsťahovaní
12
3
9
9
7

Narodenia
19
14
16
14
14

Úmrtia
20
11
7
8
15

Sobáše, rozvodovosť
Rok
Počet sobášov
Počet rozvodov
Zdroj: ŠÚ SR

2012
9
2

2013
12
3

2014
8
1

Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti (2011)
Národnosť
Muži
Slovenská
656
Česká
3
Iná
4
Nezistená
31
Spolu
694
Zdroj: http://census2011.statistics.sk/tabulky.html

Ženy
627
0
1
27
655

Spolu
1283
3
5
58
1349
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Oblasť školstva
Základná škola s materskou školou v Župčany (Zriaďovateľ: Obec Župčany)
Základná Triedy
škola
k 1.9.2015
spolu 1 - 4. 5. - 9.
4

4

Materská škola
(k 1.9.2015)
Spolu
triedy deti
2
44

žiaci

Počet pedag. Počet
Počet žiakov
pracovníkov nepedagog. v hmotnej
pracovníkov núdzi

spolu

1 - 4.

5. - 9.

36

36

0

0

Prípravné triedy
triedy
0

5

1

2

Počet pedag. Počet nepedagog. Počet žiakov
pracovn.
pracovníkov v hmotnej núdzi

deti
0

4

1

2

Občianska spoločnosť. Na území obce Župčany svoje aktivity realizujú tieto formálne i neformálne
záujmové združenia:






Zväz telesne postihnutých civilizačnými chorobami
ŽUPČANY
Únia
žien Slovenska v ŽUPČANOCH
Matica Slovenská
Obecná knižnica
Folklórny súbor ZÁBORSKÝ

Počet členov :80
Počet členov :51
Podpredseda
: Stanislav Koľšovský
Počet členov :85
Počet členov :50
Počet
:80
Počet členov
členov :-

Pamiatky v obci
Kostol rímsko-katolícky gotický zo začiatku 16. storočia; úprava lode koncom 18. storočia, priečelia
v 20. Storočí Kúria klasicistická z 1. polovice 19. storočia
Náhrobník J. Záborskému na cintoríne
Pamätná izba J. Záborskému
Cirkvi
Rímsko-katolická cirkev

12
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Kompletná analýza vonkajšieho prostredia podľa jednotlivých
oblastí.
Obec Župčany je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský kraj má v rámci
Slovenskej republiky najvyššiu pôrodnosť a najvyšší prirodzený prírastok obyvateľstva.
Vplyvom migrácie je však celkový prírastok obyvateľstva len druhý najvyšší v SR. V poslednom
období dochádza k úbytku populácie v predproduktívnom veku a nárastu populácie
v produktívnom a poproduktívnom veku.
STEEP FAKTORY
V analýze vonkajšieho prostredia bola použitá STEEP analýza, ktorá posudzuje
vonkajšie faktory v sociálnej, technicko – ekonomickej a politickej oblasti. Ide o problémy
a zámery na celoštátnej či nadnárodnej úrovni, ktoré majú vplyv na miestny rozvoj. Zmeny
v spoločnosti prebiehajú neustále, jednotlivé faktory sa vzájomne ovplyvňujú a nemožno ich
posudzovať oddelene.
Sociálne faktory
Prešovský kraj patrí medzi najchudobnejšie regióny Slovenska. Napriek rastu jeho
hrubého regionálneho produktu stále výrazne zaostáva za priemerom EÚ. Podiel
Prešovského kraja na celkovom hrubom domácom produkte sa v posledných rokoch
pohybuje medzi 8,5 – 9 %, čo je najnižší podiel zo všetkých krajov. Región je charakteristický
vysokou nezamestnanosťou a nízkym podielom kvalifikovanej pracovnej sily. Štruktúra
ekonomicky aktívneho obyvateľstva je oproti ostatným krajom Slovenska charakteristická
vyšším podielom osôb s ukončeným a neukončeným základným vzdelaním. Miera evidovanej
nezamestnanosti v okrese Sabinov dosahovala ku koncu roka 2014 hodnotu 14,8 %, čo je
o 2,5 percentuálneho bodu viac ako miera evidovanej nezamestnanosti za Slovensko ako
celok. Spomedzi evidovaných Uo Z je v kraji vysoký podiel uchádzačov s ukončeným
stredným odborným vzdelaním a úplným stredným odborným vzdelaním. Významnú časť
evidovaných UoZ tvoria osoby s ukončeným základným vzdelaním a bez ukončeného
základného vzdelania.
Demografické starnutie populácie v regióne vytvára tlak na zvyšovanie kvality
a kapacity sociálnych služieb, najmä pre obyvateľov v poproduktívnom veku.
Technické a ekonomické faktory
Priemysel v kraji je rôznorodý, nie je výrazne zameraný na niektoré konkrétne výrobné
odvetvia. Dôležitými priemyselnými odvetviami sú kovospracujúci, drevospracujúci,
potravinársky, elektrotechnický, strojársky, chemický, textilný a odevný priemysel. Priemysel
je koncentrovaný predovšetkým v okresných mestách. Významnými podnikmi pôsobiacimi
v okolí obce sú Lear Corporation Seating Slovakia v Prešove, Pivovary TOPVAR, a.s., MILKAGRO v Prešove a ďalšie. V rámci regiónu sa rozvíja aj oblasť stavebníctva.
Na území kraja pôsobí viac ako 16 tisíc firiem zameraných na tvorbu zisku a 55,5 tisíc
súkromne podnikajúcich fyzických osôb (živnostníkov, vrátane fyzických osôb podnikajúcich
na základe iného ako živnostenského zákona). Svoju činnosť orientujú hlavne do odvetví
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stavebníctva, obchodu a priemyselnej výroby. Podľa počtu zamestnancov 95 % firiem je
zaradených medzi malé podniky (do 49 zamestnancov), 1,6 % medzi stredné (od 50 - 249
zamestnancov) a 0,3 % medzi veľké podniky (nad 250 zamestnancov). Napriek tomu, že
v kraji prevažujú malé a stredné podniky, ich počet je stále veľmi nízky a rovnako je nízka aj
ich konkurencieschopnosť.
Z hľadiska odvetvovej štruktúry výroby má poľnohospodárstvo v Prešovskom kraji
menej významné postavenie. Význam poľnohospodárstva spočíva predovšetkým v iných
efektoch jeho pôsobenia na regionálny rozvoj. V rámci nich dôležitú úlohu má najmä
krajinotvorný a ekologický efekt a rozvoj vidieka.
Politické faktory
Z medzinárodného hľadiska možno považovať za najvýznamnejšie politické faktory
poslednej dekády najmä vstup SR do NATO (2004), EÚ (2004) a Schengenského priestoru
(2007), zavedenie eura (2009), globalizáciu ekonomiky. Na zmiernenie dopadov ekonomickej
krízy sú prijímané politické rozhodnutia v oblasti znižovania verejných výdavkov a zvyšovania
príjmov do štátneho rozpočtu, čo negatívne ovplyvňuje podnikanie i aktivity samospráv.
Rozpočty samospráv sú v podobe nižších príjmov v rámci podielových daní. Kvalitný výkon
prenesených kompetencií zo štátu na samosprávy, najmä v oblasti školstva a sociálnych
služieb je obmedzený znižovaním normatívov, a tým aj finančnými možnosťami na rozvoj
týchto oblastí.
CHARAKTERISTIKA ŠPECIFICKÝCH STRÁNOK REGIÓNU
Prešovský kraj je územím s veľkým prírodným potenciálom, množstvom historických
pamiatok, ľudovou architektúrou a folklórom. Uvedené skutočnosti vytvárajú predpoklad pre
rozvoj cestovného ruchu v regióne. Obec Župčany leží v Šarišskej vrchovine v pramennej
oblasti Šarišského potoka, ktroý je západným prítokom Torysy. Obec Župčany patrí svojím
katastrálnym územím do okresu Prešov a je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja.
Poloha obce, ktorá je 7 km vzdialená od sídla krajského mesta Prešov, priamo aj nepriamo
ovplyvňuje vývoj obce. Kľúčové charakteristiky pre ďalší ekonomický rozvoj regiónu sú:
A, zaostávajúce miestne hospodárstvo
Prešovský samosprávny kraj patrí medzi kraje ktoré zaostávajú za rozvojom ostatných
slovenských regiónov ako aj regiónov EU. Jeho úroveň HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily
nedosahuje ani 40 % úrovne v súčasných krajinách EU. A aj keď náskok sa postupne znižuje,
toto znižovanie je mierne a pri súčasných tempách rastu by hospodárstvo Prešovského kraja
dosiahlo hladinu Európskej únie až v roku 2259.
Prešovský kraj sa na tvorbe celoštátneho hrubého produktu (HDP) podieľa objemom
9% čo je najmenší podiel zo všetkých krajov Slovenska.
Najvýznamnejším odvetvím hospodárstva Prešovského kraja je obchodná činnosť,
ktorej sa v regióne venuje najviac podnikateľských subjektov. K významným hospodárskym
odvetviam patrí aj spracovateľský priemysel, predovšetkým potravinársky, založený na
poľnohospodárskej produkcii, odevný, textilný, drevospracujúci priemysel. V priemysle
Prešovského kraja je zamestnaných približne 34% ekonomický aktívneho obyvateľstva.
Prešovský kraj je známy ako región plný turistických atrakcií. Je to región kúpeľov
s vyše 400 minerálnymi a termálnymi prameňmi. Viac ako štvrtina všetkých kultúrnych
pamiatok Slovenska sa nachádza práve na území Prešovského samosprávneho kraja. Okrem
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národných kultúrnych pamiatok v samotnom Prešove (detailne rozpísané v Podpornom
dokumente) možno spomenúť mesto Bardejov s historickým centrom zapísaným v zozname
svetového dedičstva UNESCO, Spišskú Kapitulu (UNESCO), stredoveké mesto Levoča
s najvyšším dreveným oltárom na svete, jedinečný mestský hrad v Kežmarku, hrad Stará
Ľubovňa zo 14-teho storočia, 26 drevených kostolíkov datovaných od 15-teho storočia,
unikátne Opálové bane v Dubníku, odkiaľ pochádza najväčší opál na svete, prešovské soľné
bane Solivary s technológiou zo 16. storočia, či Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
v Medzilaborciach.
Príčiny zaostávania je možne rozdeliť do niekoľkých skupín:
1, Nízka produktivita práce v sektoroch priemyslu a služieb,
2, Nízka miera využitia pracovných síl vzhľadom na vysokú nezamestnanosť,
3,Efektívnejšiemu rozvoju hospodárstva regiónu bráni aj nedostatočne vybudovaná
infraštruktúra dopravných rýchlostných komunikácií.
B, Nevyužitý rozvojový potenciál
Územie Prešovského samosprávneho kraja poskytuje veľký potenciál rozvoja a je
schopný zvyšovať konkurencieschopnosť jeho hospodárstva. Medzi najsilnejšie stránky
regiónu patria:
1, Bohaté prírodné a kultúrno-historické danosti krajiny
2, Strategická poloha na hranici troch krajín a v hraničnom pásme EÚ
3, Mladá pracovná sila
4, Priaznivé klimatické prostredie a pôdne pomery
5, Výdatné zásoby minerálnych a liečivých prameňov a geotermálnych prameňov
C, Únik mozgov
Stálym a pretrvávajúcim javom v regióne je dlhodobé vysťahovávanie sa miestnych
obyvateľov, ktorá súvisi s nízkou atraktivitou existujúcich pracovných miest a nízkej
priemernej mzdy za prácu. Preto dochádza k problémom udržania kvalifikovanej pracovnej
sily.
D, Sociálne napätie
Sociálne napätie v marginalizovaných skupinách obyvateľstva ide ruka v ruke so
zaostávajúcim hospodárstvom. Problémom je aj regionálne rozmiestnenie a dostupnosť
zariadení sociálnych služieb najmä ide o penzióny a domovy dôchodcov.
E, Znečistenie životného prostredia
Životné prostredie Prešovského kraja, predovšetkým jeho juhovýchodná časť, patrí
k najviac znečisteným oblastiam na Slovensku. Oveľa dôležitejšie je, že toto znečistenie rastie
a môže ohroziť ekologickú stabilitu.
Aktuálnym problémom Prešovského kraja je neustále ohrozenie ničivými záplavami.
V rámci rozlohy SR má Prešovský kraj rozlohu (18,3%). Napriek tomu, že podiel
Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja predstavuje súhrne iba
34,8% podiel na území SR, v týchto krajoch žije viac ako 46% obyvateľstva. Najhustejšie
obývaným krajom SR je Bratislavský s hustotou obyvateľstva 301 obyvateľov na km2
a najnižšia hustota obyvateľstva je v Banskobystrickom kraji (70 obyvateľov na km2)
a Prešovskom kraji (70 obyvateľov na km2).
Z celkového počtu sídiel až 92,9 % tvoria sídla do 1 999 obyvateľov, z ktorých najmä
v horských a podhorských oblastiach prevládajú malé vidiecke sídla. Štruktúra osídlenia sa
vyznačuje veľkou početnosťou malých obcí, najmä v severnej a severovýchodnej polohe. Značnú
časť obcí (63), čo predstavuje 9,47 % nedosahuje veľkostnú kategóriu 100 obyvateľov. 23 sídiel
15

Program rozvoja obce Župčany 2015 - 2022
má štatút mesta.
Kraj sa rozprestiera v smere západ – východ. Dĺžkou 250 km približné trikrát
prekonáva svoju šírku. Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma samostatnými štátmi,
Poľskom (360 km), Ukrajinou (38 km) a s tromi slovenskými krajmi: Košickým,
Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom.
Povrch Prešovského kraja je výrazne členitý, s pomerne vysokými horami, z ktorých
najvyššie sú Vysoké Tatry. Nachádza sa tu najvyššie položené miesto na Slovensku – 2 655 m
vysoký Gerlachovský štít. Z celkovej výmery kraja 899 761 ha zaberá lesná pôda 49,1%.
V bohatej a pestrej prírode Prešovského kraja sa nachádza množstvo chránených
území. Najcennejšie sú národné parky – Tatranský národný park, Pieninský národný park
a Národný park Poloniny, v juhozápadnom cípe zasahuje do územia kraj časť Národného
parku Nízke Tatry.
Vo vekovej štruktúre je pre viaceré okresy Prešovského kraja, v porovnaní
s ostatnými krajmi a okresmi SR typický nadpriemerný podiel obyvateľstva
v predproduktívnom populácie a v produktívnom veku. Tento jav je charakteristický najmä
v okresoch s vysokým podielom rómskeho obyvateľstva.
V pohlavnej štruktúre obyvateľstva Prešovského kraja mierne prevládajú ženy
(50,8%).
Územie Prešovského kraja je národnostne nehomogénne. Viac ako 9/10 predstavuje
obyvateľstvo slovenskej národnosti. Najpočetnejšími menšinami sú rusínska a ukrajinská.
Z hľadiska medzinárodnej dopravy má Prešovský kraj významnú polohu na sever –
juh, ale aj východ – západ. Prechádza ním dôležitý hlavný severný cestný koridor Bratislava –
Žilina – Poprad – Prešov – Košice, v smere sever – juh východný medzinárodný koridor
Poľsko – Stará Ľubovňa- Prešov a Poľsko – Svidník- Prešov, ktorý pokračuje po spoločnej
trase do Košíc a Maďarska.
Čo sa týka leteckej dopravy na území regiónu je medzinárodné letisko Poprad, ktoré
slúži hlavne pre región Tatier a ďalšie časti kraja majú letecké spojenie z medzinárodného
letiska Košice.
Železničné trate medzinárodného, resp. celoštátneho významu sú Žilina – Košice –
Medzilaborce a Plaveč – Prešov – Košice.
Verejnú autobusovú dopravu zabezpečujú linky Slovenskej autobusovej dopravy
a linky súkromných prepravcov.
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SWOT ANALÝZY
A Environmentálna oblasť
A1 Životné prostredie
A2 Technická a environmentálna infraštruktúra
B Ekonomická oblasť
B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť)
B2 Obecné podnikanie
C Sociálna oblasť
C1 Sociálna a zdravotná oblasť
C2 Školstvo a vzdelávanie
C3 Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život
C4 Šport
A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A1) Swot analýza – životné prostredie
Silné stránky
PRÍRODA
 bohatosť lesného fondu okolia obce
 zdravé životné prostredie
 jedinečné prírodné danosti obce
a okolia
VODA
 vybudovaná kanalizácia na
väčšine územia obce
 projektová dokumentácia ďalšiej
etapy výstvaby kanalizácie
 čisté a kvalitné vodné zdroje
ZELEŇ V OBCI
 dobrá údržba verejných priestorov
(obec disponuje ľud.zdrojmi i
technikou)
 veľa zelene v obci
ODPAD
 rozvíjajúci sa systém separovaného
zberu odpadu

Slabé stránky
ODPADY
 čierne skládky odpadov v okolí obce
 nevybudovaný zberný dvor Tko
 nárast množstva komunálneho
odpadu
 nevyhnutné obecné
kompostovisko
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ – ZELEŇ V OBCI
 psy a mačky znečisťujúce verejné
priestranstvá v obci
 ničenie zelene na verejných
priestranstvách
 neatraktívne prostredie pred
Kultúrnym domom
ENV.POVEDOMIE A AKTIVITA
 nízka aktivita občanov v oblasti
tvorby životného prostredia
 slabá osveta v oblasti životného
prostredia
 málo aktivistov v oblasti žívotného
prostredia v obci
 nedostatočná prepojenosť
činnosti škôl s udržiavaním čistého
životného prostredia v obci a okolí
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organizovaný systém nakladania
s komunálnym odpadom, existujúce
staničky komunálneho odpadu, zvoz,
uskladnenie

Príležitosti
 kvalitná osveta verejnej správy
 vyššie enviromentálne
povedomie
 prevádzky na spracovanie
druhotného odpadu
 štátna podpora a podpora
environmentálnych občianskych
združení
 podporné finančné granty





nízka uvedomelosť občanov
k tvorba a ochrane životného
prostredia
nevyužívanie alternatívnych a
obnoviteľných zdrojov energie

Hrozby
 prírodná katastrofa
 legislatíva

A2) Swot analýza – Environmentálna a technická infraštruktúra
Silné stránky
SIETE
 plynofikácia obce
 odkanalizovaná väčšina obce
 verejný vodovod v celej obci
 funkčné verejné osvetlenie
 postačujúce siete TV signál ,
mobilné siete
 vlastný a dostatočný zdroj pitnej
vody
 existencia káblového obecného
rozhlasu

Slabé stránky
SIETE
 neúplný rozvod vody
a kanalizácie (chýbajúce vetvy)
 chýbajú rigoly (zvody pre
odvádzanie dažďových vôd)
 poruchovosť a energetická
náročnosť verejného
osvetlenia
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KOMUNIKÁCIE – DOPRAVA
KOMUNIKÁCIE – DOPRAVA
 nedostatok parkovacích miest ,
 dobrá sieť miestnych komunikácií
parkovanie na verejnej zeleni
 autobusové zastávky – dobrý stav
 zlý technický stav časti
 existujúce vrejné priestory na
obecných komunikácií
zriadenie parkovacích miest
 nedostatočná sieť chodníkov
 možnosti budovania cyklistických trás
a zlý technický stav
VEREJNÉ BUDOVY
existujúcich
 dodostatok budov a objektov pre
 neoznačené prechody pre
fungovanie obce
chodcov
 existujúca budova ZŠ a MŠ
 chýba dobudovaná sieť
cykloturistických trás
BYTOVÁ OBLASŤ
VEREJNÉ BUDOVY – VYBAVENOSŤ
 vysoká energetická
 platná UPD zahŕňajúca otázku
náročnosť budovy
bytového fondu
obecného úradu
 existencia pozemkov na IBV

nevyhovujúci techn. stav
 existencia verejných priestorov na
budovy v športovom areáli
realizáciu bytov bežného štandardu a
 neriešená bezbariérovosť
nižšieho štandardu
obecných budov a škôl
 vysoká energetická náročnosť
obecných budov
 stará budova MŠ
nevyhovujúca súčastným
požiadavkam

BYTOVÁ VÝSTAVBA
 chýbajú a sociálne byty pre
seniorov a byty nižšieho
štandardu
 nepripravené pozemky pre
IBV (infraštruktúra)
CINTORÍN
Príležitosti
Hrozby
 naplnenosť
cintorína
 projekty na dokončenie sieti a
nedostatok kapacity
financií, ekonomická
zdrojov
kríza
 finančné zdroje EÚ
 nezáujem investorov
 využívanie alternatívnych
 nezáujem vlastníkov domov o
zdrojov energie
napojenie na spoločné systémy
 úsporné programy
 názorová nejednotnosť
(zatepľovanie)
občanov
 podpora výstavby
 vandalizmus a kriminalita
cyklochodníkov
 ceny energií (liberalizácia)
 možnosť výstavby
novej MŠ
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B) EKONOMICKÁ OBLASŤ
B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť)
B2 Obecné podnikanie

Silné stránky
PODNIKANIE - SLUŽBY
 existujúci priemyselný areál
 výrobné podnikateľské subjekty v
obci
 podnikateľské prevádzky v obci
 dostatok priestorov pre podnikanie
 dostatok SZČO
 rozvinutá obchodná sieť – (obchody
– potraviny)
 relatívne postačujúca sieť služieb
VEREJNÁ SPRÁVA
 organizácie a inštitúcie ako
pomerne veľkí a stabilní
zamestnávatelia – školy, obec
PRACOVNÁ SILA - ZAMESTNANOSŤ
 dostatok kvalifikovanej pracovnej
sily
 záujem občanov pracovať

Príležitosti
 možnosť zvyšovania
zamestnanosti
 zlepšovanie ekonomickej
situácie obyvateľov
 spolupráca medzi firmami
 perspektíva rozvoja firiem
 granty + štrukturálne fondy EÚ
 rozvoj verejnej dopravy

Slabé stránky
PODNIKANIE – SLUŽBY
 slabo rozvinuté drobné
podnikanie
 nedostatočná ponuka
remeselných činností v obci
(stavebníctvo,
kamenárstvo, sklenárstvo,
drobné remeslá)
 nevyhovujúca infraštruktúra
ubytovacích zariadení v obci
 chýbajú služby stravovania
VEREJNÁ SPRÁVA
 chýba koncepcia
sociálneho podnikania
obce
PRACOVNÁ SILA NEZAMESTNANOSŤ
 nízke mzdy v obci
a regióne
 málo pracovných
príležitostí v obci a okolí
 vysoká miera
nezamestnanosti (cca 18%)
 odchod kvalifikovaných
mladých ľudí
Hrozby






dostupnosť investičných zdrojov
vonkajšia konkurencia
negatívny demografický vývoj
nestabilita vstupov pri podnikaní
(napr.energie, cien)
daňová a legislatívna nestabilita
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C) SOCIÁLNA OBLASŤ
C1) Swot analýza - Sociálna a zdravotná oblasť
Silné stránky
SOCIÁLNE SLUŽBY
 existencia zariadenia – denný
stacionár
 dlhodobá terénna sociálna práca
 poskytovanie opatrovateľskej
služby v prirodzenom prostredí
klienta
SUBJEKTY
 existencia a fungovanie organizácií
a spolkov pre jednotlivé cieľové
 existencia siete školských zariadení
( Základná škola, Materská škola)
BÝVANIE
 obec disponuje priestormi na IBV
ZAMESTNANOSŤ
 pomerne nízka miera
nezamestnanosti

Slabé stránky
NEZAMESTNANOSŤ – ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ
 vysoká nezamestnanosť
 veľký počet obyvateľov v hmotnej
núdzi – dlhodobo-nezamestných
s chýbajúcimi pracovnými návykmi
 narastajúci počet obyvateľov so
sociálnymi problémami
 znižovanie životnej úrovne
obyvateľov
 znižovanie počtu obyvateľstva
v dôsledku odlivu mladých ľudí do
miest
SOC.-PATOLOGICKÉ JAVY
 nárast sociálno-patologických javov
(drogy, alkohol, gamblerstvo,
drobné krádeže, poškodzovanie
verejného majetku)
 hrozba bezdomovectva
 prítomnosť hracích automatov na
území obce
 absencia aktivít pre mládež
 rodičia (často aj s deťmi) odchádzajú
za prácou mimo regiónu i mimo SR
 neúplné rodiny
 narastajúca rozvodovosť
SLUŽBY
 nepostačujúca kapacita
opatrovateľskej služby v domácom
prostredí
 osamelí obyvatelia v seniorskom
veku
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INFORMOVANOSŤ
 slabá informovanosť obyvateľov
o možnostiach poskytovaných
soc.služieb
ZDRAVOTNÍCTVO
 neexistencia zariadenia na
poskytovanie zdrav.služieb
Príležitosti
Hrozby
 Legislatívne
zmeny
–
zák.o
 Legislatívna i finančná podpora
soc.službách
nových foriem sociálnych sužieb pre
jednotlivé cieľové skupiny
 Demografická krivka (starnutie) –
odliv mladých z regiónu
 progresívne
financovanie
kompetencií OcÚ
 Epidémia
 Dôsledky zmeny klímy – prinášajúce
nové ohrozenia
 Rozpad spoločenských,
komunitných, rodinných vzťahov
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C2) Swot analýza – Školstvo a vzdelávanie
Silné stránky
INŠTITÚCIE
 plne organizované školstvo v obci
Z Š a MŠ
 ĎALŠIE VZDELÁVANIE
 dostatočná mimoškolská činnosť pri
školách v obci
PERSONÁL - POTENCIÁL
 dostatočný a kvalifikovaný potenciál
pedagógov v obci
INFRAŠTRUKTÚRA
 existencia samostatných budov ZŠ a
MŠ vo vlastníctve obce
PROJEKTY
 vlastná aktívna projektová činnosť
škôl
OBECNÁ KNIŽNICA
 prevádzka obecnej knižnice

Slabé stránky
PREPOJENOSŤ ŠKOLY S OBCOU
 nedostatočne využitý potenciál
učiteľov pre verejný život obce
MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ
 neorganizovaná činnosť detí
a mládeže počas prázdnin

Príležitosti
Hrozby
 angažovanie
sa
vzdelaných

ľudí a talentovaných detí

 podpora EU vzdelávaniu

 potreba ľudí celoživotne sa

vzdelávať, rekvalifikovať a

adaptovať sa novým podmienkam
 živé sociálne kontakty


sociálna neistota
vysoká nezamestnanosť
časté zmeny legislatívy
únik mozgov
dlhodobo alebo krátkodobo
neúplné rodiny
nezáujem EU o rast vzdelanostnej
úrovne národa
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C3) Swot analýza - Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život




Silné stránky
Slabé stránky
VYBAVENOSŤ
VYBAVENOSŤ
 existujúca budova Kultúrneho domu
 havarijný stav Kultúrneho domu
 existujúca obecná knižnica
 nedostatok a kvalita priestorov
a športovísk pre trávenie voľného
 existencia významnej kultúrnej
času mládeže
pamiatky – kaštieľ vo vlastníctve obce
 chýba obecný afiteáter
 budova kaštieľa neslúži účelu
 SPOLKY - AKTIVISTI
 chátranie budov potrebných pre
 fungujúce súbory
kult. a spol. život
 kvalitne fungujúci zbor pre
INFORMOVANOSŤ – PROPAGÁCIA
občianske záležitosti
 nedostatočná obsahová náplň
 tradícia záujmových umeleckých
informačných skriniek
telies
 slabo zviditeľňované tradície
 existujúce spoločenské organizácie
 neexistencia obecného
 poteniál schopných a aktívnych
periodika
občanov v oblasti kultúry, športu
ZÁUJEM
a spol.života
 klesajúci záujem detí a mládeže
 pestrý potenciál umeleckej
o kultúrne, šport a spol. – aktivity
tvorivosti občanov
 nedostatok lídrov pre mládež
 dostatočný záujem občanov o kult.,
 nekoncepčná práca s mládežou
šport. a spol. život v obci
 odchod mladých z obce
DHZ - dobrovoľný hasičšký zbor obce
ŠKOLA
INFORMOVANOSŤ –
 pravidelné usporiadavanie
PROPAGÁCIA
kultúrnych podujatí školami
 bohatá mimoškolská činnosť ZŠ
 chýba vydávanie obecného periodika
INFORMOVANOSŤ PROPAGÁCIA
 existencia informačných tabúľ
(skrinky)
 využívaný obecný rozhlas pre
propagáciu podujatí a šírenie
informácií (aj kultúrne relácie)
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Príležitosti
 záujem o netradičné podujatia
 využitie ľudského potenciálu ľudí
v spoločenských org.
 nové trendy práce s knihou
 netradičné formy kultúry

Hrozby






nedostatok financií v obl. kultúry
nestabilita cien a vstupov
vysoká miera nezamestnanosti
nízka kúpyschopnosť
obyvateľstva
negatívna demografia

C4) Swot analýza – Šport
Silné stránky
TURISTIKA - CYKLOTURISTIKA
 možnosti športového vyžitia v obci
 existujúca sieť turistických
chodníkov v okolí
 VYBAVENOSŤ
 priestory a plochy vhodné na
vybudovanie športovo
rekreačných zariadení
 existencia športových klubov

Slabé stránky
TURISTIKA - CYKLOTURISTIKA
 chýba dobudovaná sieť
cykloturistických trás
 chýbajú detské ihriská a oddychové
zóny
 chýba koncepčná práca s mládežou
 chýbajúci aktívni a dobrovoľní
odborníci v oblasti športu

Príležitosti
 dobrá napojenosť
navýznamnú
c yklistickú trasu -EUROVELO

Hrozby
 nedostupnosť investičných zdrojov
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Časť 2: Strategická časť
2.1 VÍZIA
Hlavnou víziou obce Župčany je
obyvateľov obce

vytvoriť priaznivé podmienky pre život všetkých

s využitím všetkých dostupných možností a potenciálu. Obec bude

modernou, ekonomicky, sociálne a kultúrne sa rozvíjajúcou obcou. Poskytne
obyvateľom obce kvalitné životné prostredie, obec sa bude snažiť zachovávať, udržiavať
a šíriť svoje kultúrne dedičstvo. Táto vízia zahŕňa predstavu občanov, vedenia obce a
zástupcov relevantných skupín, ako by ich obec mala vyzerať v určitom časovom
horizonte. Ich názory boli analyzované v dotazníku, na ktorý odpovedali pred
vypracovaním Programu rozvoja obce.
Vízia obce
Obec Župčany bude pre svojich obyvateľov zázemím s dobudovanou technickou a
sociálnou infraštruktúrou, vytvorenými vhodnými podmienkami pre pokojné a
kvalitné bývanie a dostatočnými možnosťami pre spoločenské, kultúrne a športové
aktivity. Bude územím

s vybudovanou materiálno – technickou základňou pre

potreby prímestského cestovného ruchu, ako aj so širokými možnosťami doplnkových
aktivít, to všetko pri zachovaní rázu krajiny a úrovne kvality ŽP.
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2.2 Strategické vízie obce Župčany do roku 2022
A Environmentálna oblasť
Oblasť
Vízia
Oblasť
Vízia

A1 Životné prostredie
A1 Kvalitné životné prostredie s fungujúcim systémom jeho ochrany
a tvorby.
A2 Environmentálna a technická infraštruktúra
A2 Moderná environmentálna a technická infraštruktúra plne vyhovujúca
potrebám všetkých obyvateľov.

B Ekonomická oblasť
Oblasť
Vízia

B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť)
B2 Obecné podnikanie
B 1-2 Prosperujúce ekonomické zázemie dostatočne podporujúce rozvoj
územia obce.

C Sociálna oblasť
Oblasť
Vízia
Oblasť
Vízia
Oblasť
Vízia

C1 Sociálna a zdravotná oblasť
C1 Spokojnosť obyvateľov obce s úrovňou a rozsahom poskytovaných
sociálnych a zdravotníckych služieb.
C2 Školstvo a vzdelávanie
C2 Vzdelaní obyvatelia podieľajúci sa na zvyšovaní kvality života v obci.
C3 Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život
C4 Šport
C3- C4 V obci pulzuje kultúrny, športový a spoločenský život, realizujú sa
tradičné činnosti a originálne podujatia vďaka aktívnemu občanovi a
aktívnym spoločenstvám, ktorí vyznávajú pozitívne hodnoty a tradície.
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2.3 Formulácia a návrh stratégie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ž u p č a n y ako strategický dokument
pozostáva z troch hlavných plierov, ktorými sú:
A) Environmentálna oblasť
B) Ekonomická oblasť
C) Sociálna oblasť

Každá z nich rieši následne čiastkové oblasti rozvoja:

A) Environmentálna oblasť
A1 Životné prostredie
A2 Environmentálna a technická infraštruktúra
B) Ekonomická oblasť
B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť)
B2 Obecné podnikanie
C) Sociálna oblasť
C1 Sociálna a zdravotná oblasť
C2 Školstvo a vzdelávanie
C3 Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život
C4 Šport
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Strategické ciele rozvoja obce Župčany
A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A1) Životné prostredie
Strategické výzvy (problémy, potreby)
1. Súčasný systém odpadového hospodárstva nie je optimálny pre nové monžnosti obce.
2. Nedostatočná uvedomelosť a aktivita obyvateľov obce v oblasti ochrany a tvorby ŽP.
3. Znečistené a neudržiavané niektoré verejné priestranstvá a zeleň.
4. Nevyužívané možnosti obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky obecných
budov.
Hlavný cieľ A1
Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce Župčany prostredníctvom revitalizácie
verejných priestranstiev , efektívneho systému odpadového hospodárstva a záujmu
obyvateľstva o jeho tvorbu a starostlivosť.
Špecifické ciele:
1. Vytvoriť funkčný a efektívny systém odpadového hospodárstva prostredníctvom služieb
zberného dvora.
2. Zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie o ochrane a tvorbe životného
prostredia.
3. Zabezpečiť revitalizáciu ,čistotu a atraktivitu verejných priestranstiev a zelene v obci.
4. Zvýšiť záujem a informovanosť obce o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov
energie v rámci prevádzky obecných budov.

A2) Environmentálna a technická infraštruktúra
Strategické výzvy (problémy, potreby)
1. Chýbajúce chodníky pre peších
2. Zastaralá technická vybavenosť v oblasti školstva
3. Chýbajúce detské ihriská a oddychové zóny
4. Zlý technický stav existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov
5. Nevybudovaný kamerový systém v obci
6. Nedostatok parkovacích miest v obci
7. Chýbajúce vetvy verejn.vodovodu a kanalizácie
8. Vysoká energetická náročnosť verejných budov
9. Energetická náročnosť verejného osvetlenia, zlý technický stav
10. Neúplné dopravné, obecné značenie
11. Chýbajúce prístupove cesty do okrajových lokalít
12. Využívanie obnoviteľných zdrojovHlavný
energiecieľ A2
Zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú a energeticky nenáročnú technickú vybavenosť obce.
Špecifické ciele:
1. Vybudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry
2. Zlepšiť technický stav existujúcej technickej infraštruktúry
3. Znížiť energetickú náročnosť verejných budov a verejného osvetlenia
4. Zabezpečiť kompletné dopravné a informačné značenie
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B) EKONOMICKÁ OBLASŤ
Hlavný cieľ B
Zvýšiť zamestnanosť obyvateľov obce Župčany
Špecifické ciele:
1. Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania pracovných príležitostí v obci
2. Vytvoriť podmienky pre vznik a udržanie sociálneho podnikania obce
3. Poskytovať nezamestnaným obyvateľom obce služby súvisiace so zvyšovaním
zamestnanosti a zlepšovaním pracovných návykov

C) SOCIÁLNA OBLASŤ
C1 Sociálna oblasť
Hlavný cieľ C1
Zabezpečiť realizáciu práva občanov obce Župčany na poskytovanie sociálnych služieb v súlade
s ich potrebami.
Špecifické ciele:
1. Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach poskytovania sociálnych služieb
obcou a ďalších subjektov sociálnych služieb na území obce Župčany.
C2 Oblasť školstva a vzdelávania
Hlavný cieľ C2:
Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj obce
Špecifické ciele:
1. Zabezpečiť prepojenosť činností školských inštitúcií s potrebami a rozvojovými víziami obce.

C3 Oblasť Kultúry, kultúrneho dedičstva a spoločenského života
Hlavný cieľ: C3
Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce.
Špecifické ciele:
1. Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie obce pre rozvoj kultúrneho a spoločenského
života.
2. Podporiť originálne i tradičné kultúrno-spoločenské podujatia obce v spolupráci s
jednotlivými kultúrno-spoločenskými zložkami aaktívnymi jednotlivcami.
C4 Oblasť športu
Hlavný cieľ C4:
Vytvoriť kvalitné podmienky a podporu pre rozvoj športu obce.
Špecifické ciele:
1. Zlepšiť technický stav existujúcich športovísk
2. Dobudovať chýbajúce športoviská a športové zóny.
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Časť 3: Programová časť
Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám

A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A1) Životné prostredie
Hlavný cieľ A1
Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce obce Župčany prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev, efektívneho systému odpadového
hospodárstva a záujmu obyvateľstva o jeho tvorbu a starostlivosť.
Špecifické ciele
Opatrenie:
Aktivity
1. Vytvoriť funkčný a efektívny systém
Zabezpečiť zvýšenie objemu vyseparovaných
Realizovať prieskum potreby doplnenia
odpadového hospodárstva prostredníctvom
komodít a zamedziť tvorbe nelegálnych skládok
nádob na separovaný zber a
služieb zberného dvora.
komunálneho, stavebného a veľkoobjemového
zabezpečiť chýbajúce nádoby
odpadu
Vytvoriť harmonogram zvozu
v katastri obce.
jednotlivých vyseparovaných komodít z
územia obce na zberný dvor
Vytvoriť možnosť odovzdania vyseparovaných
komodít priamo na zbernom dvore v určenom
čase
Osloviť školské inštitúcie na území
obce na realizáciu
environmentálnych aktivít s
dopadom na potreby a problémy
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2. Zlepšiť informovanosť a environmentálne
povedomie o ochrane a tvorbe životného
prostredia.

Zabezpečiť zvýšenie objemu vyseparovaných
komodít a zamedziť tvorbe nelegálnych skládok
komunálneho, stavebného a veľkoobjemového
odpadu v katastri obce.

Realizovať sankčné opatrenie v prípadoch
porušenia všeobecných nariadení týkajúcich sa
ochrany a tvorby ŽP

Zaviesť vo verejných budovách ekologickú
prevádzku (obecný úrad, ZŠ, MŠ)
– t.j. separovanie a minimalizovanie odpadu,
zelené obstarávanie, znižovanie spotreby
energie, vody a pod. (ako vzor pre
obyvateľov obce, žiakov školy).
Využiť kultúrno-spoločenské i športové aktivity
na informovanie i kampane v oblasti tvorby a
ochrany ŽP (vrátane ekol.zásad ich
usporiadavania)
Vytvoriť informačný zdroj týkajúci sa témy
ochrany a tvorby ŽP na obecnej web stránke
(sústrediť informácie na jednej podstránke)
Vytvoriť informačné tlačoviny – letáky, plagáty,
bulletiny na aktuálne témy v oblasti životného
prostredia z územia obce Župčany
Osadiť zákazové a príkazové značky na
verejných priestranstvách a mimo obce
týkajúce sa zákazu znečisťovania, ničenia
verejného majetku a pod.
Vytvoriť a osadiť tabule verejených
prevádzových poriadkov na verejných
priestranstvách
Realizovať sankčné opatrenia v prípade
nahlásených alebo zistených
priestupkov (vychádzajúc z nahrávok
kamerového systému)
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3.Zabezpečiť revitalizáciu, čistotu
a atraktivitu verejných priestranstiev a zelene
v obci.

4. Zvýšiť záujem a informovanosť obce o
možnostiach využívania obnoviteľných
zdrojov energie v rámci prevádzky obecných
budov..

Zatraktívniť verejné priestranstva ich
revitalizáciou
Zatraktívniť verejné priestranstva ich
revitalizáciou
Posilniť kapacity verejného sektora v zavádzaní
technológií na báze OZE
Posilniť kapacity verejného sektora v zavádzaní
technológií na báze OZE
Posilniť kapacity verejného sektora v zavádzaní
technológií na báze OZE

Revitalizácia centra obce

Revitalzácia verejných priestranstiev v časti “Lipová elej”
Zabezpečiť odbornú štúdiu týkajúcu sa možností
využívania obnoviteľných zdrojov pri prevádzke
obecných budov vrátane finančnej analýzy
Vypracovať projektový zámer na realizáciu využívania
obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky
obecných budov
Realizácia projektových opatrení na
implementáciu OZE

A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A2) Environmentálna a technická infraštruktúra
Hlavný cieľ A2
Zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú a energeticky nenáročnú technickú vybavenosť obce.
Špecifické ciele
Opatrenia
1.Vybudovať chýbajúce články technickej
Dobudovať chýbajúce chodníky pre peších
infraštruktúry
Vybudovať chýbajúce detské ihrisko a
oddychovú zónu
Ralizácia budovy kamerového systému v obci
Vybudovať parkovacie miesta

Aktivity
 Dobudovať chodníky v okrajových častiach
obce
 Vybudovať detské ihrisko a oddychovú zónu



Vybudovať kamerový system v obci
Vybudovanie parkovacích miest, ako jedna z
aktivít projektu revitalizácie verejných
priestranstiev
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2.Zlepšiť technický stav existujúcej technickej
infraštruktúry

3. Znížiť energetickú náročnosť verejných budov
a verejného osvetlenia

4. . Zabezpečiť kompletné dopravné, a
informačné značenie.

Dobudovať kanalizačné siete



Dobudovať chýbajúce miestne komunikácie



Výstavba novej Materskej školy



Realizovať výstavbu novej Materskej školy

Rekonštruovať miestne komunikácie a chodníky v
zlom technickom stave
Rekonštruovať budovu obecného úradu









Výspravky výtlkov
Spevnenie krajníc
Rekonštrukcia úsekov v zlom technickom stave
Zateplenie obvodových múrov
Rekonštrukcia strechy
Vymena vchodových dverí
Výmena okien a vyplní

Rekonštruovať Základnu školu



Rekonštrukcia budovy základnej školy

Rekonštruovať verejné budovy v obci









Zateplenie obvodových múrov
Rekonštrukcia strechy
Vymena vchodových dverí
Výmena okien a výplní
Modernizácia verejného osvetlenia
Vypracovať súpis všetkých potrebných značení
Vypracovať obsahovú a grafickú časť všetkých
značení (informačných)
Zabezpečiť a osadiť značenie na území obce

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Osadenie dopravného a informačného značenia



Dobudovať vetvy kanalizačnej siete v nových
zastavaných častiach obce
Dobudovať miestné komunikácia v okrajových
častiach obce
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B) EKONOMICKÁ OBLASŤ
Vízia: B 1-2 Prosperujúce ekonomické zázemie dostatočne podporujúce rozvoj územia obce.
Hlavný cieľ
Zvýšiť zamestnanosť obyvateľov
Špecifické ciele
Opatrenia
Aktivity
1. Podporiť
podnikateľský sektor v
oblasti tvorby
a udržania
pracovných
príležitostí v obci

Vytvoriť priestorové podmienky pre
rozvoj drobného podnikania


Podporiť prezentáciu a propagáciu
miestnych podnikateľov
Identifikovať potreby obyvateľov obce
vo vzťahu k trhu tovarov a služieb

2.Vytvoriť podmienky
pre vznik a udržanie
sociálneho podnikania
obce



Vytvoriť systém podpory pre
začínajúcich podnikateľov na území
obce
Vytvoriť
koncepciu sociálneho podnikania










vytvoriť sumár a pasportizáciu voľných priestorov v obci
vhodných pre podnikanie (budovy, pozemky)
zverejniť a zviditeľňovať sumár voľných priestorov v obci
vhodných pre podnikanie
vytvoriť pod-web stránku s možnosťou propragovať
podnikateľské subjekty na území obce
propagovať podnikateľské subjekty v obecných novinách
realizovať prieskum zameraný na zistenie potrieb obyvateľov
obce vo vzťahu k trhu tovarov a služieb ako východisko pre
potencionálnych začínajúcich podnikateľov
Vytvoriť motivačný daňový program pre
začínajúcich podnikateľov na území obce (daňové
zvýhodnenie)
vypracovať
audit zdrojov vhodných pre podnikanie a
činnosť sociálneho podniku
vypracovať koncepciu rozvoja SP
vypracovať podnikateľské zámery SP (vrátane už
hotového podnik.zámeru)

Program rozvoja obce Župčany 2015 - 2022
3. Poskytovať
nezamestnaným
obyvateľom obce služby
súvisiace so zvyšovaním
zamestnanosti a
zlepšovaním pracovných
návykov

Poradenstvo
Aktívne opatrenia politiky trhu
práce Dobrovoľníctvo





Realizovať dopytovo-orientované projekty rozvoja
zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných /
nízkokvalifikovaných obyvateľov obce prostredníctvom
OP Ľudské zdroje
Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle
zákona o č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(Aktivačné práce, Dobrovoľnícka služba, Absolventská prax)

C) SOCIÁLNA OBLASŤ
Vízia:
C1 Spokojnosť obyvateľov obce s úrovňou a rozsahom poskytovaných sociálnych a zdravotníckych služieb.
Hlavný cieľ C1
Zabezpečiť realizáciu práva občanov obce Župčany na poskytovanie sociálnych služieb v súlade s ich potrebami.
Špecifické ciele
Opatrenia
Aktivity
1. Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce
Vytvoriť informačný kanál na komplexné
 Informovať obyvateľov obce o sociálnych
o možnostiach poskytovania sociálnych obcou a
informovanie obyvateľov o sociálnych službách na
službách prostredníctvom web stránky
ďalších subjektov sociálnych služieb na území
území obce Župčany (prípadne o dostupnosti
obce, obecného časpisu, ob.tabúľ
obce Župčany
poskytovania sociálnych služieb v regióne).
 Vytvoriť pravidelné stretnutia
poskytovateľov sociálnych služieb a
ostatných aktérov rozvoja obce v
sociálnej oblasti (min.1x ročne) na
vzájomné informovanie sa a vytváranie
partnerských iniciatív pri riešení
problémov v sociálnej oblasti.
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Vízia C2: Vzdelaní obyvatelia podieľajúci sa na zvyšovaní kvality života v obci.
Hlavný cieľ C2: Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj obce, na marginalizované skupiny obyvateľstva a počas mimoškolskej
doby.
PROBLÉMY
Špecifické ciele
Opatrenia
Aktivity
 realizovať na úrovni obce stretnutia so
1. Zabezpečiť prepojenosť činností školských
zástupcami školských inštitúcií s cieľom:
inštitúcií s potrebami a rozvojovými víziami
a) informovať učiteľov, členov školských rád
obce.
a vedenia škôl o zámeroch obce
b) vytvoriť
priestor pre školy, aby
zastrešovali realizáciu vybraných aktivít
PRO (t.j.jednotlivé aktivity PRO –
delegovať školám
c) vzájomne sa oboznámiť s vlastnými
rozvojovými koncepciami a školskými
vzdelávacími programami (plánmi v rámci
polytechnického vzdelávania a duálneho
vzdelávania)
d) z pozície obce aktívne participovať pri
tvorbe školských vzdelávacích programov
2. Rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre
deti a mládež v čase prázdnin

•
Vytvoriť zoznam možných voľnočasových
aktivít v spolupráci
s miestnymi inštitúciami, aktivistami a dobrovoľníkmi
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Vízia: V obci pulzuje kultúrny, športový a spoločenský život, realizujú sa tradičné činnosti a originálne podujatia vďaka aktívnemu občanovi a aktívnym
spoločenstvám, ktorí vyznávajú pozitívne hodnoty a tradície
Hlavný cieľ C3
Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce.
Špecifické ciele
Opatrenia
Aktivity
Zabezpečiť
kvalitné
ozvučenie
a
svetelnú
 vyhľadať vhodné ponuky a technické možnosti
1.Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické
techniku pre spoločenské, kultúrne a športové
prenosnej
vybavenie a ľudské zdroje obce pre rozvoj
podujatia v exteriéroch
ozvučovacej a svetelnej techniky
kultúrneho a spoločenského života.





Vybudovať amfiteáter so zastrešením
Zriadiť tradičné kultúrne zaujímavosti



Zabezpečiť kvalitné materiálne vybavanie
obecných súborov
Vytvoriť platformu pre rozvoj kvality kultúrnospoločenského života






2.Podporiť originálne i tradičné kultúrnospoločenské podujatia obce v spolupráci s
jednotlivými kultúrno-spoločenskými zložkami
a aktívnymi jednotlivcami.







zakúpiť prenosnú ozvučovaciu a svetelnej
techniku
vypracovať štúdiu amfiteátra
vybudovať hľadisko v amfiteátri
Zriadiť expozíciu – „Dom remeselných tradícií
obce“
materiálno - technické vybavenie
súborov (pracujúcich pod obcou)
zriadiť fórum aktivistov a zabezpečiť
jeho pravidelné stretávanie (konferencia,
výročné stretnutie, okrúhly diskusný
stôl,...) – iniciované obcou
vypracovať plán kultúrno-spoločenských aktivít
pripraviť a prepracovať grantové
podmienky malého grantového systému
obce (VZN)

v rámci Dní Župčan udeľovať Cenu obce a Cenu starostu
aktívnym občanom
pripravovať a organizovať tematické zájazdy
pripravovať a organizovať podujatie Vianočný koncert
pripravovať a organizovať podujatie Folkórne slávnosti
pripravovať a organizovať podujatie - Úcta k starším -
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Hlavný cieľ C4: Vytvoriť kvalitné podmienky a podporu pre rozvoj športu obce.
1. Zlepšiť technický stav športovísk
2. Dobudovať chýbajúce športoviská a športové
Zabezpečiť odborné vedenie jednotlivých športov
zóny.

program venovaný jubilantom
pripravovať a organizovať podujatie Deň matiek –
program detí ZŠsMŠ venovaný matkám
pripravovať a organizovať podujatie Vianočná besiedka program detí ZŠsMŠ pre rodičov a priateľov školy
pripravovať a organizovať Podujatie pre starých rodičov
- program
Veľkonočná predajná výstava ručných prác





Osloviť a motivovať (aj finančne)
aktívnych a kvalitných nadšencov v
oblasti športu
Podporiť pestrosť aktivít pre deti a
mládež: florbal, šach, volejbal,
netradičné športy
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Vytvoriť pestrú ponuku športových podujatí a
súťaží pre obyvateľov obce.





pripravovať a organizovať podujatie
Obecná futbalová liga
pripravovať a organizovať turistické
výlety
pripravovať a organizovať
Deň športu – športové súťaže
organizované

Vzor- Formulár evidencie projektového zámeru
Projektový zámer č.1
Názov projektu
Partneri
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Príprava projektovej dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh
Výber dodávateľa, podpis zmluvy

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu
projektant

Termín
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Realizácia projektu
Kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Termín (rok)
Projektová
dokumnetácia
Realizácia stavby
Spolu

Náklady spolu
(eur)

z toho verejné
zdroje

z toho súkromné zdroje
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Časť 4: Realizačná časť
Legislatíva
Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRO
Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRO
Stručný popis komunikačnej stratégie PRO k jednotlivým cieľovým skupinám
Systém monitorovania a hodnotenia

Legislatíva

Obec ako územný celok vymedzený podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek 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 procesov a vzťahov, ktoré v nej
prebiehajú a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu
rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju i k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a
sociálnych rozdielov medzi regiónmi. Sociálno-ekonomickými partnermi obce v tomto procesu sú
podnikatelia a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej,
regionálnej alebo celoštátnej úrovni.

Regionálny rozvoj má byť zameraný najmä na:















komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných,
kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom
na podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných
špecifík regiónu,
rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho
produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a
stabilizovať ohrozené pracovné miesta,
rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a
zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,
predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov,
podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,
realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu,
zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,
zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,
rozvoj cestovného ruchu,
medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja
v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu,
zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a
sídiel,
rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality
života na vidieku,
realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na
obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej
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infraštruktúry regiónu,









ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie
alternatívnych zdrojov energie,
rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej
časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,
zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,
budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho
správania obyvateľstva,
rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce
a tolerancie v regiónoch a sídlach,
rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,
ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

Základným strednodobým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na území obce je Program
rozvoja obce (PRO), ktorý je obec povinná vypracovať v súlade s cieľmi a prioritami Národnej
stratégie a zohľadniť v ňom tiež ciele a priority ustanovené PHSR VÚC, na území ktorého sa obec
nachádza.

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
1. akvakultúry (v prípade ENRF)
4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
5. Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach
8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily
9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného
vzdelávania
11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a
efektivity verejnej správy
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Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 - 2020

Operačné programy cieľa Investovanie do
rastu a zamestnanosti (15 329 mil. EUR)

Operačné programy cieľa Európska územná
spolupráca (223 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

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)
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A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Operačné programy

OP
VaI

OP ĽZ

OP KŽP

IROP

x

x

X
(MAS)

x

x

x

X
(MAS)

OP ĽZ

OP KŽP

IROP

Špecifické ciele:
1. Vytvoriť funkčný a efektívny systém odpadového hospodárstva prostredníctvom
služieb zberného dvora.
2. Zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie o ochrane a tvorbe životného
prostredia.
3. Zabezpečiť revitalizáciu, čistotu a atraktivitu verejných priestranstiev a zelene v obci
4. Zvýšiť záujem a informovanosť obce o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov
energie v rámci prevádzky obecných budov.
Špecifické ciele:
1.
2.
3.
4.

EVS

Vybudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry
Zlepšiť technický stav existujúcej technickej infraštruktúry
Znížiť energetickú náročnosť verených budov a verejného osvetlenia
Zabezpečiť kompletné dopravné a informačné značenie.

PRV

OP II

B) EKONOMICKÁ OBLASŤ - Ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť
Operačné programy
Špecifické ciele:
1. Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania pracovných príležitostí v obci.
2. Vytvoriť podmienky pre vznik a udržanie sociálneho podnikania obce.
3. Poskytovať nezamestnaným obyvateľom obce služby súvisiace so zvyšovaním zamestnanosti
a zlepšovaním pracovných návykov.

OP
VaI

x

X
(MAS)

EVS

PRV

OP II
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C) SOCIÁLNA OBLASŤ - Sociálna a zdravotná oblasť, Školstvo a vzdelávanie, Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život, Šport

Operačné programy
Špecifické ciele:
 Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach poskytovania sociálnych služieb obcou
a ďalších subjektov sociálnych služieb na území obce Župčany.
 Zabezpečiť prepojenosť činností školských inštitúcií s potrebami a rozvojovými víziami obce.








Rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež v čase prázdnin.
Zabezpečiť prepojenosť činností školských inštitúcií s potrebami a rozvojovými
víziami obce.
Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické vybavenie a ľudské zdroje obce pre rozvoj
kultúrneho a spoločenského života.
Podporiť originálne i tradičné kultúrno-spoločenské podujatia obce v spolupráci s
jednotlivými kultúrno-spoločenskými zložkami a aktívnymi jednotlivcami.
Zlepšiť technický stav športovísk.
Dobudovať chýbajúce športoviská a športové zóny.
Zabezpečiť odbornosť a kvalitu pri práci s deťmi a mládežou v oblasti športu.

OP
VaI

OP ĽZ

x

OP KŽP

IROP

x

EVS

PRV

X
(MAS)

OP II
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Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRO.
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 so sídlom alebo prevádzkou alebo s činnosťou, ktoré
vykonávajú na území obce,
 donori a poskytovatelia grantov, dotácií, darov.

Úlohy uvedených partnerov vychádzajú z prílušnej legslatívy, uzatvorených zmlúv i dohodnutých
záväzkov v rámci jednotlivých aktivít PRO.

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
a 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.

Realizácia Programu rozvoja obce Župčany je činnosťou samosprávy a obec ju vykonáva
prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta).
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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:
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 regionánej úrovni relevantné inštitúcie.

Obecný úrad:
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.

Stručný popis komunikačnej stratégie

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.

Od počiatočnej fázy prípravy Programu rozvoja obce Župčany obec prezentovala a propagovala tento
proces a umožňovala obyvateľov participovať na ňom. Všetky priebežné informácie boli zverejnené na
web stránke obce (Zámer spracovania, Zápisy zo stretnutí, priebežné výstupy, pozvánky). V obci bol
tiež zrealizovaný e-dotazník zameraný na jednotlivé oblasti života obce.

V mesiaci j ú n 2015 bol návrh dokumentu zverejnený pre širokú verejnosť za účelom verejného
pripomienkovania a po schválení obecným zastupiteľstvom dňa 25.06.2015 uznesením č. 21/06/2015
bol zverejnený na web stránke obce Župčany (www.obeczupcany.sk).
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V priebehu realizácie akčného plánu PRO budú jednotlivé aktivity prezentované verejnosti formou:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

pozvánok a oslovovacích listov,
pozvánok na správne konania v zmysle stavebného zákona,
verejnými vyhláškami v zmysle stavebného konania,
oznamov na web stránke obce, obecnej tabuli,
zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva a ním zriadených komisií či pracovných skupín,
povinnej publicity projektov zo zdrojov EŠIF, štátnych dotácií a iných donorov.

Raz ročne obec 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

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.

Hodnotenie sa realizuje na úrovni celého Programu rozvoja obce Ž u pč an y . Výstupy hodnotenia
sú súčasťou súhrnnej správy za každý uplynulý kalendárny rok, ktorú schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
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4.6Realizačnýrámec
A)ENVIRONMENTÁLNAOBLA
SŤA1)Životnéprostredie
Hlavný cieľA1
Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce obce Župčany prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev, efektívneho systému odpadového
hospodárstva a záujmu obyvateľstva o jeho tvorbu a starostlivosť.
ŠpecifickýcieľA1.1Vytvoriť funkčný a efektívny systém odpadového hospodárstva prostredníctvom služieb zberného dvora.
Opatrenie:A1.1.1Zabezpečiť zvýšenie objemu vyseparovaných komodít a zamedziť tvorbe nelegálnych skládok komunálneho, stavebného a
veľkoobjemového odpadu v katastri obce.
Aktivity
A1.1.1.1
Realizovaťprieskumpotrebydoplnenianádo
bna
separovanýzberazabezpečiťchýbajúcenádo
by
A1.1.1.2
Vytvoriťharmonogramzvozujednotlivýchv
yseparovanýchkomodítzúzemia obce
nazbernýdvor
A1.1.1.3
Vytvoriťmožnosťodovzdaniavyseparovaný
chkomodítpriamonazbernomdvore
vurčenomčase
A 1.1.1.4
Osloviť školské inštitúcie na území obce
na realizáciu environmentálnych aktivít s
dopadom na potreby a problémy

Termín(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

každoročne

Technický úsek

595

zrealizovanýprieskumzakú
penénádobypodľazistenýc
hpotrieb

každoročne

Technický úsek

250

vytvorenýharmongram

každoročne

Technický úsek
Komisia výstavby a ochrany
životného prostredia a
krajinnej architektúry

-

Starosta obce
Komisia výstavby a ochrany životného
prostredia a krajinnej architektúry

_

priebežne

vytvorenýprevádzkovýpo
riadok

Špecifickýcieľ: A1.2Zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie o ochrane a tvorbe životného prostredia.
Opatrenie
A1.2.1 Zabezpečiť zvýšenie objemu vyseparovaných komodít a zamedziť tvorbe nelegálnych skládok komunálneho, stavebného a veľkoobjemového odpadu v
katastri obce.
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Aktivity
A1.2.1.1
Zaviesť
voverejnýchbudováchekologickúprevádzku–
t.j.
separovanieaminimalizovanieodpadu,zelené
Obstarávanie,znižovaniespotrebyenergie,vodya
pod.(Ako vzorpre obyvateľov
obce,žiakovškoly).
A1.2.1.2
Využiťkultúrnospoločenskéišportovéaktivityna
informovanie
(formou kampane)
otvorbeaochraneŽP(vrátaneekol.zásadichuspo
riadúvania)
A1.2.1.3
Vytvoriťinformačnýzdrojtýkajúcisatémyochrany
a
tvorbyŽPnaobecnejwebstránke(sústrediťinformá
cie na
jednejpodstránke)
A1.2.1.4
Vytvoriťinformačnétlačoviny–
letáky,plagáty,bulletinyna
aktuálnetémyvoblastiživotnéhoprostrediazúzem
iaobceŽupčany

Termín(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

2016

Komisia výstavby a ochrany
životného prostredia a krajinnej
architektúry

1000 €

zakúpenénádobynasep
arovanýzber
doobecnýchbudov

priebežne

Komisia školstva, mládeže športu a
kultúry

500 €

Usporiadanékult-spolpodujatianaprincípochšetr
nýchkŽP

2016

Komisia inovatívnych technológii
a propagácie obce

2016

Komisia inovatívnych technológii
a propagácie obce

500 €

500€

Vytvorenápodstránkatýk
ajúcasa témŽP

Distribuovanétlačovinydo
domácností
aprevádzok
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OpatrenieA1.2.2Realizovaťsankčnéopatrenievprípadochporušeniavšeobecnýchnariadanítýkajúcich saochranyatvorbyŽP
Termín(rok)

Aktivity
A1.2.2.1
Osadiťzákazovéa
príkazovéznačkynaverejnýchpriestranstvá
ch
amimoobcetýkajúcesa
zákazuznečisťovania,ničeniaverejnéhomajetku
apod.
A1.2.2.2Vytvoriťaosadiťtabuleverejnýchprevád
zovýchporiadkovna
verejnýchpriestranstvách(športoviská,detskéihris
ká,trhovisko)
A1.2.2.3Realizovaťsankčnéopatreniavprípa
denahlásenýchalebozistenýchpriestupkov(v
ychádzajúcznahrávokkamerovéhosystému)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

Starosta obce
2016

2016

stálaúloha

Osadenépríkazovéaz
ákazovéznačky

Komisia výstavby a ochrany
životného prostredia a krajinnej
architektúry
1500€

Starosta obce
Komisia výstavby a ochrany
životného prostredia a krajinnej
architektúry

Osadenéverejnéprevá
dzkovéporiadky

Starosta obce
Komisia ochrany verejného poriadku

-

prerokovanépriestupky

ŠpecifickýcieľA 1.3.Zabezpečiťčistotuaatraktivituverejnýchpriestranstievazelenevobci.
OpatrenieA 1.3.1Zatraktívniť verejné priestranstva ich revitalizáciou
A1.3.2.1Revitalizácia centra obce

A1.3.2.2Revitalzácia verejných
priestranstiev v časti “Lipová Alej”

2018

2018

Komisia výstavby a ochrany
životného prostredia a krajinnej
architektúry
Komisia výstavby a ochrany
životného prostredia a krajinnej
architektúry

100.000 €
Plocha revitalizovanej zelene

Program rozvoja obce Župčany 2015 - 2020

Špecifický cieľ: A 1.4 Zvýšiť záujem a informovanosť obce o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky obecných budov.
OpatrenieA1.4.1Posilniť kapacity verejného sektora v zavádzaní technológií na báze OZE.
A1.4.1.1Zabezpečiť odbornú štúdiu
Komisia inovatívnych technológii
týkajúcu sa možností využívania
2016
a propagácie obce
Vypracovanýdokument
obnoviteľných zdrojov pri prevádzke
1000 €
obecných budov vrátane finančnej.
analýzy
A1.4.1.2Vypracovať projektový zámer na
realizáciu využívania obnoviteľných
zdrojov energie v rámci prevádzky
obecných budov.

2016

A1.4.1.3Realizácia projektových opatrení na
implementáciu OZE.

2017

Komisia inovatívnych technológii
a propagácie obce

1200€

Vypracovanýdokument

Komisia inovatívnych technológii
a propagácie obce

150 000,00 €

Počet realizovaných aktivít

A)ENVIRONMENTÁLNAOBLA
SŤA2)Environmentálna a
technická infraštruktúra
Hlavný cieľA2
Zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú a energeticky nenáročnú technickú vybavenosť obce.

Aktivity
A2.1.1.1Dobudovať chodníky v okrajových
častiach obce.

Špecifickýcieľ:A2.1 Vybudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry.
OpatreniaA2.1.1Dobudovaťchýbajúce chodníkyprepeších
Termín(rok)
Zodpovedný
Financovanie
2019

Starosta obce
Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

65 000 €

Ukazovateľvýstupu
Vybudovaný chodník

OpatrenieA 2.1.2Vybudovať chýbajúce detské ihrisko a oddychovú zónu
A2.1.2.1Vybudovať detské ihrisko a
oddychovú zónu

2017

Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

PD:2 500 €
Realizácia:50 000 €

vypracovanáPDvybu
dovanédetskéihrisko
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Opatrenie:A2.1.3Ralizácia budovy kamerového systému v obci
Aktivity
A2.1.3.1
Vybudovať kamerový system
v obci

Termín(rok)

Zodpovedný

Financovanie

2018

Komisia ochrany verejného poriadku

11000 €

Ukazovateľvýstupu

Vybudovaný kamerový systém

OpatrenieA2.1.4Vybudovať parkovacie miesta
Aktivity
A2.1.4.1
Vybudovanie parkovacích miest, ako jedna
z aktivít projektu revitalizácie verejných
priestranstiev

Termín(rok)

Zodpovedný
Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

Financovanie
45 000 €

Ukazovateľvýstupu
Parkovaciaplocha

2016- 2022
OpatrenieA2.1.5Dobudovať kanalizačnú siete

Aktivity
A2.1.5.1
Dobudovať vetvy kanalizačnej siete v
nových zastavaných častiach obce

Termín(rok)
2017- 2018

Zodpovedný
starosta
Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

Financovanie
300 000 €

Ukazovateľvýstupu
dobudovaná kanalizácia

OpatrenieA2.1.6Dobudovať chýbajúce miestne komunikácie
Aktivity
A2.1.6.1
Dobudovať miestné komunikácie v
okrajových častiach obce

Aktivity
A2.1.7.1
Realizovať výstavbu novej Materskej
školy

Termín(rok)

Zodpovedný

2021

Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

OpatrenieA2.1.7Výstavba novej Materskej školy
Termín(rok)
Zodpovedný
2017

starosta
Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

Financovanie

Ukazovateľvýstupu
Dobudované miestné
komunikácie

Financovanie
800.000 €

Ukazovateľvýstupu
nová materská škola
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Aktivity

Špecifickýcieľ:A 2.2Zlepšiťtechnickýstavexistujúcejtechnickejinfraštruktúry
OpatrenieA 2.2.1Rekonštruovať miestne komunikácie a chodníky v zlom technickom stave
Termín(rok)
Zodpovedný
Financovanie

A2.2.1.1Výspravky výtlkov
A2.2.1.2Spevnenie krajníc
A2.2.1.3Rekonštrukcia úsekov v zlom
technickom stave

priebežne
2021

Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

2020

Ukazovateľvýstupu

10 000 €

RekonštruovanáMK

20 000 €

RekonštruovanáMK

50 000 €

RekonštruovanáMK

OpatrenieA2.2.2Rekonštruovať budovu obecného úradu
Aktivity

Termín(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu
Tepelno-technické opatrenie

A2.2.2.1Zateplenie obvodových múrov

30 000 €

2016
A 2.2.2.2 Rekonštrukcia strechy

Tepelno-technické
opatrenie

2018

A 2.2.2.3 Vymena vchodových dverí
2016

Vedenie obce, Komisia výstavby,
ochrany živ.prostredia a krajinnej
architektúry

8 000 €

2 500 €

A 2.2.2.4 Výmena okien a vyplní
2016

Tepelno-technické
opatrenie
Tepelno-technické
opatrenie

Opatrenie:A 2.2.3Rekonštruovať Základnu školu
Aktivity
A2.2.3.1Rekonštrukcia budovy základnej školy

Termín(rok)
2020

Zodpovedný
Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

Financovanie
250 000 €

Ukazovateľvýstupu
Zrekonštruovaná
základna škola
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Aktivity
A2.3.1.1
Zateplenie obvodových múrov
A2.3.1.2
Rekonštrukcia strechy

Špecifický cieľA 2.3Znížiť energetickú náročnosť verejných budov a verejného osvetlenia
OpatrenieA 2.3.1Rekonštruovať verejné budovy v obci
Termín(rok)
Zodpovedný
Financovanie

2021

Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

200 000 €

Ukazovateľvýstupu

Počet budov

A2.3.1.3
Vymena vchodových dverí
A 2.3.1.4
Výmena okien a výplní

Aktivity

2021

Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

OpatrenieA 2.3.2Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Termín(rok)
Zodpovedný

A2.3.2.1
Modernizácia verejného osvetlenia
2018

Komisia inovatívnych technológii
a propagácie obce

158.000

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

rekonštruované osvetlenie
Rekonštruovanábudovazdr
avotnéhostrediska

2017
vedenieobce
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Aktivity
A2.4.1.1
Vypracovať súpis všetkých potrebných značení

Špecif.cieľ:2.4Zabezpečiť kompletné dopravné a informačné značenie.
OpatrenieA2.4.1Osadenie dopravného a informačného značenia
Termín(rok)
Zodpovedný
Financovanie
Vedenieobce,
Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry
2018
10 000 €

A 2.4.1.2
Vypracovať obsahovú a grafickú časť všetkých
značení (informačných)
A 2.4.1.3
Zabezpečiť a osadiť značenie na území obce

Ukazovateľvýstupu
Kompletný súpis,
Počet dopravných
značiek

B)EKONOMICKÁOBLASŤ
Hlavný cieľB
Zvýšiťzamestnanosťobyvateľov
ŠpecifickýcieľB1Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania pracovných príležitostí v obci
OpatrenieB1.1Vytvoriť priestorové podmienky pre rozvoj drobného podnikania
Aktivity

Termín(rok)

B1.1.1vytvoriťsumárapasportizáciuvoľných
priestorov vobci
vhodnýchprepodnikanie(budovy,pozemky)

2016

B1.1.2zverejniť
azviditeľňovaťsumárvoľnýchpriestorov
vobci vhodnýchprepodnikanie

2016

Zodpovedný
starosta
Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

Financovanie

Ukazovateľvýstupu
pasport

x

starosta
Komisia výstavby, ochrany
živ.prostredia a krajinnej architektúry

Aktualizovaná www stránka
x

OpatrenieB1.2Podporiťprezentáciuapropagáciumiestnychpodnikateľov
Aktivity
B1.2.1
vytvoriťpod-webstránku
smožnosťoupropagovaťpodnikateľskésubje
ktynaúzemí obce
B1.2.2propagovaťpodnikateľskésubjektyv
obecných novinách

Termín(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu
Aktualizovaná www stránka

2016

Vedenieobce
x

Stálaúloha

Redakčná rada

x

Obecné noviny
Aktualizovaná www stránka
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OpatrenieB1.3Identifikovaťpotrebyobyvateľovobcevo vzťahuktrhutovarovaslužieb
Termín(rok)

Aktivity
B1.3.1
realizovaťprieskumzameranýnazisteniepotriebo
byvateľovobce vovzťahuktrhu tovarova
služiebakovýchodiskoprepotencionálnychzačína
júcichpodnikateľov

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu
prieskum

2017

Vedenieobce
Finančná komisia

x

Špecifickýcieľ: B2 Vytvoriť podmienky pre vznik a udržanie sociálneho podnikania obce
OpatrenieB2.1Vytvoriťkoncepciusociálnehopodnikania
Aktivity
B2.1.1
vypracovaťauditzdrojovvhodnýchprepodnikani
e ačinnosťsociálnehopodniku
B2.1.2
vypracovať koncepciu rozvoja SP
B2.1.3
vypracovať podnikateľské zámery SP
(vrátane už hotového podnik.zámeru)

Termín(rok)

2020

Zodpovednosť

vedenieobce,
ekono mický úsek,
finančnákomisia

Financovanie

x

Ukazovateľvýstupu

Audit,
Koncepcia,
Podnikateľský zámer

Program rozvoja obce Župčany 2015 - 2020
Špecifickýcieľ:B3Poskytovaťnezamestnanýmobyvateľomobceslužbysúvisiacesozvyšovanímzamestnanostiazlepšovanímpracovnýchnávykov
Opatrenie B 3.1 Poradenstvo , Aktívne opatrenia politiky trhu práce, Dobrovoľníctvo
Aktivity
B3.1.1
Realizovaťdopytovoorientovanéprojektyrozvojazamestnanostipre
dlhodobonezamestnaných/nízkokvalifikovan
ýchobyvateľovobceprostredníctvomOPĽudsk
ézdroje
B3.1.2
Realizovaťaktívneopatreniapolitikytrhuprác
e vzmyslezákona oč.5/2004Z.z.o
službáchzamestnanostiaozmene
adoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov(Aktiva
čnépráce,Dobrovoľníckaslužba,Absolvents
káprax)

Termín(rok)

Zodpovednosť

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

starostaKomisia finančná a soc. vecí
Spresnenie na základe
aktuálnej výzvy

stálaúloha

stálaúloha

Starosta
Komisia finančná a soc. vecí

Spresnenie na základe
aktuálnej výzvy

Počet projektov

Zrealizovanéprojektyce
zÚPSVaR
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C)SOCIÁLNAOBLASŤ
Hlavný cieľC1:Zabezpečiť realizáciu práva občanov obce Župčany na poskytovanie sociálnych služieb v súlade s ich potrebami.
Špecifickýcieľ:C1.1Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach poskytovania sociálnych služieb obcou a ďalších subjektov sociálnych služieb
na území obce Župčany
OpatrenieC1.1.1Vytvoriť informačný kanál na komplexné informovanie obyvateľov o sociálnych službách na území obce Župčany (prípadne o dostupnosti
poskytovania sociálnych služieb v regióne).
Aktivity
C1.1.1.2
Informovať obyvateľov obce o sociálnych
službách prostredníctvom web stránky obce,
obecného časo pisu, obecných tabúľ
C1.1.1.4
Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov
sociálnych služieb a ostatných aktérov rozvoja
obce v sociálnej oblasti (min.1x ročne) na
vzájomné informovanie sa a vytváranie
partnerských iniciatív pri riešení problémov v
sociálnej oblasti.

Termín(rok)

Zodpovedný

stála úloha

starosta
Redakčná rada

Od r.2020

starosta
Komisia finančná a soc. Vecí
Redakčná rada

Financovanie
-

Ukazovateľvýstupu
Počet
informačných aktivít

Počet stretnutí
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HlavnýcieľC2:Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj obce, na marginalizované skupiny obyvateľstva a počas mimoškolskej
doby.

Aktivity

ŠpecifickýcieľC2.1Zabezpečiť prepojenosť činností školských inštitúcií s potrebami a rozvojovými víziami obce.
OpatrenieC2.1.1
Termín(rok)
Zodpovedný
Financovanie
vedenieobce,vedenie
ZŠsMŠ, Komisia školstva,
mládeže športu a kultúry

2xročne
C2.1.1.1
realizovaťnaúrovniobcestretnutiasozástupcamišk
olskýchinštitúciíscieľom:

-

Ukazovateľvýstupu

Zrealizovanéstretnutie–2xročne
(zápisasúpisúloh)

a) informovaťučiteľov,členovškolskýchrádavedeniaškôlozámerochobce
b) vytvoriť priestor pre školy, aby zastrešovali realizáciu vybraných aktivít PRO (t.j.jednotlivé aktivitPRO –

delegovať školám
c) zpozícieobceaktívneparticipovaťpritvorbeškolskýchvzdelávacíchprogramov
d) vzájomne sa oboznámiť s vlastnými rozvojovými koncepciami a školskými vzdelávacími programami
(plánmi v rámci polytechnického vzdelávania a duálneho vzdelávania)
Opatrenie C2.1.2 Rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež v čase prázdnin
Aktivity
C2.1.2.1
Vytvoriť zoznam možných voľnočasových
aktivít v spolupráci
s miestnymi inštitúciami, aktivistami a
dobrovoľníkmi

Termín(rok)
2017

Zodpovedný
VedenieZŠs MŠ, Komisia školstva,
mládeže športu a kultúry

Financovanie
10 000 €

Ukazovateľvýstupu
Počet voľnočasových aktivít
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Hlavný cieľC3Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce.
ŠpecifickýcieľC3.1Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické vybavenie a ľudské zdroje obce pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života.
OpatrenieC3.1.1Zabezpečiťkvalitnéozvučenieasvetelnútechnikuprespoločenské,kultúrnea športové podujatiavexteriéroch
Aktivity
C3.1.1.1
vyhľadať
vhodnéponukyatechnickémožnostiprenosnejozv
učovacejasvetelnejtechniky
C3.1.1.2
zakúpiťprenosnú
ozvučovaciuasvetelnejtechniku - amfiteáter

2017

Zodpovednosť
starosta, ekonomický úsek,
finančná komisia

2019

starosta, ekonomický úsek,
finančná komisia

Termín(rok)

Financovanie
-

Ukazovateľvýstupu
Prieskum trhu

30 000 €

Technické zariadenie

OpatrenieC3.1.2Vybudovať amfiteáter so zastrešením
Aktivity
C3.1.2.1
vypracovať štúdiu amfiteátra
C3.1.2.2
vybudovať pódium so zastrešením
C3.1.2.3
vybudovať hľadisko v amfiteátri

Termín(rok)

2019

Zodpovednosť

Financovanie

starosta, ekonomický úsek,
finančná komisii, Komisia
školstva, mládeže športu
a kultúry

PD: 5 000€
Realizácia:100000€

Ukazovateľvýstupu
Vybudovanýamfite
áter

OpatrenieC3.1.3Zriadiťtradičnékultúrnezaujímavosti
Aktivity
Termín(rok)
C3.1.3.1
zriadiť expozíciu– „Domľ u d o v o umeleckých a
remeselnýchtradíciíobce“

2020

Zodpovednosť

Financovanie

starosta, ekonomický úsek,
finančná komisii, Komisia
školstva, mládeže športu
a kultúry

PD: 2500 €
Realizácia:50 000€

Ukazovateľvýstupu

Expozícia - Domľudovoumeleckých a
remeselnýchtradícií
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OpatrenieC3.1.4Zabezpečiť kvalitné materiálne vybavanie obecných súborov
Aktivity
C3.1.4.1
materiálno - technické vybavenie súborov
(pracujúcich pod obcou)

Termín(rok)
priebežne

Zodpovednosť
Vedenieobce, ekonomický úsek,
finančná komisii, Komisia
školstva, mládeže športu
a kultúry

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

1 000 €

Materiálno-technické
vybavenie

Opatrenie C 3.1.5 Vytvoriť platformu pre rozvoj kvality kultúrno- spoločenského života
C 3.1.5.1
zriadiť fórum aktivistov a zabezpečiť jeho
priebežné stretávanie (konferencia, výročné
stretnutie, okrúhly diskusný stôl,...) –
iniciované obcou

priebežne

Komisia školstva, mládeže športu
a kultúry

C 3.1.5.2
vypracovať plán kultúrno-spoločenských aktivít

každoročne

Komisia školstva, mládeže športu
a kultúry

C 3.1.5.3
pripraviť a prepracovať grantové podmienky
malého grantového systému obce (VZN)

Priebežne, podľa potreby

Ekonomický úsek, finančnej
komisií, Komisia školstva,
mládeže športu a kultúry

5 000 €
Podľa aktuálneho rozpočtu

Počet stretnutí

Plán aktivít

VZN

ŠpecifickýcieľC3.2Podporiť originálne i tradičné kultúrno-spoločenské podujatia obce v spolupráci s jednotlivými kultúrno-spoločenskými zložkami
aaktívnymi jednotlivcami.
Aktivity
C3.2.1.1
vrámci
DníŽupčanudeľovaťCenuobceaCenustarostu
aktívnymobčanom
C3.2.1.2
pripravovať
aorganizovaťtematickézájazdy

Zodpovednosť

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

každoročne

vedenieobce, obecné
zastupiteľstvo

300 €

Počet podujatí

každoročne

vedenieobce,Jedn
otadôchodcov

1 500€

Počet podujatí

Termín(rok)

Program rozvoja obce Župčany 2015 - 2020
C3.2.1.3
pripravovať a organizovať podujatie
vianočný koncert
C3.2.1.4
pripravovať
aorganizovaťpodujatieFolkórne slávnosti

Počet podujatí
podľa potreby

každoročne

C3.2.1.5
pripravovať a organizovať podujatie - Úcta k
starším - program venovaný jubilantom

každoročne

C3.2.1.6
pripravovaťaorganizovaťpodujatie Deň
matiek–programdetíZŠsMŠvenovanýmatkám

každoročne

C3.2.1.7
pripravovaťaorganizovaťpodujatieVianočnáb
esiedkaprogramdetíZŠsMŠprerodičovapriateľovškol
y
C3.2.1.8
pripravovaťaorganizovaťPodujatiepre
starýchrodičov-programdetíZŠsMŠpre
starýchrodičov
C3.2.1.9
Veľkonočná predajná výstava ručných prác

ZUŠ

sociálnych vecí,
kultúryašportu
Komisia sociálnychvecí,
kultúryašportu

300€

Počet podujatí
2000 €
Počet podujatí
500€
Počet podujatí

ZŠ sMŠ

500€

Počet podujatí
každoročne

ZŠ sMŠ

-

každoročne

ZŠ sMŠ

-

Počet podujatí

od r. 2020

starosta

500€

Počet podujatí
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Hlavný cieľC4:Vytvoriťkvalitnépodmienky apodporuprerozvojšportuobce.
ŠpecifickýcieľC 4.1Zlepšiť technický stav športovísk
Aktivity

Termín(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

ŠpecifickýcieľC4.2Dobudovať chýbajúce športoviská a športové zóny.
OpatrenieC4.2.1 Zabezpečiť odborné vedenie jednotlivých športov
Aktivity

Termín(rok)

C4.2.1.1
Osloviť a motivovať (aj finančne) aktívnych a
kvalitných nadšencov v oblasti športu
C 4.2.1.2
Podporiť pestrosť aktivít pre deti a mládež:
florbal, šach, volejbal, netradičné športy

priebežne

priebežne

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

Komisii školstva,
mládeže, športu a
kultúry

500€

kvalitnévedeniejedn
otlivýchšportov

500 €

kvalitnévedeniejedn
otlivýchšportov

Komisii školstva, mládeže,
športu a kultúry

Opatrenie4.2.2Vytvoriť pestrú ponuku športových podujatí a súťaží pre obyvateľov obce
Aktivity
C4.2.2.1
pripravovať
aorganizovaťpodujatieObecnáfutbalov
áliga
C4.2.2.2
pripravovať a organizovať turistické výlety
C4.2.2.3
pripravovať a organizovať Deň Detí

Termín(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľvýstupu

1xročne

športovýklub

1000 €

Počet podujatí

1xročne

športovýklub

1000 €

Počet podujatí

1000 €

Počet podujatí

1xročne

Zš a Mš

Program rozvoja obce Župčany 2015 - 2020

Program rozvoja obce Župčany 2015 - 2022

Časť 5: Finančná časť
Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRO

5.1 Indikatívny finančný plán na celú
realizáciu PRO

I. Environmentálna oblasť (oblasť životného
prostredia a technickej infraštruktúry)
II. Ekonomická oblasť
III. Sociálna oblasť

2015 - 2022

EUR
EUR
EUR

Časť 6: Záver
Spracovaním Programu rozvoja obce Župčany vznikol strategický strednodobý dokument v záujme
zabezpečenia udržateľného rozvoja obce a regiónu, je základným východiskom pre spracovanie
ďalších materiálov rozvoja obce v jej jednotlivých oblastiach.
Program rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie s cieľom
zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencie schopnosť regiónu.
Program rozvoja obce je otvorený dokument, ktorý bude pravidelne vyhodnocovaný
a aktualizovaný podľa vyžadujúcich si potrieb na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Zodpovednosť za administratívne zabezpečenie a za postupnú realizáciu jednotlivých aktivít
obsiahnutých v programe má obecné zastupiteľstvo, starosta/starostka obce a príslušné komisie
zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Predpokladom pre úspešnú realizáciu rozvojových zámerov
obce je aktívny prístup volených zástupcov v obecnom zastupiteľstve pri vecnom schvaľovaní
jednotlivých úloh a využívaní možností financovania plánovaných aktivít.

Informácia o schválení a zverejnení PRO
Program rozvoja obce Župčany bol schválený na 5 riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Župčanoch dňa 25.06.2015 uznesením č. 21/06/2015 a bol zverejnený na
webovom sídle obce Župčany www.obeczupcany.sk.

.............................................................. /UOZ č. ....................................................................

.............................................................
pečiatka obce

....................................................................
starosta obce
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DOTAZNÍK
pre prípravu Programu rozvoja obce Župčany
na roky 2015 – 2022
Vážení obyvatelia obce Župčany,
Zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele
a podmienky podpory RR, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších
subjektov územnej spolupráce a ustanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu RR.
Pokiaľ chce obec Župčany i ďalšom programovacom období Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať
možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program rozvoja obce“ (PRO), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej
rozvoj.
Program rozvoja obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov).
Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce.
Spracovaním Programu rozvoja obce, dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť ako aj budúcnosť svojich
obyvateľov, pričom v podobe dokumentu Programu rozvoja obce získava obec nástroj na aktívne riadenie
rozvoja založeného na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní
obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.
Vypracovaním PRO obec Župčany splní jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej
únie – princíp programovania. Súčasne tak zvýši svoje šance získať finančnú podporu na realizáciu projektov
zo štrukturálnych fondov v rámci programového obdobia 2014 – 2020, keďže obec musí preukázať súlad
zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PRO.
Opodstatnenie spracovania dokumentu PRO sa potvrdilo aj v predchádzajúcom programovacom období EÚ, keď
všetky podporené projekty obce Župčany zo štrukturálnych fondov EÚ museli byť a aj boli v súlade so spracovaným PRO obce Župčany do roku 2013.
Vypracovanie PRO obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Z tohto dôvodu Vás, vážení
obyvatelia obce Župčany, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý je súčasťou spracovania Programu rozvoja
obce Župčany na roky 2015 – 2020. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a
poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti rozvoja Vašej obce.
S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na
príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce Župčany.
Akákoľvek ďalšia iniciatíva v procese prípravy PRO z Vašej strany je vítaná. Dotazník v elektronickej
forme je k dispozícii na internetovej stránke obce – http://www.obeczupcany.sk/, príp. na požiadanie Vám
ho vieme zaslať e-mailom.
Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.
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1.

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA

1. 1

Pohlavie
Početnosť

Pohlavie

Absolútna

Percentuálna

muž

70

32%

žena

130

59%

bez udania

20

9%

SPOLU

220

100%

9%
32%
muž
žena
bez udania

59%

Odpoveď: Respondentov bolo spolu 220, z toho 70 mužov a 130 žien. 20 dotazníky boli bez udania
pohlavia.

1. 2

Vek
Početnosť

Vek
Absolútna

Percentuálna
0

0%

20-29

50

23%

30-39

110

49%

40-49

40

18%

50-59

10

5%

60-65

10

5%

15-19

65 a viac rokov
SPOLU

0

0%

220

100%

Odpoveď: Najviac ľudí odpovedalo vo veku 30-39 rokov, čo je 49%.
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1. 3

Vzdelanie
Početnosť
Absolútna

Vzdelanie

Percentuálna
10
10
20
70
10
40
40
20
0
220

základné
vyučený/-á
vyučený/-á s mat.
stred. odborné
stred. všeob.
VŠ technické
VŠ ekonomické
VŠ humanitné
VŠ prírodné

SPOLU

5%
5%
9%
31%
5%
18%
18%
9%
0%
100%

základné
vyučený/-á

0% 4% 5%

9%

18%

vyučený/-á s mat.

9%

stred.odborné
stred. všeob.

32%

VŠ technické

18%

5%

VŠ ekonomické

VŠ humanitné
VŠ prírodné

Odpoveď: Z respondentov malo 7 ľudí, čo je 31% stredné odborné vzdelanie.
1. 4

Ekonomické aktivita

Ekonom. aktivita

Početnosť
Absolútna

Percentuálna
50
0
0
70
50
10
0
0
10
20
10
220

súkromný podnikateľ
farmár (SHR)
pracujúci doma
zamest. v priv. sektore
zam. vo verejnej správe
nezamestnaný/-á
dôchodca/-kyňa
invalid
študent/-ka
na materskej dovolenke
iné

SPOLU

22%
0%
0%
31%
23%
5%
0%
0%
5%
9%
5%
100%

súkromný podnikateľ
5%

f armár (SHR)

0%
0%

22%
9%

5%

0%

5%

23%

0%

31%

pracujúci doma
zamest. v priv
sektore
zam. vo verejnej
správe
nezamestnaný/-á
dôchodca/-kyňa
invalid

Odpoveď: 7 ľudí je zamestnaných v privátnom sektore, čo je 31%.
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1. 5

Profesia
Početnosť
Absolútna

Profesia
s prevahou duševnej
práce

120
70
20
10
220

s prevahou man. práce
bez uvedenia
nepracujem/ študujem

SPOLU

9%

Percentuálna
54%
32%
9%
5%
100%

5%
s prevahou duševnej práce
s prevahou man. práce
bez uvedenia
54%

32%

nepracujem/ študujem

Odpoveď: Profesiu s prevahou duševnej práce má 120 ľudí, čo je 54%.
1. 6

Vaše hlavné zamestnanie je:

Hlavné zamestnanie

Početnosť
Absolútna

Percentuálna
0
40
10
10
80
30
10
40
220

v poľnohospodárstve
v priemysle
v stavebníctve
nepracujem / študujem
v obchode, živnosti, v súkr. služ.
bez uvedenia
školstvo
vo verejnej správe

SPOLU

18%

0%

0%
18%
5%
5%
35%
14%
5%
18%
100%

18%

5%

5%
5%

14%
35%
v poľnohospodárstve

v priemysle

v stavebníctve

nepracujem / študujem

v obchode, živnosti, v súkr.služ.

bez uvedenia

školstvo

vo verejnej správe

Odpoveď: Z opýtaných najviac pracuje v obchodnom sektore, živnosti a súkromných službách, t.j. 80
ľudí, čo je 35%.
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1. 7

Kde sa nachádza miesto Vášho pracoviska?
Početnosť
Absolútna
80
0
20
110
10
220

Miesto pracoviska
priamo v obci
iná vidiecka obec
nepracujem
mesto v okolí
iné

SPOLU

Percentuálna
36%
0%
9%
50%
5%
100%

5%
36%

priamo v obci
iná vidiecka obec
nepracujem
mesto v okolí

50%
9%

0%

iné

Odpoveď: Najčastejšia odpoveď pri otázke miesto pracoviska je mesto v okolí. Takto odpovedalo 110
respondentov, čo je 50%.
1. 8

Uveďte počet ľudí, ktorí žijú v súčasnosti vo Vašej domácnosti:

Odpoveď: Z 220 vyplnených dotazníkov sto respondentov uviedlo, že v súčasnosti v ich domácnosti žije spolu
po 4 osoby, ďalej šesťdesiati respondenti uviedli, že v ich domácnosti žijú po 3 osoby, tridsiati po 5
osôb, desať osôb uviedlo, že žijú sami.
1. 9 Koľko detí pod 18 rokov žije vo Vašej domácnosti?
Odpoveď: Šesťdesiati respondenti uviedli, že majú v domácnosti po jednom dieťati do 18 rokov; deväťdesiati
uviedli, že majú po dvoch; dvadsiati respondenti po troch; tridsiati uviedli, že nemajú žiadne deti do 18
rokov. Ostatní sa nevyjadrili.
1. 10 Aká je sféra Vášho pôsobenia v obci?
1.X
som členom Obec. zastup.
verejný a neziskový sektor
podnikám v obci
bývam v obci
iné

SPOLU

Početnosť
Absolútna
0
10
10
200
0
220

Percentuálna
0%
4%
13%
83%
0%
100%

Odpoveď: Najviac ľudí odpovedalo, že býva v obci t.j. 200 ľudí, čo je 83%.
5
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2.

2. 1

OBEC AKO MIESTO BÝVANIA

Čo sa Vám spontánne vybaví, keď počujete názov Župčany?

Cesty
Kaštieľ
Jonáš Záborský
Chodníky
Domov
Detstvo
Bydlisko
Obec s veľkým a nevyužitým
potenciálom

60x
20x
80x
60x
20x
10x
10x
40x

Odpoveď:
Najčastejšie sa ľuďom v tejto otázke pri počutí názvu Župčany vybavil Jonáš Záborský s počtom odpovedí 80.
Ďalej s počtom odpovedí po 2-krát boli cesty a chodníky. Kaštieľ bol spomenutý 20 x. Detstvo, bydlisko 10 x.
A obec s veľkým a nevyužitým potenciálom, bola 40-krát spomenutá.

2. 2

Ako dlho bývate v obci?
2.II
menej ako rok
1-5 rokov
6-10 rokov
11-15 rokov
16- 20 rokov
21 a viac rokov

SPOLU

Početnosť
Absolútna
0
80
0
10
40
90
220

Percentuálna
0%
36%
0%
5%
18%
41%
100%

Odpoveď: Z celkového počtu opýtaných až 41%, t.j. 90 osôb odpovedalo, že býva v obci viac ako 21 rokov.
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2. 3

Aké výhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci?
súhlasím

život je tu pokojnejší ako v meste

150

ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého
ako v meste

110

blízky kontakt s prírodou

170

vlastníctvo domu, záhrady, príp.
hospodárstva

160

poloha obce vzhľadom na blízkosť
okresného mesta Prešov

140

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

Odpoveď:
150 respondentov si myslí, že život v obci Župčany je pokojnejší ako v meste.
110 respondentov uviedlo, že ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste.
Výhodou blízkeho kontaktu s prírodou uviedlo až 170 opýtaných.
160 ľudí uviedlo, že bývanie v obci je veľmi veľkou výhodou.
140 respondentov je spokojných s blízkou polohou obce k okresnému mestu Prešov.

2. 4

Aké nevýhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci?

súhlasím
málo pracovných príležitostí
zlé možnosti nákupu a využívania služieb

nesúhlasím

70
190

málo možností na sebarealizáciu

80

za všetkým treba ďaleko dochádzať
iné: MHD, lekár, pošta

čiastočne súhlasím

70
190

Odpoveď:
70 opýtaných čiastočne súhlasili s odpoveďou, že nevýhodou v našej obci je pre málo pracovných
príležitostí.
190 súhlasí, že v obci sú zlé možnosti nákupu a využívania služieb.
80 čiastočne súhlasí s tým, že je tu málo možností na sebarealizáciu.
70 respondentov nesúhlasili, že za všetkým treba ďaleko dochádzať.
Za iné nevýhody boli spomenuté neexistujúce MHD, lekár a pošta v obci Župčany, ktoré uviedlo 190
respondentov.
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2. 5

Ak by ste si mohli vybrať, kde by ste najradšej bývali?
Početnosť
Absolútna
170
10
10
0
30
220

2.V
vlastná vidiecka obec
okresné mesto
iná vidiecka obec
iné mesto
zahraničie

SPOLU

Percentuálna
76%
5%
5%
0%
14%
100%

Odpoveď: 170 ľudí odpovedalo, že by najradšej bývalo vo vlastnej vidieckej obci, čo je 76%
opýtaných.

2. 6

Uveďte hlavný dôvod
Početnosť
Absolútna
80
40
20
30
60
50
30
10

2.VI
rodisko/ rod. dôvody
výhodné dop. spojenie
dobré sociálne vzťahy
zvyk
čisté živ. prostredie a prír.
estetické dôvody a pokoj
dobrá infraštruktúra
iný dôvod

SPOLU

9%

3%

Percentuálna
25%
13%
6%
9%
19%
16%
9%
3%
100%

25%

16%
13%
19%

9%

6%

rodisko/ rod. dôvody

výhodné dop. spojenie

dobré sociálne vzťahy

zvyk

čisté živ. prostredie a prír.

estetické dôvody a pokoj

dobrá infraštruktúra

iný dôvod

Odpoveď: 80 opýtaných, čo je 25%, uviedlo ako hlavný dôvod rodisko, rodinné dôvody.
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2. 7

V prípade, že ste si vybrali za miesto Vášho bydliska vlastnú obec, aký hlavný dôvod bol, že ste si
nevybrali iné miesto bývania?

Početnosť
Absolútna
90
10
10
80
10
10
0
10
60

2.VII
absencia domu al. hospod.
nevýhodné dop. spojenie
zlé sociálne vzťahy
veľká vzdialenosť od mesta
iný dôvod
znečis. živ. prostredie
estetické dôvody
zlá infraštruktúra
zvyk

Percentuálna
31%
4%
4%
28%
4%
4%
0%
4%
21%

SPOLU

4%
0%

21% 32%

4%

3%
4%
29%

3%

a bse nc ia d o mu a l. ho sp od .

n evý ho dn é d op . s po je ni e

zl é so ciá ln e vz ťa hy

ve ľká vz di al en osť od m es ta

in ý d ôvo d

zn eč is. živ . p ros tre d ie

e stetic ké d ôvo dy

zl á in fraš tr uktú ra

zvy k

Odpoveď:
Hlavným dôvodom je absencia vlastného domu alebo hospodárstva. Takýchto odpovedí je 90, čo je 31%.

2. 8

V ktorých oblastiach považujete Vašu obec za atraktívnu:

1
Úroveň rekreač. služieb a možnosti oddychu
Služby pre turistov
Kvalita ciest ulíc a chodníkov
Stav histor. a kultur. pamiatok
Parky a priestory pre deti
Okolie obce

2

3
100
50

4

5
50
100

80
70
70

Odpoveď: V oblasti rekreačných služieb a možnostiach oddychu je obec považovaná za neatraktívnu
s počtom odpovedí 100. Služby pre turistov ľudia považujú za neatraktívne 50 a až veľmi
odpudzujúce 50. Kvalitu ciest, ulíc a chodníkov 100 opýtaní hodnotia za veľmi odpudzujúcu.
Historické a kultúrne pamiatky sú pre 80 opýtaných neatraktívne. 70 ľudí považuje parky a priestory
pre deti za neatraktívne. Celkové okolie obce je považované za neatraktívne, čo si myslí 70
respondentov.
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2. 9

Aká je podľa Vás kvalita života v obci Župčany?
Početnosť
Absolútna
0
150
70
0
220

2.IX

zlá
priemerná
dobrá
veľmi dobrá
SPOLU

Percentuálna
0%
68%
32%
0%
100%

0% 0%
zlá

32%

priemerná

68%

dobrá
veľmi dobrá

Odpoveď:
Za priemernú kvalitu života v obci označilo až 150, čiže 68% opýtaných. 70-ti odpovedali, že
kvalita života v obci Župčany je dobrá.

2. 10 V škále od 1 do 5 uveďte ako ste spokojný s poskytovaním služieb vo Vašej obci a ako hodnotíte aspekty kvality života v obci. (1 – veľmi spokojný, 5 – veľmi nespokojný) Ak neviete odpovedať, neuvádzajte žiadne hodnotenie.

1
A) stav miestnych komunikácií
B) stav chodníkov
C) stav verejnej zelene
D) dostupnosť( časová, priestorová)
E) vybavenosť verejným vodovodom
F) vybavenosť obce verejnou kanalizáciou
G) vybavenosť obce elektrinou
H) vybavenosť obce plynom
I) požiarna ochrana
J) zdravotné stredisko
K) všeob. zdravotná starostlivosť
L) kvalita vyučovania na ZŠ
M) možnosti športového vyžitia
N) športové zariadenia telocvičňa, ihriska
O) kultúrne zariadenia
P) možnosti kultúrneho vyžitia
Q) MŠ
R) ZŠ

2

3

4

5
70
70

150
100
60
80
70
90
90
90
80
30
100
90
70
90
30
50
10

Dotazník k spracovaniu Programu rozvoja obce Župčany na roky 2015 – 2022

S) sociálne zariadenia
T) domov dôchodcov, klub dôchodcov
U) dom smútku
V) knižnica
W) dostupnosť verejného internetu
X) pokrytie signálom mobilných. sietí
Y) ponuka služieb a obchodov
Z) bezpečnosť a ochrana majetku
AA) medziľudské vzťahy
BB) záujem obyvateľov o veci verejné
CC) vzťah obyvateľov k obci
DD) práca obecného úradu a samosprávy
EE) iné

50
40
70
100
50
100
110
100
80
60
70
60

Odpoveď:
70 respondenti uviedli, že sú „veľmi nespokojní“ so stavom miestnych komunikácií.
70 respondentov uviedlo, že sú veľmi nespokojní so zlým stavom chodníkov v obci.
So štvrtou odpoveďou, ktorá označuje možnosť „nespokojný“ uviedlo 90 respondentov zdravotné
stredisko. 80 respondentov – všeobecnú zdravotnú starostlivosť, , 40 – klub dôchodcov.
„Ani spokojní ani nespokojní“ : 150 - stav verejnej zelene, 100 – športové využitie, 90 - športové
zariadenia, 30 - materská škola, 30-ti s kvalitou vyučovania na ZŠ.
Za odpoveď „čiastočne spokojní“ : 100 - časová dostupnosť, 60 -vodovod, 80 - kanalizácia, 70 elektrina, 70- kultúrne zariadenia, 90 - kultúrne vyžitie, 5 0– MŠ, 50 – ZŠ, 100 - knižnica, 50 - internet,
11 0- obchod a služby, 60 - záujem o veci verejné, 60 - práca obecného úradu.
S odpoveďou „veľmi spokojní“ je 90 opýtaných s vybavenosťou obce elektrinou, 90- plynom, 40klub dôchodcov, 70 - sú veľmi spokojní s domom smútku, 100 s pokrytím mobilného signálu, 100
s ochranou majetku, 80 - s medziľudskými vzťahmi a 70 so vzťahom obyvateľov k obci.
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3

3. 1

OBEC AKO SOCIÁLNY PRIESTOR

Ako by ste charakterizovali Vaše susedské vzťahy?
3.I
veľmi blízke
blízke
skôr voľné
takmer žiadne
žiadne

Početnosť
Absolútna
0
70
130
10
0

Percentuálna
0%
33%
62%
5%
0%

SPOLU

Odpoveď: 62% opýtaných, čo je 130 respondentov odpovedalo, že susedské vzťahy sú skôr voľné. 33%
odpovedalo, že sú blízke, čo je 70 ľudí. A 10 osôb odpovedalo, že nemá takmer žiadne susedské vzťahy, čo je
5% z opýtaných.

3. 2

Ako by ste charakterizovali susedskú spoluprácu?
3.II
veľmi dobrá
dobrá
ani dobrá, ani zlá
zlá
veľmi zlá
žiadna

SPOLU

Početnosť
Absolútna
30
100
80
10
0
0
220

Percentuálna
14%
45%
36%
5%
0%
0%
100%

Odpoveď: Najčastejšou odpoveďou na susedskú spoluprácu bola odpoveď, že je dobrá. Takto odpovedalo
45%, čiže 100 ľudí.
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3. 3

Zaujímate sa o dianie a život v obci?
3.III
áno

áno, občas
áno, pokiaľ sa to dotýka
mňa
nie

SPOLU

Početnosť
Absolútna
70
120

Percentuálna
32%
54%

20
10
220

9%
5%
100%

4%
9%

32%

áno
áno, občas

55%

áno, pokiaľ sa to dotýka mňa

nie

Odpoveď: 54% ľudí odpovedalo, že sa občas zaujíma o život v obci, čo je 120 odpovedí.
3. 4

Ak áno, kde najčastejšie?

3.IV Početnosť
Absolútna
40
pri nákupe
90
na ulici
60
na návšteve
30
na stretnutiach spolku, združ.
30
na obecnom úrade
20
na stretnutí občanov
30
v reštaurácií, bare
80
z obec. rozhlasu
70
z obecnej www stránky
10
na inom mieste
SPOLU

Percentuálna
9%
19%
13%
7%
7%
4%
7%
17%
15%
2%
100%

Odpoveď: Ľudia sa o dianí v obci najviac dozvedajú na ulici, čo je 19%, čiže 90 opýtaných.
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3. 5

Akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašej obci?

1
Oboznamujem sa s návrhmi územného plánu
Zúčastňujem sa volieb do miestnej sam.
Zúč. sa na podujatiach poriadaných obcou
Sledujem infor. o hos. a soc. rozvoji
Zúčastňujem sa zasadaní obecného zastup.
Organiz. podpisové akcie na prijatie spoloč.
záujmov
Navštívil som s požiadavkou svojho poslanca
alebo starostu
Zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo
náboženskej skupiny

2
90

3

4

5

190
100
70
70
70
130
60

3. 6 Ktoré spolky, podľa Vás, najviac prispievajú k rozvoju obce a ako? (vymenujte)

Jonáš Záborský
LC Manager
Hasiči
ZuŠ

30x
10x
20x
20x

Odpoveď: Podľa opýtaných najviac k rozvoju obce prispieva súbor Jonáš Záborský, na druhom mieste sú
hasiči a Základná umelecká škola a nakoniec je to firma LC Manager.

3. 7 Ako ste spokojný/-á s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie vo Vašej obci?
pre mužov
3.VII

Početnosť
Absolútna

Percentuálna

10
50
120
10
0

5%
26%
64%
5%
0%

muži
veľmi spokojný/-á
spokojný/-á
ani spokojný/-á, ani nespokojný/-á
nespokojný/-á
veľmi nespokojný/-á

muži

5%

0%

5%

27%
63%

Odpoveď: Muži najčastejšie zaškrtli odpoveď, že sú ani spokojní, ani nespokojní. Týchto odpovedí bolo 120, čo
je 64%.
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ženy

0%

veľm i spokojný/ -á

0%

5%

17%

s pok ojný /-á

ani spokoj ný/ -á, ani
nespokojný/-á

78%

nespokojný/-á
v eľm i nesp okoj ný/ -á

pre ženy
ženy

0

0%

30

17%

140

77%

10

6%

0

0%

veľmi spokojný/-á
spokojný/-á
ani spokojný/-á, ani
nespokojný/-á
nespokojný/-á
veľmi nespokojný/-á

Odpoveď: Ženy taktiež zaškrtli odpoveď, že sú ani spokojné, ani nespokojné. Takýchto odpovedí bolo až 140,
čo je 77%.

3. 8

Porovnajte vybrané životné postoje s Vaším názorom:

1

2

Žiť v peknom a príjemnom
prostredí obce i za cenu
niektorých ekonomických
nevýhod a strát

140

Mať dosť peňazí aj na úkor
voľného času a tvorby
príjemného prostredia v obci
Angažovať sa vo veciach
verejných aj na úkor voľného
času

80

3

4

5

70

Odpoveď:
140 Respondentov uviedlo, že sa čiastočne na nich vzťahuje odpoveď po A)
Osemdesiati sa priklonili k odpovedi B), ktorá sa na nich taktiež čiastočne vzťahuje
Skôr sa na nich nevzťahuje patrí k odpovedi C) na ktorú odpovedalo 70 ľudí.
15
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3. 9

Ako ste celkovo spokojný/-á s obcou Župčany ako miestom Vášho života, príp. práce?

3.IX
veľmi spokojný/-á
spokojný/-á až skôr spokojný/-á
skôr nespokojný/-á až nespokojný
veľmi nespokojný/-á
neviem posúdiť

Početnosť
Absolútna

Percentuálna

0

0%

160

84%

10

5%

0

0%

20

11%

SPOLU

0%

0%

5%

ve ľmi sp ok oj ný/-á

11%

sp ok oj ný/-á až skô r sp oko jn ý/-á

84%

skô r ne sp ok ojn ý/-á až n esp ok .
ve ľmi n esp o koj ný /-á
n evi em p o súd iť

Odpoveď:
84% opýtaných uviedlo, že sú „spokojní až skôr spokojní“ s obcou Župčany, čo je 160 respondentov.
Skôr nespokojný až nespokojný- bolo 5 % opýtaných.
20 respondentov, čo je 11% nevedelo posúdiť situáciu.
V prípade, že ste odpovedali skôr nespokojný/-á a veľmi nespokojný/-á, skúste popísať hlavné dôvody
Vašej nespokojnosti.

Slabá činnosť obce
Stav chodníkov
Stav ciest
Trafostanica
Osvetlenie
Ihrisko
Šport
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3. 10 Podieľate sa Vy osobne na zlepšovaní života v obci?
Na odpoveď ÁNO odpovedalo 50 respondentov a na odpoveď NIE odpovedalo 150 respondentov.

Ak áno, Vaša činnosť je:
Početnosť

3.X

Absolútna

Percentuálna

áno

50

pravidelná

10

20%

príležitostná

30

60%

organizovaná Obec. úradom

10

20%

organiz. spolkom, združením

0

0%

iné

0

0%

ak áno

0%
20%

0%

pravidelná
príl eži tostná

20%

organizovaná O bec. úradom

60%

organiz. spolkom, združením
iné

Ak nie, čo Vám bráni zapájať sa do rozvojových činností?

nie

150

nedostatok voľného času

100

44%

nezáujem

0

0%

nedostatok informácií

60

26%

neviem ako pomôcť

60

26%

iný dôvod

10

4%

ak nie

4%
26%

nedostatok voĺného č asu

44%

n ezá uj em
n ed osta tok i nfor mác ií

26%

nevi em ako pomôcť
in ý d ôvo d

0%
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3. 11 Na akých aktivitách sa v obci zúčastňujete?

Klub dôchodcov
Materské centrum
Folklórne slávnosti
Sv. Mikuláš
Futbal
Deň matiek
Šport
Silvestrovský polnočný prípitok
Požiarnické súťaže
Kultúrne podujatia, podujatia pre deti
Odpoveď:
70 respondentov odpovedalo, že sa zúčastňujú na kultúrnych podujatiach a podujatiach pre deti
organizovaných obcou.
Ostatní respondenti napísali, že sa zúčastňujú Silvestrovského po folklórnych slávností, stretnutia so sv.
Mikulášom, deň matiek, na futbalovom zápase, na požiarnických súťažiach. A ďalej občania navrhujú zriadiť
klub dôchodcov a materské centrum.
3. 12 Čo je pre Vás podnetom pre začiatok Vašej činnosti?

Lepší život v obci
Zapojenie sa do pomoci pre obec
Zlepšenie celkového stavu obce
Odpoveď:
Najväčším podnetom k činnosti pre opýtaných je „zlepšenie života v obci“. Takto odpovedalo 40
respondentov. „Zapojiť sa do pomoci pre obec“ by chcelo 20 opýtaných a „zlepšiť celkový stav obce“ by chcelo
taktiež 20 opýtaných.
4
4. 1

OBEC A JEJ ROZVOJ
Poznáte územný plán obce?
4.I

Početnosť
Absolútna

Percentuálna

poznám

40

18%

čiastočne

140

64%

nepoznám

40

18%

SPOLU

220

100%

18%

18%
po zná m

64%

čia stočn e
ne po zná m

Odpoveď: 140 ľudí odpovedalo, že sú oboznámení s územným plánom obce len čiastočne, čo je 64%.
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4. 2

Ak poznáte územný plán obce, myslíte si, že
rozhodne
áno

skôr áno ako
nie

a) urobí obec atraktívnejšou

100

b) skvalitní a spríjemní život v obci

90

c) viac negatívne naruší život v obci, ako
prinesie niečo dobré

skôr nie
ako áno

rozhodne
nie

80

Odpoveď:
100 respondentov uviedlo, že územný plán obce, urobí obec atraktívnejšou „skôr áno ako nie“.
90 respondentov taktiež odpovedalo „skôr áno ako nie“, že skvalitní a spríjemní život v obci, ak
pozná územný plán obce.
Odpoveď C označilo 80 ľudí „skôr nie ako áno“.

4. 3 Vymenujeme Vám niekoľko vzájomne si odporujúcich vlastností, skúste posúdiť, ktoré z nich
sa najčastejšie spájajú s obcou Župčany.
Odpoveď:
90-ti uviedli, že obec Župčany je zaujímavá.
K srdečnosti zastávajú neutrálny postoj 80 –ti.
K čistote v obci majú občania tiež neutrálny postoj.
Občania považujú obec skôr neatraktívnu ako atraktívnu pre turistov.
K tomu, či je obec známa alebo nie mali respondenti neutrálny postoj.
Neutrálny postoj mali respondenti aj k tomu či je obec pokroková alebo zaostalá.
Väčšina respondentov sa prikláňa k tomu, že obec je bezpečná.

4. 4

Ktoré sú podľa Vás hlavné výhody obce Župčany? (Vyberte 3-5 možností a uveďte ďalšie)

4.IV
kultur.-histor. atrakcií v obci
kvalita živ. prostredia
významné postavenie obce
činnosť vzd. inštitut., práca s deťmi
výhodná dopravná poloha
organiz. význam. podujatí
možnosti pre šport
bohatý kultur. a spoloč. život
cestovný ruch

Početnosť
Absolútna
20
110
30
20
170
60
20
0
10

Percentuálna
4%
22%
6%
10%
32%
12%
4%
0%
10%

SPOLU
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4%

0% 10% 4%

21%

12%
6%
10%

33%
kultur.-histor. atrakcií v obci

kvalita živ. prostredia

významné postavenie obce

činnosť vzd. inštitut., práca s deťmi

výhodná dopravná poloha

organiz. význam. podujatí

možnosti pre šport

bohatý kultur. a spoloč. život

cestovný ruch

Odpoveď: Najväčšou výhodou obce Župčany je výhodná dopravná poloha. Takto odpovedalo 170 respondentov, čo je
32%.

Ktoré sú podľa Vás najväčšie problémy, nedostatky obce (kritické oblasti rozvoja v súčasnosti)?
Chodníky
Elektrina, trafostanica
Cesty
MŠ
Detské ihrisko
Kultúra
Telocvičňa
Kanál
SAD
MHD
Obecná zeleň

120x
60x
120x
70x
60x
40x
10x
50x
10x
10x
30x

Odpoveď: Za najčastejší nedostatok obce respondenti uviedli chodníky a cesty (120x). Za ďalší hlavný
nedostatok považujú materskú školu (70x), trafostanicu (60x) a kanalizácia (50x). Potom je to celková
kultúra obce, MHD, SAD, detské ihrisko, telocvičňa, obecná zeleň.

4. 6 Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti? Aké sú jej
rozvojové príležitosti? (Vyberte 3-5 možností a uveďte ďalšie)

kultivácia a výsadba zelene

Početnosť
Absolútna
120
10
70
100
100
50
40

bytová výs. a nové stav. pozemky

40

rozvoj podnikania

50
120
30
40
40
70
80

4.6
rekonštrukcia miestnych komunik.
rekonš. verejných budov
starostlivosť o pamiatky
vybudovanie nových ihr. a športov.
infor. systémy obce
spoločenský život

rozširov. obchodov a služieb
podpora vzdelávania
ochrana prírody a život. prost.
rozvoj cestov. ruchu
poskytovanie soc. starostlivosti
rozšírenie kultúr. podujatí

Percentuálna
13%
1%
7%
10%
10%
5%
4%
5%
5%
13%
3%
2%
5%
7%
8%

SPOLU
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4%

8%

7%

4%

13%

3%
13%

5%

4% 4%

5%

1%

7%
11%

11%

rekonštrukcia miestnych komunik.

rekonš. verejných budov

starostlivosť o pamiatky

vybudovanie nových ihr. a športov.

infor. systémy obce

spoločenský život

kultivácia a výsadba zelene

bytová výs. a nové stav. pozemky

rozvoj podnikania

rozširov. obchodov a služieb

podpora vzdelávania

ochrana prírody a život. prost.

rozvoj cestov. ruchu

poskytovanie soc. starostlivosti

rozšírenie kultúr. podujatí

Odpoveď: Respondenti uviedli, že obec by sa mala sústrediť v budúcnosti hlavne na rekonštrukciu
miestnych komunikácií (13%), čiže 120 odpovedí.

4. 7 Čo si myslíte, že by mohlo v najväčšej miere ohroziť pozitívny rozvoj obce
Župčany v budúcnosti? Čo by mohlo byť reálnou hrozbou jej rozvoja?
1.Neochotní ľudia
2.Celkové prostredie obce
3.Odchod ľudí do zahraničia
4.Nečinnosť verejnej správy
Odpoveď:
Najväčšou hrozbou pre rozvoj obce sú neochotní ľudia, celkové prostredie obce, nečinnosť verejnej
správy a odchod ľudí do zahraničia.
4. 8

Aké konkrétne projekty navrhujete v obci realizovať? (vymenujte)

1.Chodníky
2. Cesty
3.Ihrisko pre deti
4.MŠ
5.Projekty pre kultúrne pamiatky
6.Projekty pre starších
7. Kúria
8.Šport, športové centrum
9.MHD
10.Malý park na parkovisko
11.Úprava lipovej aleje
12.Vzdelávacie krúžky
13.Projekty proti povodniam
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Odpoveď:
Najčastejšie návrhy na nové projekty pre obec boli nové chodníky,cesty nová materská škola a ihrisko pre deti.
Potom ďalšími návrhmi boli: kúria, projekty pre kultúrne pamiatky . Projekty pre starších, šport, športové
centrum, MHD, malý park na parkovisko, úprava lipovej aleje, vzdelávacie krúžky, projekty proti povodniam.
4. 9

Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za ostatných 7 rokov?
4.IX
veľmi pozitívne
pozitívne
negatívne
veľmi negatívne
neviem posúdiť

Početnosť
Absolútna
10
50
40
50
50

SPOLU

Percentuálna
5%
25%
20%
25%
25%
100%

Odpoveď: 25%-né odpovede boli aj „pozitívne“, aj „veľmi negatívne“ a aj „neviem posúdiť“.
4. 11 Aká je Vaša predstava o budúcnosti obce Župčany?
4.XI
centrum obchodu, služieb, turizmu
centrum vzdelávania a kultúry
miesto histórie, umenia, tradícií
miesto priemyslu a výrob. sféry

iné
SPOLU

Početnosť
Absolútna
60
60
120
40
0

Percentuálna
21%
21%
44%
14%
0%
100%

Odpoveď: 12 respondentov odpovedalo, že obec Župčany predstavuje miesto histórie, umenia i tradícií, čo je
43 %
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4. 12 Čo by podľa Vás v obci Župčany nemalo chýbať v roku 2020?

Cesty
MŠ
Chodníky
Vodovod
Potraviny
Cesty
Autoumývareň
Autonabíjačky
Internet
Telocvičňa
Trafostanica
Pošta
Zdravotné stredisko
Cyklotrasa
Údržba a úprava obce
Odpoveď:
V budúcnosti v obci by nemali chýbať: chodníky, cesty ZŠ, MŠ, MHD,vodovod a telocvičňa. Ďalej boli
spomenuté: údržba a úprava obce, cyklotrasa, zdravotné stredisko, pošta, internet,
autonabíjačky, autoumývareň a potraviny.

4. 13 Plánujete svoju budúcnosť spojiť so životom v Župčanoch? Je obec pre Vás vhodná ako
bydlisko v budúcnosti?
Početnosť
Absolútna
190
10
10

4.XIII
áno
nie
dôvody na odchod
SPOLU

5%

Percentuálna
90%
5%
5%

5%

áno
nie
dôvody na odchod

90%

Odpoveď: 19 opýtaných odpovedalo, že plánuje svoju budúcnosť spojiť so životom v obci Župčany, čo je 90%.
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Ako pracovať s dokumentom
Programom rozvoja obce (PRO)

Miestni aktéri rozvoja obce

OBEC

PODNIKATEĽ

OBČ. VEREJNOSŤ

INŠTITÚCIE, ORGANIZÁCIE

VLASTNÍCI,UŽÍVATELIA

ZÁMERY, PLÁNY, PROJEKTY ROZVOJA

Program rozvoja
ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE

FAKTY
O STAVE

HODNOTENIE
STAVU

N Á VR H
ZÁMERU

ZARADENIE ZÁMERU

ANALÝZY SITUÁCIE V OBCI

STRATEGICKÝ CIEĽ
RIEŠENIE PROBLÉMOV
OBCE

SWOT ANALÝZA

OPATRENIE

NOVÝ ROZVOJ OBCE

PROBLÉMY V OBCI

AKTIVITA

IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU ROZVOJA OBCE
Projektové zámery aktérov rozvoja obce

VYHĽADÁVANIE FINANČNÝCH ZDROJOV

REALIZÁCIA PLÁNU ROZVOJA
Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Projekt 5

MONITORING HODNOTENIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

Projekt 6

