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INSÍGNIE OBCE LENARTOV 

 
 

 

  

            Vlajka obce                                  Pečať obce                                   Erb obce 

 

 

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY OBCE LENARTOV 

 
Tabuľka 1: Základné charakteristiky obce Lenartov 
Kód obce 519481 

Okres Bardejov 

Kraj Prešovský 

Región Horný Šariš / Mikroregión Bardejov - Horná Topľa  

Štatút obce obec 

PSČ 086 06 

Telefónne smerové číslo O54 

EČV BJ 

Prvá písomná zmienka o obci (rok)  1427 

Nadmorská výška obce (v m) 477 

Celková výmera územia obce (v ha) 1477 

Hustota obyvateľstva (na km
2
)  71 

Adresa 
Obecný úrad Lenartov                                                

Lenartov 37                                                                                                                 
086 06 Malcov 

Web www.lenartov.sk 

e-mail obeclenartov@lenartov.sk 

Telefón  054/47 06 004 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie  
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ÚVOD  
 
Decentralizáciou verejnej správy, ktorá sa na Slovensku uskutočnila, získali obce množstvo 
kompetencii, zodpovednosti, financií a možnosti pre vytváranie vhodných podmienok pre 
hospodársky a sociálny rozvoj územia. Aj preto je potrebné venovať veľkú pozornosť a úsilie 
vízii strategického smerovania obce.   
Rozvojový dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov“ 
s výhľadom do roku 2024 (PHSR) je strednodobý dokument, ktorý sa na základe analýzy 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce zameriava hlavne na strategické ciele a priority 
rozvoja obce. PHSR je prostriedkom, ktorým sa napĺňajú vízie a plány obce v ďalšom 
smerovaní. Týmto programom sa uskutočňuje podpora rozvoja na lokálnej úrovni s dôrazom 
na hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť. Ide o program cielených opatrení, 
navrhnutý pre stimulovanie rozvoja obce v strednodobom horizonte.  
 
Formulár č. Ú 1 - Zámer spracovania PHSR 

Zámer spracovania PHSR 

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov na 
roky 2015 – 2024 

Forma spracovania: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov 
na roky 2015-2024 bude spracovaný podľa aktuálneho znenia 
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 
neskorších predpisov a v súlade s Metodikou na vypracovanie 
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce/obcí/VÚC, vydanou Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, verzia 2.0, február 2015.                                                                          
PHSR bude spracovaný v súlade s regionálnymi strategickými 
dokumentmi, ktoré zapadajú do vízie obce. Na uvedenom 
dokumente budú participovať zamestnanci obecného úradu, 
poslanci OcZ, široká verejnosť, podnikateľské subjekty a externí 
odborníci. 

Riadenie procesu spracovania: Za riadenie procesu spracovania Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce Lenartov bude zodpovedať riadiaci tím 
zložený zo zástupcov obce a zhotoviteľa. Členmi riadiaceho tímu 
budú: 
Za obec: 
Koordinátor riadiaceho tímu 
Ing. Jana Bľandová – starostka obce 
Za zhotoviteľa: 
Člen riadiaceho tímu 
PhDr. Martin Fialek - Služby samosprávam  – externý odborník.                  
Na účely spracovania dokumentu budú zriadené tri pracovné 
skupiny:  
Hospodárska – členovia pracovnej skupiny: Ján Beňa, Ján 
Frandofer, Ján Šandala, 
Sociálna – členovia pracovnej skupiny:  Patrik Chomjak, Ján Bortník, 
Jozef Leškovský,                                                                                                                            
Environmentálna – členovia pracovnej skupiny: Jozef Cudrák, 
Rastislav Štibrich 
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Spracovanie PHSR bude prebiehať v úzkej komunikácii s 
verejnosťou. Verejnosť bude pravidelne informovaná o priebežných 
výstupoch prostredníctvom webovej stránky obce. Názory 
verejnosti budú zozbierané formou dotazníkového prieskumu. 

Obdobie spracovania: Od 13.03.2015 do 31.07.2015 
Financovanie spracovania: Z rozpočtu obce, vo výške: 1 150,- eur 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 

 
 
Formulár č. Ú 2 - Harmonogram spracovania PHSR 

Harmonogram spracovania PHSR 

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úvod     X                   
Analytická časť       X X               
Strategická časť           X             
Programová časť           X             
Realizačná časť           X             
Finančná časť             X           
Záver             

 
    X     

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 

 
 
Formulár č. Ú 3 - Metódy zapojenia verejnosti do spracovania PHSR 

Metóda Informovanie 
verejnosti 

Získanie 
názorov 
verejnosti 

Zohľadnenie 
názorov 
verejnosti 

Internetové stránky X X X 
Obecné noviny X     

Obecný rozhlas X     
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi X X X 
Návšteva v území X X X 
Verejné vypočutie X X X 
Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov X X X 
Dotazník pre širokú verejnosť X X X 
Pracovné skupiny X X X 
Nezávislí experti poskytujúci poradenské služby X X X 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie  

 
 
Formulár č. PP 1 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu Platnosť 
dokumentu 

Úroveň 
dokumentu 

Webová stránka 

Územný plán obce   lokálna www.lenartov.sk 
PHSR obce Lenartov 2007 - 2014 lokálna   
Komunitný plán obce 
Lenartov   lokálna   
PHSR VÚC PSK 2008 - 2015 regionálna www.po-kraj.sk 
ÚPN VÚC PSK od 2004 regionálna www.po-kraj.sk 
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NSRR 2030 národná www.telecom.gov.sk 

Koncepcia územného 
rozvoja Slovenska  od 2001 národná www.telecom.gov.sk 

Stratégia Európa 2020 2020 európska www.eu2020.gov.sk 
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie  

 
 
Formulár č. Ú 8 - Štruktúra dokumentu    
 
Úvod 
Táto časť zahŕňa: 

• obsah dokumentu podľa jednotlivých kapitol, 

• stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR, 

• stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného 
územia. 

Analytická časť  
Táto časť obsahuje: 

• kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych 
a kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie, 

• analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia,  

• ex-post hodnotenie existujúceho PHSR,  
• SWOT analýzy,  

• identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov), 

• analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja, 

• odhad budúceho možného vývoja.  
Strategická časť   
Táto časť obsahuje: 

• víziu územia,  

• formuláciu a návrh stratégie,  

• výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, 
sociálna, environmentálna). 

Programová časť  
Táto časť obsahuje: 

• konkrétne opatrenia a  aktivity vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám, 

• súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.  
Realizačná časť  
Táto časť obsahuje: 

• popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  
• popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob 

komunikácie, kooperácie a koordinácie,  

• systém monitorovania a hodnotenia,   

• akčný plán na celé programové obdobie PHSR – vecný a časový harmonogram realizácie 
jednotlivých opatrení a projektov. 

Finančná  časť 
Táto časť obsahuje: 

• indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,  

• model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít za účasti sociálno-
ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC.  

Záver 
Obsahuje informáciu o schválení  a  zverejnení PHSR. 
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Prílohy  

• Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu a pracovných skupín zapojených do spracovania 
PHSR 

• Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a 
koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva) 

• Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR 

• Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky 
• Príloha č. 5 - Zoznam formulárov, grafov a tabuliek   

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov na roky 2015 - 2024 

 

  
9 

 
PhDr. Martin Fialek - Služby samosprávam   

1. ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

Obec Lenartov sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v okrese Bardejov, 
v Prešovskom kraji. Leží v oblasti hraníc Slovenskej republiky a Poľskej republiky a jej susedné 
obce sú obec Malcov a obec Obručné. Obec sa nachádza v údolí Večného potoka, ktorý sa 
vlieva do rieky Topľa. Celková rozloha obce Lenartov je 1477 ha.   
 
HISTÓRIA OBCE  
Prvá písomná zmienka o obci Lenartov je z roku 1427, avšak už aj predtým bola táto oblasť 
osídlená. Územie bolo osídlené už od doby kamennej a aj počas doby bronzovej, neskôr sa tu 
usadili Kelti a územie tiež zažilo aj vpád Tatárov. 
Názov obce prešiel viacerými zmenami, v 16. storočí niesla obec názov Lenartwagas, v 
17.storočí to bol Lenarthó a neskôr v 18. storočí zase Lenartow. Dnešný názov obce Lenartov 
pretrváva od 19. storočia.  
Obec vznikla na Malcovskom majetku a patrila zemanovi Andrejovi z Liptova. Začiatkom 17. 
storočia patrila obec Kappyovcom a v 19. storočí kniežaťu Leopoldovi Anhaltovi Dessau. 
Patrili tu chotáre Malcov, Lenartov, Lukov, Venecia, Snakov a Obručné. Od roku 1833 
nájomcom majera bol pán Štefan Hedry. Budovy majera tohto pána sa zachovali až dodnes. 
Obyvateľstvo Lenartova malo status poddaných. Počas celého tohto obdobia sa obyvatelia 
živili prácou na panských poliach, ale aj remeslami, akými boli: kováčstvo, šindliarstvo, 
pálenie dreveného uhlia, neskôr ovčiarstvo a práca v lese. V minulosti sa v obci ťažil kameň 
a vyrábali sa tehly z miestnej hliny. Koncom 19. storočia viedla cez chotár obce obchodná 
cesta z Poľska do Galície, ktorú pripomínajú viditeľné pozostatky. K nim patria aj zrúcaniny 
hostinca Kráľova studňa, ktoré boli jednou zo zastávok tejto cesty. Studňa sa zachovala 
dodnes a leží tesne pri poľsko-slovenskej hranici. Legenda hovorí, že studňa vznikla vtedy, 
keď cez obec prechádzal do Poľska kráľ aj so svojou výpravou a prenocovali tu v miestnom 
hostinci. V tom čase však bolo veľké sucho a hrozilo, že zahynú od smädu. Keď spali spod 
kopyta kráľovho koňa vystriekla voda, ktorá dala nádej novému životu a všetkých zachránila. 
Koncom  19. storočia postihlo túto oblasť veľké sucho, čo spôsobilo prvú veľkú migráciu 
obyvateľov obce do Ameriky, z ktorej sa niektorí z nich vrátili naspäť. Ďalšou veľkou ranou o 
pár rokov bola morová epidémia na východnom Slovensku, ktorá neobišla ani Lenartov. 
Pravdepodobne z tohto obdobia pochádzal masový hrob, ktorý sa našiel pri výkopových 
prácach pri stavbe kultúrneho domu. V tomto období sa v obci dokončoval nový kostol, 
keďže predchádzajúci kostol zobrala voda. 
V roku 1814 bol v blízkosti obce, na severných svahoch Čergovského pohoria, nájdený 
meteorit. Od pastiera, ktorý meteorit našiel, ho odkúpil majiteľ pasienkov J. Kape a venoval 
ho múzeu v Budapešti. Tento meteorit je známy po celom svete ako „Lenartovské železo“.  
Začiatkom 20. storočia zažila obec ďalšie veľké sťahovanie obyvateľov z obce do USA. Počas 
oboch svetových vojen bola v obci vyhlásená mobilizácia, do bojov sa zapojilo niekoľko 
mužov. Niektorí z nich sa vrátili. Ako všade inde, toto obdobie bolo pre obyvateľov obce 
veľmi náročné a nechalo jazvy na každom človeku, ktorý toto obdobie prežil.   
Pre zlepšenie života v obci bolo v roku 1947 založené potravinové družstvo, postavená nová 
budova, kde bola predajňa rozličného tovaru, vrátane potravín a hostinca. V roku 1949 začal 
v obci prvýkrát premávať najväčší autobus s vlečkou na linke Lenartov - Bardejov. V tom 
istom roku bola tiež zriadená aj prvá detská opatrovňa. Prvý telefón do obce bol zavedený v 
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roku 1954 a v roku 1959 bola obec kompletne elektrifikovaná a bolo založené Jednotné 
roľnícke družstvo. (Lenartov v premenách času, 2012)  
 

1.1 Analýza vnútorného prostredia  
 
GEOGRAFICKÉ ÚDAJE 
Obec Lenartov je v nadmorskej výške 477 m n. m. Obec Lenartov je členom združenia 
Miestna akčná skupina Horná Topľa, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov 
územia, v ktorom združenie vykonáva svoju činnosť, a to hlavne podporou aktivít občanov, 
organizácií tretieho sektora, podnikateľských subjektov na území a taktiež ostatných 
subjektov, ktoré pôsobia na území. Hlavnou úlohou pri zabezpečovaní tohto cieľa je 
najefektívnejšie využitie miestnych zdrojov územia – prírodných, kultúrnych, historických, 
ľudských, materiálnych a ekonomických, pri dodržaní ekologických princípov, princípov 
trvalej udržateľnosti a na báze vytváraných partnerstiev. Lenartov je súčasťou mikroregiónu 
Bardejov - Horná Topľa a záujmového územia okresného mesta Bardejov (21 km), kde aj 
prirodzene gravituje – tu je vyššie občianske vybavenie a pracovné príležitosti a tvorí jeho 
prirodzené ťažisko. Obec čiastočne spáduje aj do Malcova. Partnerským mestom na Poľskej 
strane je Muszyna. Záujmové územie tvoria obce – Malcov a Lukov v okrese Bardejov a 
Obručné v okrese Stará Ľubovňa. Juho-západná hranica katastrálneho územia je súčasne 
hranicou uvedených okresov a severo-zápaná je aj štátnou hranicou s Poľskou republikou.  
Geologicky tvorí územie karpatský flyš (súvrstvia pieskovcov, ílovcov, slieňovcov a bridlíc). 
Flyšové horniny sú ľahko erodovateľné a zvetrateľné a sú veľmi náchylné na zosuvy. 
Karpatský flyš je rozdelený pomerne úzkym bradlovým pásmom s malebnými bralami na 
vnútrokarpatský flyš a flyš vonkajších Karpát.  
Do katastrálneho územia obce zasahuje hranica Chráneného vtáčieho územia Čergov. Celé 
katastrálne územie je súčasťou Ochranného pásma III° a časť zastavaného územia je 
súčasťou Ochranného pásma II° povrchového vodárenského zdroja. Obec je turistickým 
nástupným bodom do okolitej krajiny a plní úlohu chalupárskeho zázemia mesta Bardejov. 
Katastrom prechádzajú významné turistické trasy (žltá a zelená) a medzinárodná 
cykloturistická trasa (červená - Východokarpatská magistrála E3). Uvedený potenciál vytvára 
predpoklad pre rozvoj služieb, agroturizmu na regionálnej úrovni a následne rozvoj bývania.  
 
HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 
Večný potok je potok v Hornom Šariši, v západnej časti okresu Bardejov. Je to ľavostranný 
prítok Tople a má dĺžku 11,5 km. Pramení v pohorí Čergov na severovýchodných svahoch 
Malého Minčola (1 054,4 m n. m.).  
Územím obce Lenartov preteká Večný potok, ktorý odvádza všetky potoky z lesnatých údolí 
územia Lenartova a územia Malcova do Tople pod Lukovom. Na území obce priberá 
ľavostranne Lenartovský potok s prítokmi a pravostranne Ostrý potok s prítokmi. Povrchové 
vody sú odvodňované Večným potokom s prítokmi, ktorý je ľavostranným prítokom rieky 
Topľa. Územie patrí do povodia Bodrogu a hlavného povodia Dunaja. Večný potok je 
vodohospodársky významným vodným tokom. Ochranné pásmo povrchového vodárenského 
zdroja Topľa – nad Bardejovom II° zasahuje časť intravilánu obce a Ochranné pásmo III° 
zasahuje celé jej katastrálne územie.  
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KLIMATICKÉ ÚDAJE 
Obec Lenartov leží na rozhraní Mierne teplej (M) a Chladnej (C) klimatickej oblasti 
(presnejšie na rozhraní klimatického okrsku M6 - mierne teplý, vlhký, vrchovinový a 
klimatického okrsku C1 - mierne chladný, veľmi vlhký). Tabuľka 2 uvádza priemernú ročnú a 
mesačnú teplotu vzduchu v obci Lenartov a teplotu najteplejšieho a najchladnejšieho 
mesiaca (obdobie 1981-2010). 
Tabuľka 2: Priemerná teplota vzduchu v obci Lenartov  

Mesiac: JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC 

Priemerná 
ročná 

teplota 
vzduchu v °C 

Priemerná 
mesačná 
teplota v °C: -4,4 -2,8 1,5 7,1 12,3 15,2 17 16,1 11,9 7,3 1,9 -3,1 6,7 

Zdroj: SHMÚ, 2015 

 
Priemerný počet letných dní (Tmax > 25 °C) v obci Lenartov je 43 dní, a priemerný počet dní z 
mrazom (Tmin < 0°C) je 139 dní -  v období 1981-2010. Priemerná oblačnosť v obci Lenartov 
v desatinách je 7/10 (*množstvo oblačnosti v desatinách pokrytia, resp. stupeň pokrytia 
oblohy oblakmi v období 1981-2010). Priemerná výška snehovej pokrývky v obci Lenartov je 
15 cm a priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 92 dní (v období 1981-2010).  
Nasledujúca Tabuľka 3 uvádza priemerný ročný úhrn zrážok a priemerné mesačné úhrny,  
(mesiac s najvyšším a najnižším mesačným úhrnom) v obci Lenartov v období 1981-2010. 
Tabuľka 3: Priemerný úhrn zrážok v obci Lenartov  

Mesiac: JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC 

Priemerný 
ročný úhrn 

zrážok  
v mm 

Priemerný 
mesačný 
úhrn v 
mm: 30,5 29,9 32,4 50 96,6 108 115 90,9 64,2 46,4 37 36,2 736,3 

Zdroj: SHMÚ, 2015 

 
Veterné pomery  v obci Lenartov: 
Priemerná ročná rýchlosť vetra v obci Lenartov v období 1981-2010 bola 1.6 m/s (6 km/hod). 
Najveternejším mesiacom v 30. ročnom priemere je Január a December s priemernou 
mesačnou rýchlosťou 1.8 m/s. Najmenej veterný mesiac v 30. ročnom priemere je August s 
priemernou mesačnou rýchlosťou 1.3 m/s. V rámci jednotlivých smerov vetra je najväčšia 
priemerná početnosť výskytu  vetra počas roka so 100 % prípadov: 

• z juhovýchodu (16 % prípadov),  
• z juhu (14  % prípadov),  
• zo severozápadu (12 % prípadov),  
• zo západu (12 % prípadov).  

Zo zvyšných smerov sa vetry v oblasti obce Lenartov  vyskytujú v menšej miere a v približne 
rovnakej početnosti (najmenej zastúpený je severný  vietor). 
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Graf 1: veterné pomery v obci Lenartov   

 
 

Zdroj: SHMÚ, 2015 

 
ŠTRUKTÚRA KRAJINY  
Podľa systému triedenia krajinnej pokrývky vytvorenej aplikáciou údajov CORINE land cover 
sa súčasná krajinná štruktúra územia katastra obce Lenartov člení podľa nasledovnej tabuľky. 
Tabuľka 4: Krajinná štruktúra katastrálneho územia obce Lenartov  

Triedy krajinnej pokrývky  

urbanizované a priemyselné areály sídelná zástavba 

poľnohospodárske areály 
orná pôda 
lúky a pasienky 
heterogénne poľnohospodárske areály 

lesné a poloprírodné areály 
ihličnaté lesy 
zmiešané lesy 
listnaté lesy 

Zdroj: ÚPO, 2014   

 
Kompaktné lesné porasty sa v území nachádzajú prevažne v západnej a južnej polovici 
katastra. Na súvislé lesné porasty na viacerých miestach nadväzujú rozsiahle porasty 
charakteru lesa na poľnohospodárskom pôdnom fonde. Charakter lesa majú lokálne aj 
početné porasty drevín na stržiach a tokoch, najmä okolo ľavostranných i pravostranných 
prítokov Večného potoka. Lesné porasty sú prevažne bukové, vo vyšších častiach jedľovo-
bukové, vzácne aj javorovo-bukové, lokálne sú aj zmiešané ihličnatolistnaté lesy s prevahou 
listnáčov, relatívne značný podiel zaberajú súvislé porasty jelše s prímesou ďalších 
vlhkomilných drevín v nivách tokov. 
Rozšírenie nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) je v poľnohospodárskej krajine rozdelené 
pomerne rovnomerne. Zastúpenie je v celej poľnohospodárskej krajine, najmä okolo 
vodných tokov a na antropogénnych líniách, okolo poľných ciest a pod. Celkovo možno 
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konštatovať, že poľnohospodárska krajina je z hľadiska rozšírenia NDV v pomerne priaznivom 
stave. NDV predstavuje najmä líniovú až skupinovú zeleň okolo úvozov, ciest a potokov. Z 
hľadiska drevinového zloženia dominujú listnaté dreviny ako breza (Betula pendula), buk 
lesný (Fagus sylvatica), topoľ osikový (Populus tremula), vŕba rakytová (Salix caprea), hrab 
(Carpinus betulus), baza čierna (Sambucus nigra), menej čerešňa vtáčia (Cerasus avium), lipa 
malolistá (Tilia cordata), dub letný (Quercus robur), javor mliečny (Acer platanoides), 
obmedzene sa vyskytuje aj borovica lesná (Pinus sylvestris) a smrek (Picea abies). V líniovej 
NDV sa uplatňuje aj trnka (Prunus spinosa), ruža šípová (Rosa canina), hloh jednosemenný 
(Crataegus monogyna), svíb krvavý (Swida sanguinea). Brehové porasty sú zväčša tvorené 
vŕbou krehkou (Salix fragilis), purpurovou (Salix purpurea), jelšou lepkavou (Alnus glutinosa), 
jelšou sivou (Alnus incana) a čremchou (Padus avium). Lokálne sa vyskytuje nepôvodný 
invázny agát biely (Robinia pseudoacacia). 
Trvalé trávne porasty sú zastúpené v značnej miere, sú prevažne polointenzívne, z malej časti 
prirodzené, väčšia časť je vplyvom intenzifikačných zásahov pomerne chudobná a 
monotónna, časť degraduje vplyvom obmedzenia obhospodarovania buď zarastaním 
krovinami a drevinami alebo ruderálnymi spoločenstvami a spoločenstvami inváznych 
rastlín. Na plochách strmších strání, úvozov, strží alebo zamokrených plôch v alúviách sú 
fragmenty hodnotnejšej xerotermnej alebo močiarnej vegetácie, no aj tá je závislá od 
spôsobu hospodárenia. 
Oráčiny zaberajú menšiu časť poľnohospodárskej plochy katastra, sú prevažne veľkoblokové. 
Časť oráčin je osiata trvalými kultúrami, časť okolo obce je využívaná formou záhumienkov 
jednotlivcami ako malobloková orná pôda. 
Typické mozaikové štruktúry sa v rámci katastra vyskytujú len lokálne a obmedzene, väčšia 
časť z nich je zarastená súvislými porastmi náletových drevín. 
Bez vegetácie sú asfaltové, sčasti aj nespevnené poľné komunikácie, spevnené plochy v obci, 
časti dvorov pri rodinných domoch a pod. 
Vegetácia v intraviláne má tradičný charakter, je kultúrneho charakteru, značné plochy 
zaberá aj synantropná vegetácia. Tvorená je predovšetkým vegetáciou úžitkových záhrad a 
okrasných plôch pri rodinných domoch a drevinovou vegetáciou na verejných 
priestranstvách. Drevinová vegetácia v obci má kultúrny charakter, prevládajú v nej úžitkové 
druhy. 
Krajinnú štruktúru katastrálneho územia obce tvoria prevažne zmiešané a listnaté lesy, lúky a 
pasienky. Podľa Štatistického úradu SR sa k 31.12.2012 v katastrálnom území obce 
nachádzali poľnohospodárske pôdy (PP) o rozlohe 723,2 ha. Podiel PP z celkovej rozlohy 
katastrálneho územia obce je 48,98 %. Rozdelenie PP je uvedené v nasledujúcej tabuľke.  
Tabuľka 5: Poľnohospodárske pôdy katastrálneho územia obce Lenartov   

Územie PP - spolu orná pôda 
 

záhrady ovocné 
sady 

trvalé 
trávne 
porasty 

vinice chmeľnice 

Obec 
Lenartov 723,2 145,8 16,4 0,5 590,96 0 0 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné spracovanie  

 
Podľa Štatistického úradu SR lesné pozemky zaberali k roku 2012 spolu 657,8 ha, čo 
predstavuje 44,51 % z celkovej rozlohy katastrálneho územia obce.  
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RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO  
Okolité pohoria a kopce mesta Bardejov sú pokryté prevažne bukovými, jedľovými a 
zmiešanými lesmi. V dolinách menších tokov a pozdĺž mŕtvych výmoľov sú rozšírené najmä 
krovito - trávnaté porasty napr. trnky, vtáčí zob, jelša, vŕba a pod. 
Lesy v okrese Bardejov sú bohaté na živočíšstvo a lesnú zver. K charakteristickým druhom 
patria salamandra škvrnitá, jašterica živorodá, krkavec čierny, vlk obyčajný, jazvec obyčajný, 
jeleň karpatský a srnčia zver, rys ostrovid, zajac, líška, kuna a diviačia zver. Územie je obzvlášť 
zaujímavé aj v ríši hmyzu, kde sú zastúpené vzácne druhy chrobákov a motýľov.  
Obec Lenartov patrí do rekreačného krajinného celku Busov, ktorého územie zaberá väčšiu 
časť rovnomenného pohoria v severovýchodnej časti Slovenska. Väčšinu jeho rozlohy 
pokrývajú bukové a jedľovo−bukové lesy. V oblas� sa nachádza jeden z najzachovalejších 

komplexov podhorských a horských lesov flyšového pásma (najmä kvetnaté bučiny 
a sutinové lesy). Významný je výskyt Tisu obyčajného (Taxus baccata) a Jazyka jelenieho 
(Phyllitis scolopendrium) a východokarpatských floristických elementov, napr. Kostihoj 
srdcovitolistý (Symphytum cordatum).  
 
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody rozumie ochranou prírody a krajiny starostlivosť 
štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich 
spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy, nerasty, skameneliny, geologické a 
geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a 
krajiny sa podľa uvedeného zákona realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov 
do prírody a krajiny, podporou a spoluprácou s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ako aj 
spoluprácou s orgánmi verejnej správy. 
Katastrálne územie obce Lenartov sa nachádza v Chránenom vtáčom území Čergov, ktoré 
bolo vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho 
významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej (Strix uralensis), 
muchárika bielokrkého (Ficedula albicollis), muchárika červenohrdlého (Ficedula parva), 
jariabka hôrneho (Tetrastes bonasia), penice jarabej (Sylvia nisoria), ďatľa bielochrbtého 

(Dentrocopos leucotos), ďatľa čierneho (Dryocopus martius), chriašteľa poľného (Crex crex), 
žlny sivej (Picus canus), kuvika vrabčieho (Glaucidium passerinum), ďatľa trojprstého 

(Picoides tridactylus), kuvika kapcavého (Aegolius funereus), lelka lesného (Caprimulgus 
europaeus), orla krikľavého (Aquila pomarina), rybárika riečneho (Alcedo atthis), včelára 
lesného (Pernis apivorus), bociana čierneho (Ciconia nigra), tetrova hôľniaka (Lyrurus tetrix), 
orla skalného (Aquila chrysaetos), muchára sivého (Muscicapa striata), pŕhľaviara 
čiernohlavého (Saxicola rubicola), krutihlava hnedého (Jynx torquilla), žltochvosta lesného 
(Phoenicurus phoenicurus) a prepelice poľnej (Coturnix coturnix) a zabezpečenia podmienok 
ich prežitia a rozmnožovania. (Vyhláška MŽP SR č. 28/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje 
Chránené vtáčie územie Čergov). 
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Mapa: Oblasť CHVÚ Čergov 

 
Zdroj: http://www.mapa.cergov.sk  

 
V rámci environmentálnej regionalizácie SR sa kataster obce Lenartov nachádza mimo 
zaťažených oblastí, v oblasti prostredia vysokej kvality. V rámci environmentálnych regiónov 
Slovenska leží v regióne 1. (najvyššej) environmentálnej kvality – Ondavskom. 
V území sa nachádza v údolí Večného potoka južne od obce lesný porast v kategórii lesy 
ochranné. Večný potok je vodohospodársky významným vodným tokom, kataster obce leží 
v povodí tohto vodárenského toku. Katastrálne územie je súčasťou pásma hygienickej 
ochrany podzemných vôd 2. a 3. stupňa. (ÚPO, 2014)    
 
OBYVATEĽSTVO 
Obyvateľstvo je nepopierateľne najdôležitejším faktorom/zložkou každej obce, mesta, či 
krajiny. Počet, zloženie, štruktúra a mnohé iné ukazovatele poukazujú na to, že obyvateľstvo 
je nestále. Vplyvom mnohých faktorov sa mení a tomu sa prispôsobuje aj organizovanie 
v obci. Tabuľka 6 ukazuje, že počet obyvateľov obce Lenartov sa od roku 2007 do súčasnosti 
výrazne nemenil. Menilo sa však zloženie obyvateľov podľa veku. Od uvedeného roku 
vzrástol počet obyvateľov v predproduktívnom a produktívnom veku a klesol počet 
obyvateľov v poproduktívnom veku. Prognózy do roku 2025 za okres Bardejov poukazujú na 
to, že najväčšiu skupinu obyvateľov bude tvoriť obyvateľstvo v produktívnom veku, následne 
obyvateľstvo v predproduktívnom veku a napokon obyvateľstvo v poproduktívnom veku, 
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okrem roku 2025, kedy je predpoklad, že počet obyvateľov v poproduktívnom veku bude 
vyšší ako počet obyvateľov v predproduktívnom veku (INFOSTAT, 2008).     

Tabuľka 6: Vývoj počtu obyvateľstva v rokoch 2007 - 2013 
 ROK Počet 

obyvateľov 
celkom 

Predproduktívny vek 
(0 – 14 rokov) 

Produktívny vek     
(15 – 64 rokov) 

Poproduktívny vek 
(65 rokov a viac)   

Index 
starnutia 

absolútna 
hodnota 

% 
absolútna 
hodnota 

% 
absolútna 
hodnota 

% 

2007 1024 349 34,08 528 51,56 147 14,36 42,12 
2008 1039 356 34,26 530 51,01 153 14,73 42,98 
2009 1056 353 33,43 554 52,46 149 14,11 42,21 
2010 1081 370 34,23 561 51,90 150 13,88 40,54 

2011 1048 364 34,73 588 56,11 96 9,16 26,37 
2012 1078 379 35,16 598 55,47 101 9,37 26,65 
2013 1078 372 34,51 609 56,49 97 9,00 26,08 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015  

 
Celkový prírastok a úbytok vidíme v Tabuľke 7, kde iba v roku 2011 bol zaznamenaný úbytok 
obyvateľstva a v roku 2013 bol celkový prírastok/úbytok v hodnote 0.  

Tabuľka 7: Základné demografické ukazovatele obce Lenartov  

Ukazovateľ 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet narodených 21 35 20 36 19 
     z toho živonarodených 20 35 20 34 19 
     z toho mŕtvonarodených 1 0 0 2 0 
Počet zomrelých spolu 9 8 9 5 8 
Počet prisťahovaných spolu 9 6 4 4 3 
Počet vysťahovaných spolu 3 8 24 3 14 
Saldo migrácie 6 -2 -20 1 -11 
Celkový prírastok (úbytok) spolu 17 25 -9 30 0 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015  

 
Z hľadiska národnostnej štruktúry obce Lenartov sa vo väčšej miere obyvatelia hlásia k 
rómskej národnosti (62,74 %), v menšej miere k slovenskej národnosti (44,75 %), poľskej 
národnosti (0,11 %) a u 4,34 % obyvateľov národnosť nie je zistená.    
Tabuľka 8: Obyvateľstvo obce Lenartov podľa národnosti 

Národnosť Počet obyvateľov 

slovenská 423 
rómska 593 
poľská 1 
nezistené 41 

Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011 

 
Náboženské zloženie obyvateľstva obce Lenartov je prevažne jednoliate. Väčšina 
obyvateľstva (92,17%) sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu, 2,01% sa hlási ku 
gréckokatolíckemu vierovyznaniu, k pravoslávnemu vierovyznaniu sa hlási 0,32%, 
k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Apoštolskej cirkvi sa hlási rovnako 0,21% 
obyvateľov a napokon v 4,76 % vierovyznanie nebolo zistené. 
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Tabuľka 9: Obyvateľstvo obce Lenartov podľa náboženského vyznania  

Náboženské vyznanie počet veriacich 

Rímskokatolícka cirkev 984 
Gréckokatolícka cirkev 19 
Pravoslávna cirkev 3 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 2 
Apoštolská cirkev 2 
bez vyznania 3 
nezistené 45 

Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011 

 
VZDELANIE A ZAMESTNANOSŤ 
Vo vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva obce Lenartov tvoria najväčšie percento občania 
bez vzdelania, a to 41,37%, ďalej občania so základným vzdelaním (36,40%), občania 
s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity (10,80%), ďalej s úplným stredným 
odborným s maturitou (9,10%), úplné stredné vzdelanie (učňovské a všeobecné) tvorí 
skupina občanov, ktorí percentuálne tvoria 11,78%, vyššie odborné vzdelanie je dosiahnuté 
u 0,32% občanov a napokon občania, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie 1., 2. a 3. 
stupňa spolu tvoria skupinu s hodnotou 3,50%. Prehľadný počet obyvateľov obce Lenartov 
podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania je uvedený v Tabuľke 10. V súčasnej dobe je 
nedostatok a zároveň dopyt po pracovníkoch s nižším technickým, či remeselným zameraním 
a preto vidíme značný potenciál pre zamestnanosť občanov obce Lenartov, na druhej strane 
percentuálny podiel občanov s úplným stredným a najmä s vysokoškolským vzdelaním je 
pomerne nízky.    
Tabuľka 10: Obyvateľstvo obce Lenartov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania   

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie počet obyvateľov 

základné 344 
učňovské (bez maturity) 102 

stredné odborné (bez maturity) 51 
úplné stredné učňovské (s maturitou) 17 
úplné stredné odborné (s maturitou) 86 
úplné stredné všeobecné 15 
vyššie odborné 3 
vysokoškolské bakalárske 10 
vysokoškolské mag., ing., dokt. 22 
vysokoškolské doktorandské 1 
bez vzdelania 391 
nezistené 16 

Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011 

 
Zamestnanosť a teda stály finančný príjem umožňuje a zjednodušuje nie len rozvoj 
individuálny, ale aj rozvoj spoločnosti, v ktorej občania žijú. Tabuľka 11 ukazuje pomer 
občanov obce Lenartov podľa ich ekonomickej aktivity, pričom ekonomicky aktívnych 
občanov je 400.   
Tabuľka 11: Obyvateľstvo obce Lenartov podľa ekonomickej aktivity   

ekonomická aktivita počet obyvateľov obce 

pracujúci (okrem dôchodcov) 168 
pracujúci dôchodcovia 5 
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osoby na MD 2 

osoby na RD 58 
nezamestnaní 225 
študenti stredných škôl 19 
študenti VŠ 11 
osoby v domácnosti 9 
dôchodcovia 138 
deti do 16 rokov 387 
iné 12 
nezistené 24 
z toho ekonomicky aktívny 400 

Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011 

 
V okrese Bardejov prevažujú malé a stredné podniky. Veľkých podnikov (s viac ako 250 
zamestnancami) sa v okrese Bardejov nachádza 11: XAWAX-SK, s.r.o., JAS Export a.s., NsP 
n.o. Bardejov, SB INMART a.s. Bardejov, Patkaň Jozef – Obnova, Mesto Bardejov, 
bardejovské kúpele a.s., Strojírny KK s.r.o., Girex fashion s.r.o., VIJOFEL mäsovýroba s.r.o., 
Patkaň František – ELSTAV (PHSR mesta Bardejov, 2004)). Najviac obyvateľov je 
zamestnaných v odvetví priemyselnej výroby (104), naopak najmenej v činnosti v oblasti 
nehnuteľností (1). V primárnom sektore pracuje 38 obyvateľov obce Lenartov, 
v sekundárnom sektore 134 a v terciárnom sektore 168 obyvateľov. 
Tabuľka 12: Obyvateľstvo obce Lenartov podľa odvetvia ekonomickej činnosti      
odvetvie ekonomickej činnosti muži ženy spolu 

poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 22 12 34 
ťažba a dobývanie 1 3 4 
priemyselná výroba 71 33 104 
dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 1 3 4 
dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov 1 1 2 
stavebníctvo 19 5 24 
veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 19 19 38 
doprava a skladovanie 12 4 16 
ubytovacie a stravovacie služby 13 11 24 
finančné a poisťovacie činnosti 1 2 3 

činnosti v oblasti nehnuteľností 1 0 1 
odborné, vedecké a technické činnosti 5 5 10 
administratívne a podporné služby 8 2 10 
verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 15 11 26 
vzdelávanie 7 8 15 
zdravotníctvo a sociálna práca 6 12 18 
umenie, zábava a rekreácia 0 2 2 
ostatné činnosti 3 2 5 
nezistené 37 23 60 
spolu 242 158 400 

Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011 

 
Nezamestnanosť obyvateľov obce Lenartov je pomerne vysoká. V roku 2011 mala obec 
Lenartov 1048 obyvateľov, z toho 588 obyvateľov v produktívnom veku. Ekonomicky 
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aktívnych obyvateľov bolo 400 a nezamestnaných bolo za uvedené obdobie 226. 
Z uvedeného vyplýva, že miera nezamestnanosti v obci Lenartov v roku 2011 bola 56,5%. 
Počet nezamestnaných občanov obce Lenartov za roky 2010 – 2014 je uvedený 
v nasledovnej Tabuľke 13. 
Tabuľka 13: Pomer nezamestnaných občanov obce Lenartov v rokoch 2010 - 2014   

Ukazovateľ/Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

muži 121 133 155 144 129 
ženy 91 93 99 98 98 
spolu 212 226 254 242 227 

Zdroj: ÚPSVR Bardejov, 2015  

 
Podľa uvedenej tabuľky má nezamestnanosť s ohľadom na celkový počet nezamestnaných 
v obci Lenartov mierne klesajúcu tendenciu. Nezamestnanosť by pomohol znížiť investor, 
ktorý by v blízkom okolí, resp. v okrese Bardejov, zriadil podnik a tým vytvoril nové pracovné 
miesta. Tie by vznikli aj vybudovaním priemyselného parku Bardejov – východ, ktorý je 
plánový v PHSR mesta Bardejov (2004).    
 
BÝVANIE 
Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb. Úroveň bývania zároveň odráža 
hospodársky rozvoj územia a životnú úroveň obyvateľstva obce.  
V obci Lenartov je zastúpená individuálna a hromadná bytová výstavba. Najväčší rozmach 
bytovej výstavby je zaznamenaný v šesťdesiatych rokoch.  
Tabuľka 14: Výstavba bytov v obci Lenartov   

výstavba bytov / 
rok 

spolu 

pred 
r. 
1919 

1919-
1945 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006 a 
neskôr 

nezistené 

byty podľa typu 
budovy 192 4 15 20 36 24 32 4 1 2 54 

byty v bytových 
budovách 192 4 15 20 36 24 32 4 1 2 54 

byty v budovách  
s jedným bytom 166 4 15 20 28 24 14 4 1 2 54 
byty v budovách  
s dvoma bytmi 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
byty v budovách 
s troma alebo 
viac bytmi 24 0 0 0 6 0 18 0 0 0 0 
byty v 
nebytových 
budovách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
nezistené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011  

 
Nasledujúca Tabuľka 15 a Tabuľka 16 predstavujú základné charakteristiky obývaných bytov 
v rodinných domoch a v bytových domoch. 
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Tabuľka 15: Obývané byty v rodinných domoch   

obývané byty v rodinných domoch 

spolu 
podľa celkovej podlahovej 

plochy bytu v m2 
podľa zásobovania vodou 

(vodovod) 
podľa vybavenosti 

domácnosti 
podľa 

pripojenia 

  ˂ 40 40-80 81-120 120+ v
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123 8 22 62 29 104 3 0 7 85 50 62 77 47 
Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011  

 
Tabuľka 16: Obývané byty v bytových domoch   

obývané byty v bytových domoch 

spolu 
podľa celkovej podlahovej 

plochy bytu v m2 
podľa zásobovania vodou 

(vodovod) 
podľa vybavenosti 

domácnosti 
podľa 

pripojenia 

  ˂ 40 40-80 81-120 120+ v
 b
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e
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o
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21 18 3 0 0 21 0 0 0 12 1 5 3 1 

Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011  

 
V roku 2011 bolo v obci Lenartov spolu 263 bytov, z toho 212 obývaných a 49 neobývaných. 
Podľa formy vlastníctva prevažujú byty vo vlastníctve rodinných domoch (93), prevažujú byty 
s jednou obytnou miestnosťou (61), podľa veľkosti obytnej plochy sú najviac zastúpené byty 
s rozlohou  ˂ 40 m2. V obývaných bytoch prevažuje iný typ kúrenia a následne kúrenie 
ústredné lokálne a najviac využívaným zdrojom na vykurovanie je pevné palivo (191). 
Podrobné údaje sú uvedené v Tabuľke 17 a Tabuľke 18.  
Tabuľka 17: Byty I.   

byty 

spolu 

obývané 

spolu 

podľa formy vlastníctva 
podľa počtu 

obytných miestností 
podľa veľkosti obytnej plochy 

v m2  

v
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1 2 3 4 5+ ˂ 40 40-80 81-100 100+  
263 212 21 93 19 0 72 61 36 41 22 46 99 72 14 22 

Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011  
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Tabuľka 18: Byty II.   

byty 
obývané neobývané 
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podľa typu kúrenia 
podľa zdrojov energie 
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1 51 143 7 0 2 1 191 3 7 49 3 22 6 18 2 
Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011  

 
Nasledujúca Tabuľka 19 a Tabuľka 20 predstavujú základné charakteristiky obývaných 
a neobývaných domov. V roku 2011 bolo v obci Lenartov obývaných 240 domov 
a neobývaných 48 domov.  
Tabuľka 19: Obývané domy   

domy 

spolu 

obývané 

spolu 

podľa typu podľa formy vlastníctva podľa obdobia výstavby 
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do 
roku 
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1946-
1990 

1991-
2000 

2001 a 
neskôr 

240 192 122 2 68 109 0 3 1 2 72 25 147 6 5 
Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011  

 
Tabuľka 20: Neobývané domy   

domy 

neobývané 

s nezistenou 
obývanosťou spolu 

podľa dôvodov neobývanosti podľa obdobia výstavby 
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48 3 21 1 8 15 0 0 0 0 48 0 
Zdroj: ŠÚ SR, ŠODB, 2011  

 
Aktuálnymi tendenciami v oblasti bývania je najmä zlepšovanie kvality bývania a odstránenie 
súčasnej disproporcie medzi potrebou bytov a možnosťami ich získania. Pri stanovení 
výhľadových počtov bytov sa vychádzalo z predpokladaného vývoja počtu obyvateľov s 
cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň bývania, t.j. zvýšiť počet bytov na 1000 
obyvateľov a znížiť obložnosť.  
Územný plán obce Lenartov navrhuje do roku 2025 navýšiť bytový fond obce o 127 nových 
bytov, konkrétne o 60 nových bytov k roku 2019 a 67 nových bytov k roku 2025, pričom 
predpokladá nárast obyvateľstva obce na 1230 (k roku 2025). 
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 
DOPRAVA 
Obec Lenartov leží mimo hlavných dopravných koridorov Slovenska. Obcou prechádza 
v dĺžke asi 2100 m cesta I/77, ktorá obec nepriamo napája na diaľnicu D1 a cesty I/18,E50 
(úsek Žilina - Poprad – Prešov – Košice). Cesta I/77 je definovaná ako cestná komunikácia v 
prihraničnom ČR/SR/PR západovýchodne orientovanom cestnom koridore celoštátneho 
významu. Prejazdný úsek intravilánom je vedený v koridore s Večným potokom a je 
obojstranne zastavaný len na východnom okraji obce. V celom prejazdnom úseku absentujú 
súbežné chodníky. Peší pohyb prebieha po krajnici. Z toho dôvodu je uvedený úsek 
problematický z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Rómska osada, ktorá je situovaná na 
západnom okraji intravilánu, nemá primerané pešie prepojenie s centrom obce (Obecný 
úrad a škola). Obec gravituje k najbližšiemu mestu Bardejov (21 km). 
Celková intenzita dopravy na ceste I. triedy sa každoročne zvyšuje (najmä nákladná doprava) 
a tým sa zároveň zvyšuje aj riziko bezpečnosti cestnej premávky.   
Miestne komunikácie sú situované v starej zástavbe, sú charakterizované nevyhovujúcimi 
premennými šírkami asfaltových vozoviek 3,0-4,5 m s odvodnením do priľahlej zelene, bez 
obrubníkovej úpravy a bez chodníkov; miestne komunikácie sú zaťažované výhradne 
zdrojovou a cieľovou dopravu. Samostatným problémom je Rómska osada, ktorá je 
situovaná na západnom okraji zastavaného územia bez priameho kontaktu s jadrovou obcou. 
Je napojená na cestu I/77 pomocou úseku lesnej cesty v nevyhovujúcej križovatke, ktorej 
neorganizovaná plocha slúži, aj ako konečná a obratište autobusu SAD (preváža deti do školy 
v Malcove). Na túto cestu je napojená asfaltová obslužná komunikácia, ktorá je ukončená v 
osade v priestore bytovky, kde na ňu nadväzuje koridor premennej šírky medzi živelne 
postavenými domami a chatrčami, ktorý je súbežný s Večným potokom. Koridor nemá 
spevnený kryt a je nevhodný pre prístup vozidiel dopravnej obsluhy. 
Poľné cesty nadväzujú na miestne komunikácie, resp. na cestu I/77 a sú to vyjazdené, zemité 
vozovky slúžiace hospodárskym účelom. Tieto cesty nie sú zrealizované v zmysle príslušných 
noriem a nemajú zásadný význam v dopravnom systéme obce. 
Lesné cesty sú zrealizované podľa príslušných noriem, problematické je ich napojenie na 
cestu I/77 z hľadiska ich stavebno-technického riešenia. ÚPO navrhuje ich opravu a údržbu, 
ako aj úprava ich napojení na nadradené komunikácie.  
Pešie a cyklistické komunikácie 
Najnepriaznivejšia situácia pre peší pohyb je pozdĺž cesty I/77, kde je najväčšia intenzita 
motorovej a pešej dopravy a najmä priečny peší pohyb v priestore zastávok SAD a pri 
objektoch občianskej vybavenosti. Neusmernený pohyb peších po oboch stranách cesty I/77 
prebieha v tesnom kontakte s jazdnými pruhmi. Obslužné komunikácie v obci sú tiež bez 
chodníkov.  
V obci je východisko žlto značenej turistickej trasy Lenartov – Malý Minčol (1054), ktorá 
vedie ďalej cez katastrálne územie obce Lukov, Livovská Huta a Obručné. Prechádza 
Ľubovnianskou vrchovinou a Čergovom v celkovej dĺžke 7,7 km. Novootvorený zeleno 
značený turistický chodník s trasou od obce Lenartov až po Kráľovu studňu (773,3 m n.m.), 
ktorá leží na slovensko-poľskej hranici v Ľubovnianskej vrchovine, má dĺžku 4 km.  Severným 
okrajom katastrálneho územia prechádza červeno značená medzinárodná diaľková turistická 
trasa E3, úsek Obručné – Minčol v dĺžke 10,2 km. 
Cyklistická doprava v rámci obce (dochádzka za prácou, do školy) je nepodstatná a nemá 
vplyv na dopravný režim v obci. 
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Parkovanie 
V obci sú vybudované špecializované a organizované plochy pre statickú dopravu:  

• pri škole s kapacitou 3 stojiská,  
• pri cintoríne s kapacitou 8 stojísk, 
• pri Obecnom úrade s kapacitou 3 stojiská.  

Pri objektoch ostatnej občianskej vybavenosti sa na parkovanie využívajú rozptylové plochy, 
spevnené aj nespevnené priľahlé plochy a prístupové komunikácie. Potreba parkovania pre 
lokality rodinných domov je vykrytá na vlastných pozemkoch. 
Autobusová doprava je zastúpená autobusmi SAD. V obci sú na ceste I/77 dve obojstranné 
zastávky. Jedna jednostranná zastávka, vybavená prístreškom, je situovaná v priestore 
nadväzujúcom na Osadu, ktorá nevhodne využíva plochu stykovej križovatky v napojení 
lesnej cesty a súčasne slúži ako improvizované obratište pre školský spoj z Malcova. Obec je 
napojená na Bardejov linkou Lenartov – Bardejov. Spoje na uvedenej linke zabezpečujú aj 
dopravu žiakov 5.-9. ročníka do ZŠ v Malcove. Počet spojov sa bude prispôsobovať 
požiadavkám obce. Situovanie zastávok vyhovuje z hľadiska pešej dostupnosti. ÚPO navrhuje 
pre všetky zastávky zastávkové pruhy s nástupišťami. Pre potreby Rómskej osady navrhuje 
zriadiť novú obojstrannú zastávku situovanú na pešom prepojení osady z jadrovou obcou.  
Železničná doprava 
Cez obec a jej katastrálne územie neprechádza žiadna železničná trať. Najbližšia železničná 
stanica je v meste Bardejov (21 km) a v obci Plaveč (17,5km). Najbližšia zastávka je v obci Čirč 
(10km). 
Letecká doprava 
V katastri obce sa nenachádza žiadne civilné letisko ani letisko pre letecké práce v 
poľnohospodárstve. Riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov 
a leteckých pozemných zariadení. 
 
VODA A ODPADY  
Zásobovanie pitnou vodou 
Obec Lenartov má vybudovaný vodovod, ktorý bol uvedený do prevádzky v r.1971. Zdrojom 
vody je prameň č.1 s povoleným odberom Qpov = 2,66 l/s. Akumulácia je zabezpečená vo 
vodojeme s obsahom 1x150 m3, dno vodojemu je na kóte 521,00 m n.m. Hydrostatický tlak 
45 – 75 m vodného stĺpca umožňuje gravitačné zásobovanie obce pitnou vodou v jednom 
tlakovom pásme. 
Napojenosť obyvateľstva na vodovod je 82%, čo prevyšuje krajský priemer. Ukazovateľ 
spotreby vody 28 l/osobu/deň je v porovnaní s hygienickým minimom 100 l/os/deň veľmi 
nízky. Obyvatelia šetria vodou a obmedzujú odber vody z vodovodu. Využívajú aj vlastné 
studne. Vodovod funguje spoľahlivo aj v letných suchých obdobiach(ÚPO, 2014).  
Je pripravený spoločný projekt „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v 
Mikroregióne Bardejov – Horná Topľa - Malcov, Lenartov - kanalizácia a ČOV“. 
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 
Odpadové vody z územia obce sú odvádzané a zneškodňované oddelene podľa ich pôvodu. 
Povrchové vody atmosférického pôvodu zo striech, dvorov, komunikácií a priľahlého terénu 
voľne odtekajú priekopami vedľa komunikácií do miestneho potoka. Novobudovaná 
komunikácia bude mať obojstranné rigoly vyústené do potokov. 
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Odpadové vody z domácností – splašky, sú odvedené do pridomových žúmp, kde vyhnívajú a 
po čase sa vyvážajú na ČOV v Bardejove. Verejné budovy, ako aj oba bytové domy majú 
žumpy. V Rómskej osade sa mimo bytovky používajú suché záchody. 
 
ELEKTRINA  
Zásobovanie elektrickou energiou  
Katastrálnym územím obce prechádzajú následné vysokonapäťové (VN) nadzemné vedenia: 

• 22 kV vedenie VN 281 Bardejov – Obručné, 
• 22 kV prípojky k trafostaniciam.  

Vedenia sú zakreslené v ÚPO, vrátane ochranných pásiem, zaberajúcich pásy územia v šírke 
21 m, ako trvalé bremeno verejnoprospešných objektov na pozemkoch vlastníkov v 
katastrálnom území obce. Zásobovanie obce elektrickou energiou zabezpečuje VN vedenie 
č.281 napájané zo 110/22 kV elektrostanice – ES Bardejov. Dodávku elektriny odberateľom v 
obci zabezpečujú distribučné trafostanice (DTS) v sústave 22/380/230 počte 3 DTS pre malo 
odbery (MOO, MOP) a 1 DTS pre veľkoodber PD. (ÚPO, 2014)  
Verejné osvetlenie 
Večerné a nočné osvetlenie obce je svietidlami výložníkového typu s výbojkovými 
žiarovkami. Upevnenie svietidiel je na stĺpoch elektrickej rozvodnej siete nízkonapäťové, 
vrátane napájacieho vedenia. Počet svietidiel postačuje. Osvetlenie komunikácií a verejného 
priestranstva je dostatočné, v obci nie sú neosvetlené kritické body. Ovládanie osvetlenia je 
centrálne, časovým spínačom. 
 
PLYN A TEPLO  
Zásobovanie plynom 
Obec nie je plynofikovaná. Plyn je najbližšie privedený po obec Gerlachov od Bardejova - STL 
distrib. plynovod DN 110 PN 0,3 MPa. K problematike plynofikácie obce bol samosprávou 
vykonaný prieskum záujmu občanov, ktorý je prevažne negatívny. V obci sa využíva plyn P-B 
v bombách pri varení jedál. 
Zásobovanie teplom 
Teplo potrebné pri varení, na ohrev vody a na vykurovanie sa v obci Lenartov zabezpečuje v 
domoch a bytoch aj v občianskej vybavenosti individuálne. Najvyššia spotreba tepla je pri 
vykurovaní, ktorého efektívnosť závisí od spôsobu vykurovania a od tepelného zdroja. V 
domoch, bytoch a budovách v obci sa využívajú rôzne zdroje tepla a viaceré spôsoby 
vykurovania. Podľa výsledkov celoštátneho sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011 
sa v obci Lenartov najviac vykuruje drevom (viď Tabuľka č. 18: Byty II., str. 21).  
 
KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE  
Telekomunikácie 
Obec Lenartov je súčasťou Regionálneho technického centra – východ Slovak- Telekomu v 
primárnej oblasti 054 Bardejov. Telefónni účastníci v obci sú pripojení na miestnu kioskovú 
telefónnu ústredňu po miestnej sieti. Ústredňa je kapacitne dimenzovaná na zabezpečenie 
všetkých požiadaviek na jednotlivé telekomunikačné služby v danom obvode. Vybavenosť 
domácností telekomunikačnými zariadeniami bola zisťovaná pri poslednom celoštátnom 
sčítaní obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011 a jeho výsledky sú uvedené v Tabuľke 15 
a Tabuľke 16 (str. 20).   
Územie obce je pokryté signálmi mobilných telefónov zo základňových staníc: 
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• operátor Orange na kopci nad obcou Malcov, 
• operátor Slovak Telekom v katastri obce Lukov.  

Slovenská pošta 
Poštové služby pre obec zabezpečuje poštový úrad Malcov. 
Rozhlas a televízia 
Obec má v prevádzke miestny rozhlas s ústredňou v budove Obecného úradu. Rozvody sú 
vedené po celej dĺžke obce aj s odbočkami. Vedenie z vodičov FeZn je na elektrických stĺpoch 
aj na osobitných stĺpoch, na ktorých sú upevnené reproduktory. Rozmiestnenie 
reproduktorov zabezpečuje dobrú počuteľnosť na celom území obce. 
Slovenský rozhlas na území obce má dobrý príjem na všetkých vlnách a frekvenciách. Možný 
je príjem komerčných domácich aj zahraničných vysielačov. Príjem programov Slovenskej 
televízie aj komerčných televízií zabezpečujú rozvody obecnej káblovej televízie. Rozširuje sa 
využívanie parabolických antén na príjem digitálneho vysielania UPC a Skylink zo satelitov. 
 
CESTOVNÝ RUCH 
Podľa Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike (MH SR, 2005) je obec 
súčasťou Šarišského regiónu cestovného ruchu, ktorý má v strednodobom aj dlhodobom 
horizonte význam národný.  Podľa ÚPD VÚC je obec súčasťou rekreačného krajinného celku 
č.XII Busov. V neďalekej obci Čirč je cestný prechod do Poľska. V dostupnosti sa nachádza 
železničný hraničný priechod Plaveč –Muszyna a cestný hraničný priechod Becherov – 
Konieczna. Obec je nástupným bodom do Ondavskej vrchoviny, Čergova a Ľubovnianskej 
vrchoviny. Okolité lesy sú aj poľovníckym revírom Štátnych lesov (poľovnícke združenie SNP 
Malcov). Od MPR Bardejov je obec vzdialená 21 km. Partnerským mestom aj v cestovnom 
ruchu je na Poľskej strane Muszyn. 
V katastrálnom území obce sa nachádza Motorest Javorina s kapacitou 100 stoličiek. Ponúka 
spoločenské posedenie s chutnými špecialitami. V obci sú dve pohostinstvá s počtom 
stoličiek 20+20. V lokalite Vlčie je umiestnená chata Lesov SR s 15 lôžkami. Slúži viazanému 
cestovnému ruchu. 
V obci je 48 neobývaných domov, z ktorých 21 je využívaných na individuálnu chalupársku 
rekreáciu.  
Je tu východisko žlto značenej turistickej trasy Lenartov – Malý Minčol (1054), ktorá vedie 
ďalej cez kataster obce Lukov, Livovská Huta a Obručné. Prechádza Ľubovnianskou 
vrchovinou a Čergovom v celkovej dĺžke 7,7 km. Novootvorený zeleno značený turistický 
chodník s trasou od obce Lenartov až po Kráľovu studňu (773,3 m n.m.), ktorá leží na 
slovensko-poľskej hranici v Ľubovnianskej vrchovine, má dĺžku 4 kilometre. Na vrchole je 
drevená rozhľadňa vysoká 13 metrov. Zo štvorpodlažnej zastrešenej veže je vidno celý 
hrebeň Čergova, Busov, Maguru, viaceré blízke obce i poľskú Jaworzynu Krynickú v Beskide 
Sądeckom. V blízkosti katastrálneho územia obce prechádza červeno značená medzinárodná 
diaľková turistická trasa E3, úsek Obručné – Minčol v dĺžke 10,2 km. Turistickou 
zaujímavosťou je osadený triangel v katastri obce, ktorý označuje miesto nálezu meteoritu s 
hmotnosťou 108,8 kilogramov, ktorý objavili pastieri v roku 1814. Meteorit sa nachádza v 
Budapešti, v Maďarskom národnom múzeu a patrí k najväčším meteoritom v strednej 
Európe. Obec si dala zhotoviť jeho repliku, ktorá môže byť lákadlom a dá sa na ňom budovať 
rozvoj cestovného ruchu.  
Katastrálne územie obce predstavuje územie s priaznivými prírodnými podmienkami na 
celoročnú turistiku. Je tu možnosť realizácie hlavne nenáročnej poznávacej pešej turistiky, 
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ale aj agroturistiky, cykloturistiky a chalupárčenia. Poloha obce umožňuje skombinovať 
návštevu Nízkych Beskýd s možnosťou využitia turistických trás, ktoré sú vhodné na rodinné 
výlety, spoznávanie krás okolitej prírody počas celého roka. Okolie obce poskytuje možnosti 
pre rozvoj zimnej rekreácie a športov, letnej horskej a náučnej turistiky a cykloturistiky, ako 
aj možnosti poľovníctva. Z kultúrnohistorického hľadiska je okolie atraktívne ľudovou 
architektúrou (Frička, Lukov, Krivé, Hervartov..) a prítomnosťou drevených kostolíkov, 
zapísaných spolu s MPR Bardejov do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  
Celkovo obec a jej okolie disponuje cca 100 funkčnými lôžkami. V špičke dominuje pasantská 
návštevnosť a pohybuje sa do 400 osôb. Priemerná denná návštevnosť je odhadovaná na 
150 osôb v lete a 100 osôb v zime. Denná rekreácia občanov sa uskutočňuje na športovo-
rekreačných plochách v obci – park, ihriská a turistické trasy. Koncom-týždňová rekreácia sa 
uskutočňuje v širšom priestore regiónu. (ÚPO, 2014) 
V obci sa tiež nachádza národná kultúrna pamiatka – Kostol sv. Leonarda, ktorého výstavba 
začala v roku 1820. Kostol bol dokončený, posvätený a daný do užívania v roku 1826.  
 
ŠKOLSTVO 
V obci je materská škola (MŠ) s celodennou prevádzkou, má dve triedy. MŠ tvorí samostatný 
objekt, vo vyhovujúcom stave. Tabuľka 21 znázorňuje vývoj v MŠ za posledné štyri roky.  
Tabuľka 21: Materská škola v obci Lenartov 

ukazovateľ / školský rok  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
počet pedagogických zamestnancov 4 4 4 4 
počet ostatných zamestnancov 4 4 4 4 
počet detí v MŠ 35 35 32 34 
počet tried v MŠ 2 2 2 2 
počet krúžkov v MŠ 0 0 0 0 
počet projektov, do ktorých sa MŠ zapojila 0 1 1 3 

Zdroj: Kolbasová, A., MŠ Lenartov, 2015  

 
MŠ sa v posledných troch rokoch zapojila do projektov „Školské ovocie“ a v školskom roku 
2013/2014 aj do ďalších projektov, ako: „Detské ihrisko – miesto radosti a šantenia“, 
„Rozšírenie kapacity MŠ formou prístavby“.  
Špecializovaná základná škola (ZŠ) je I. stupňa, 1.-4. ročník. ZŠ má tiež nultý ročník v bežných 
a špeciálnych triedach v dvojzmennej prevádzke. ZŠ má svoj vlastný školský časopis Slnečnica 
(Lenartovčan, 5/2014). Je tvorená samostatnou budovou v dobrom technickom stave. Škola 
nemá v rámci areálu žiadne športové vybavenie. Tomuto účelu slúži obecné ihrisko.   
Tabuľka 22: Základná škola v obci Lenartov   

ukazovateľ / školský rok 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
počet pedagogických zamestnancov 7,26 +  

2 AU 
7,17 +  
2 AU 

8,17 +  
2 AU 

8,17 +  
2 AU 

8,17 + 
 2 AU 

počet ostatných zamestnancov 2 2 2 2 3 

počet žiakov v ZŠ 92 82 94 90 87 

počet krúžkov v ZŠ 6 7 8 6 2 
počet projektov, do ktorých sa ZŠ 
zapojila 6 5 7 16 9 

Zdroj: ZŠ Lenartov, 2015  
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ZŠ a MŠ majú spoločnú školskú jedáleň s 2 kuchárkami. Za II. stupňom ZŠ dochádzajú žiaci do 
obce Malcov, resp. do Bardejova. Najbližšie stredné školstvo je v Bardejove, kde sú aj ZUŠ.  
 
ZDRAVOTNÍCTVO 
V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenia. Všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre 
dospelých aj deti poskytuje zdravotné stredisko v Kružľove. Najbližšia nemocnica, 
pohotovostná služba a rýchla zdravotnícka pomoc je v okresnom meste Bardejov. 
 
SOCIÁLNE SLUŽBY 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie domu dôchodcov a sociálnych služieb, najbližšie je 
v okresnom meste Bardejov. Obec zabezpečuje terénne opatrovateľské služby pre seniorov 
a nevládnych spoluobčanov formou aktivačných pracovníkov. 
V obci je poskytovaná aj terénna sociálna práca. Hlavným cieľom terénnej sociálnej práce v 
obci je prispieť k zlepšeniu životnej úrovne znevýhodnených obyvateľov Obce Lenartov s 
osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu. Cieľovú skupinu tvoria občania, 
ktorí žijú v uzavretých a sociálne izolovaných komunitách, alebo sú takýmto vylúčením 
ohrození. Pre túto skupinu je typická relatívne vysoká miera sociálnej odkázanosti a výskyt 
sociálno-patologických javov. 
Terénna sociálna práca v rámci Národného projektu  je zameraná najmä na: 

• poskytovanie základných informácií (sociálneho poradenstva) v krízových situáciách a 
zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, formu sociálnej intervencie a plán 
ďalších krokov riešenia klientovho sociálneho problému, 

• poskytovanie individuálnych a skupinových konzultácií, 
• spoluprácu a sprostredkovanie informácií medzi klientmi a inštitúciami v lokalite 

(Obecný úrad, MŠ, ZŠ, ÚPSVaR, zdravotné zariadenia atď.), 
• podporu klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdraviu, zdraviu detí: zlepšenie 

osobnej hygieny, zdravotná starostlivosť.  
Vzhľadom k celoslovenskému trendu zvyšovania obyvateľstva v poproduktívnom veku, bude 
potrebné, aby obec v budúcnosti zabezpečila občanom nepretržitý prístup k sociálno-
zdravotníckym službám (s ohľadom, najmä na zdravotný stav občanov) a to vybudovaním 
domova sociálnych služieb. ÚPO sa touto problematikou zaoberal a navrhuje 
pretransformovať súčasný Hostinec Kráľová studňa na dom sociálnej starostlivosti s 
kapacitou 30 miest a zároveň navrhuje v Osade zriadiť komunitné centrum.   
Obec Lenartov zriadila v auguste 2013 chránené pracovisko v budove Obecného úradu 
v Lenartove. Chránené pracovisko poskytuje zamestnanie občanom so zdravotným 
postihnutím. Toto chránené pracovisko získala obec na základe projektu „Chránená dielňa“ 
podaného v januári 2012. (Lenartovčan, 1/2013)   
 
KULTÚRA A ŠPORT 
Kultúra a cirkev 
V dvojpodlažnej budove Obecného domu sa nachádza malá a veľká spoločenská sála (10 x 19 
m s vybavenou kuchyňou), obecná izba, zasadačka, 2 kancelárie, toalety a Sklad civilnej 
obrany. Kapacita sály je 100 stoličiek. Pri fare je školská knižnica. 
Spolkový život v obci je nevýrazný. Medzi záujmové spolky patrí Občianske združenie Kráľova 
studňa, Jednota dôchodcov Slovenska, Zväz branných a technických činností SR, Slovenský 
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zväz protifašistických bojovníkov. V obci pôsobia aj dve rómske kapely: Gypsy Papin a Gypsy 
Stuky.  
Z kultúrnych aktivít usporadúvaných obcou sú Rusadle na dedine, Mikuláš, oslavy dňa obce,  
kresťanský ples a pod. 
V zastavanom území obce sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Leonarda z roku 1872 a 
farský úrad. Fíliou je obec Malcov. Fara gréckokatolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania je v Bardejove. Dom smútku postavený v roku 1994 s kapacitou cca 
40 stoličiek je situovaný v areáli cintorína.  
Telovýchova a šport 
Pri vstupe do obce sa nachádza futbalové a multifunkčné ihrisko. Ďalšie sa nachádza 
v Rómskej osade. V roku 2014 obec zriadila a dala do užívania občanom obecnú posilňovňu. 
V obci sú organizované turnaje v hádzaní šípok, preteky v streľbe zo vzduchovky, stolný tenis. 
Za ďalšími športovými aktivitami musia občania dochádzať do väčších centier. 
V septembri 2015 sa budú v obci konať Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu 
v spolupráci s okolitými obcami.   
 
PODNIKATEĽSKÉ A NEZISKOVÉ SUBJEKTY 
Významný hospodársko – ekonomický prínos pre celú spoločnosť a jej rozvoj majú aj 
podnikateľské a neziskové subjekty. V obci sú zastúpení len malí podnikatelia, ktorí sú 
zameraní na poskytovanie služieb a predaj.    
Tabuľka 23: Podnikateľské subjekty 

Motorest Javorina reštauračné zariadenie a pohostinstvo 
Bar u Kocúra pohostinstvo 
Pohostinstvo Kráľová Studňa pohostinstvo 
Karmix predaj potravín a rôzneho tovaru 
Potraviny Michal Karol predaj potravín 
Agro Čirč obhospodarovanie pôdy  
Jančošek SHR 
Karol Bíly potraviny 
Farma Malcov a Farma Javorina chov hovädzieho dobytka a obhospodarovanie 

pôdy  
Zdroj: www.lenartov.sk, ObÚ  

 
Tabuľka 24: Neziskové subjekty 

Miestna akčná skupina Horná Topľa 

Občianske združenie Kráľová Studňa 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - Lenartov 
Jednota dôchodcov Slovenska 
Zväz branných a technických činností SR 
Dobrovoľný hasičský zbor 
Urbárska spoločnosť   

Zdroj: www.lenartov.sk, ObÚ  

 
OCHRANA A BEZPEČNOSŤ  
Protipožiarna ochrana spadá pod OHaZZ Bardejov. Najbližšia požiarna stanica je v Bardejove. 
V obci je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má 47 členov.  
Ochrana pred povodňami. Toky pretekajúce katastrálnym územím obce Lenartov nemajú 
dostatočnú kapacitu na prevedenie Q100 ročnej veľkej vody a pre tieto toky nie je doposiaľ v 
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zmysle § 46 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov určený rozsah 
inundačného územia a do doby jeho určenia sa vychádza z podkladov o pravdepodobnej 
hranici územia ohrozeného povodňami, za čo sú považované aj informácie o povodniach v 
minulých rokoch. Ochrana pred povodňami je riešená návrhom regulácie a ochrannej hrádze 
na Večnom potoku v priestore Rómskej osady, ako aj zástavbou mimo inundované územia v 
obci (ÚPO, 2014). V niektorých častiach obce sú vybudované odvodňovacie drážky, ktoré sa 
budú postupne dobudovávať v celej obci.    
ROH – Rómska občianska hliadka vznikla v obci Lenartov 31. októbra 2014 v rámci projektu 
Rómske občianske hliadky v programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia. ROH má 10 členov, 
z toho 2 koordinátorov. Hlavnými úlohami ROH sú podpora komunitného rozvoja, snaha o 
zníženie páchania protispoločenského konania, udržiavanie verejného poriadku a kvality 
životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia rómskej komunity. Spolupracuje 
s Policajným zborom SR, taktiež napomáha pri zabezpečovaní kultúrnych a športových 
podujatí obce, sprevádza deti na ceste do a zo školských zariadení, dohliada na bezpečný 
prechod detí cez prechody pre chodcov a iné (Lenartovčan 5/2014).    
 
SAMOSPRÁVA 
Samosprávu obce v súčasnosti reprezentuje obecný úrad. Obecný úrad je výkonným 
orgánom obecného zastupiteľstva a starostky obce Lenartov. Obecné zastupiteľstvo má 8 
členov. Obec má zriadené obecné komisie, a to Komisia pre životné prostredie a verejný 
poriadok na rómskej osade, Komisia kultúrna a športová, Komisia priestupková a verejného 
poriadku, Komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti, Komisia na ochranu verejného 
záujmu, Komisia finančná a rozpočtová, Komisia územného plánovania a spolupráce s 
podnikateľskými subjektmi, Komisia správy majetku obce. 
V Tabuľke 25 je uvedená sumarizácia príjmov a výdavkov obce Lenartov za rok 2014.  

Zdroj: Obecný úrad Lenartov, 2015  

 
VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU  
Dotazníkový prieskum medzi  obyvateľmi obce prebiehal počas dvoch týždňov na prelome 
mesiacov marec a apríl v dvoch formách, a to v tlačenej podobe a v on-line verzii. Do každej 
domácnosti v obci bol rozdistribuovaný jeden výtlačok dotazníka, zároveň boli obyvatelia 
oboznámení aj s možnosťou vyplnenia on-line dotazníka na web stránke obce. Celkovo na 
dotazník odpovedalo 21 respondentov, z toho 16 formou tlačeného dotazníka a 5 
respondentov odpovedalo formou elektronického dotazníka.  V dotazníku boli použité 
otvorené, uzavreté, ale aj polouzavreté otázky, ktoré boli zamerané na: 

Tabuľka 25: Sumarizacia príjmov a výdavkov obce za rok 2014 

Príjmy Výdavky 

Bežné Daňové príjmy 264 120 € Bežné 520 271 € 
Nedaňové príjmy 12 684 € 
Tuzemské bežné granty a transfery 296 600 € 
Finančné operácie 8 000 € 
Bežné príjmy spolu 581 404 € 

Kapitálové Dotácia na ÚPO 8 000 € Kapitálové ÚPO 10 000 € 
Kapitálové príjmy spolu 8 500 € 

Rezervný fond 7 500 € 

Príjmy za rok 2014 spolu:  597 404 € 
Výdavky za rok 2014 
spolu: 530 271 € 
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• demografickú a socioekonomickú štruktúru respondentov,  
• spokojnosť respondentov s vybratými oblasťami a ich participáciu na živote obce, 
• zistenie návrhov respondentov ohľadom rozvoja obce.  

 

Formulár č. A 3 - Plánovací formulár prieskumu  

Charakteristika prieskumu Poznámka 

Dôvody vykonania prieskumu - zapojenie verejnosti do prípravy PHSR 
- mobilizácia miestnej komunity a jej participácia na definovaní 
rozvojových priorít 

Ciele prieskumu - získanie názorov verejnosti na kvalitu života v obci a spokojnosť s 
fungovaním obce 
- pomoc pri definovaní problémov a priorít rozvoja obce 

Spôsob realizácie - zostavenie dotazníka 
- distribúcia tlačenej verzie dotazníka do každej domácnosti v obci 
- uverejnenie digitálnej verzie dotazníka na web stránke obce 

Finančné nároky - tlač dotazníkov 
Časové nároky - zostavenie dotazníka – 1 týždeň 

- distribúcia dotazníka do domácností a spätný zber – 2 týždne 
- vyhodnotenie dotazníka – 2 týždne 

Zodpovednosť za realizáciu - zostavenie dotazníka – externý odborník 
- distribúcia a zber tlačenej verzie dotazníka – obec 
- zostavenie online verzie – externý odborník 
- vyhodnotenie dotazníka – externý odborník 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 

 
Súhrne výsledky prieskumu 
Validitu dotazníkového prieskumu znižujú dva faktory a to, nízka účasť obyvateľov na 
prieskume a neúčasť niektorých skupín obyvateľstva na prieskume (ženy na materskej 
a rodičovskej dovolenke). 
S prihliadnutým na vyššie spomenuté faktory súhrne výsledky dotazníkového prieskumu 
v obci sú nasledovné:  
Charakteristika respondentov:  
Prieskumu sa zúčastnilo 11 mužov a 10 žien. Z respondentov nikto nemal menej ako 19 
rokov, najviac boli zastúpené vekové kategórie 20 až 29 rokov, potom nasledovali 50 až 64 
roční respondenti. Z celkového počtu 9 zúčastnených respondentov malo stredoškolské 
vzdelanie, 6 zúčastnení boli vyučení, ďalší 3 respondenti mali vysokoškolské vzdelanie 
a taktiež 3 opýtaní boli vyučení s maturitou. 8 z opýtaných respondentov uviedlo pri 
ekonomickej aktivite, že pracujú vo verejnom sektore, dotazníku sa nezúčastnili skupiny 
obyvateľov obce, a to študenti a ženy na materskej a rodičovskej dovolenke. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Zdroj: vlastné spracovanie  

 
 

 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 
Obec ako miesto bývania 
Z celkového počtu 21 respondentov až 20 uviedlo, že žije v obci viac ako 21 rokov, 1 
zúčastnený uviedol, že žije v obci 6 -10 rokov. Celkovú spokojnosť s bývaním v obci uviedlo 
10 respondentov, 11 opýtaných obyvateľov obce uviedlo, že sú čiastočne spokojní a nikto 
neuviedol, že by nebol spokojný s bývaním v obci. Pri otázke o prípadných dôvodoch 
nespokojnosti obyvateľov s bývaním v obci prevládali hlavne chýbajúce chodníky, asfaltové 
cesty, cyklotrasy, turistické chodníky, spoločenský život, medziľudské vzťahy, nízka možnosť 
zamestnania v obci, či služby v obci (potraviny, lekár), niektorí opýtaní respondenti uviedli, že 
sú spokojní prípadne čiastočne spokojní. Kvalitu života v obci väčšina respondentov označila 
za dobrú (12) alebo za priemernú (9). 
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Rozvoj obce 

Z celkového počtu respondentov iba
plány obce. 14 opýtaných respondentov uviedlo, že pozitívne hodnotí rozvoj obce za 
posledných 5 rokov a len 2 
uvedené obdobie.  Najviac z opýtan
na riešenie v obci je bytová výstavba a
sa na výstavbu kanalizácie a 
oblasti rozvoja sú uvedené v Grafe 7. 

Zdroj: vlastné spracovanie   

  
   

Zdroj: vlastné spracovanie  
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respondentov iba 9 respondentov uviedlo, že čiastočne pozná rozvojové 
plány obce. 14 opýtaných respondentov uviedlo, že pozitívne hodnotí rozvoj obce za 

len 2 respondenti uviedli, že hodnotia negatívne rozvoj obce za 
uvedené obdobie.  Najviac z opýtaných respondentov označilo, že najdôležitejšou oblasťou 

bytová výstavba a stavebné pozemky, ďalej označili za dôležité zam
 postoj občanov k veciam verejným. Ďalšie nie menej dôležité 
Grafe 7.  

  

       
 

               Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka 26: Návrhy respondentov  

Chýbajúce služby v obci:  Návrhy a názory respondentov:  

Stály personál na kvalitnú údržbu životného 
prostredia a verejného poriadku v intraviláne a 
extraviláne obce 

Lampy verejného osvetlenia – mali by svietiť cez 
víkend a v noci. 

Služby (potraviny, pošta, kaderníctvo, lekár, 
bankomat, kozmetické služby) 

Infraštruktúra (rekonštrukcia chodníkov, oprava 
miestnych komunikácii, zlý stav vozovky) 

Infraštruktúra Výstavba bytov pre mladé rodiny 
Služby a starostlivosť o seniorov Služby (potraviny)  

Vytvorenie miestneho parku na posedenie Športové ihrisko 
 Viac možností zamestnania sa 

Ďalšie pôsobenie občianskej hliadky 
Aktivity pre rodiny s deťmi (premietanie kina, 
opekačky, túry, predstavenia) 
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 
Zlepšenie medziľudských vzťahov 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 
EX-POST HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHSR  
Predchádzajúci dokument PHSR obce Lenartov bol spracovaný na programové obdobie 2007 
– 2014. V uvedenom dokumente boli definované 4 strategické ciele (Infraštruktúra, Ekológia, 
Sociálna sféra a Turizmus) a k nim následne 20 opatrení. Konkrétne opatrenia s priradením 
k cieľom a tiež ich hodnotenie, je uvedené v Tabuľke 27:  
 
Tabuľka 27: Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR (2007 - 2014) 

Cieľ / Opatrenie Hodnotenie 
Strategický cieľ 1: Infraštruktúra 

Opatrenie 1.1: Kanalizácia nesplnené 
Opatrenie 1.2: Odstavné parkoviská nesplnené 
Opatrenie 1.3: Rekonštrukcia obecného rozhlasu nesplnené 
Opatrenie 1.4: Plynofikácia nesplnené 
Opatrenie 1.5: Dokončenie ROEP splnené 
Strategický cieľ 2: Ekológia 
Opatrenie 2.1: Vybudovanie miestneho kompostoviska nesplnené 
Strategický cieľ 3: Sociálna sféra 
Opatrenie 3.1: Sociálne byty nesplnené 
Opatrenie 3.2: Komunitné centrum splnené 
Opatrenie 3.3: Nové učebné priestory splnené 
Opatrenie 3.4: Obnovenie zastaranej hasičskej techniky splnené 
Opatrenie 3.5: Vybudovanie nových stavebných pozemkov nesplnené 
Strategický cieľ 4: Turizmus 
Opatrenie 4.1: Vybudovanie ubytovacích priestorov nesplnené 
Opatrenie 4.2: Lesné chodníky a cyklistické trasy nesplnené 

Opatrenie 4.3: Lyžiarske stredisko nesplnené 
Opatrenie 4.4: Oddychová zóna  nesplnené 

Zdroj: vlastné spracovanie   
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1.2 Analýza vonkajšieho prostredia 
 
Podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja (NSRR) je Prešovský kraj prevažne vidiecky, 
pomaly rastúci región SR, s dlhodobo nadpriemernou nezamestnanosťou, nízkym stupňom 
pripravenosti na inovácie, priemerne atraktívny a konkurencieschopný, rozvíjajúci sa mimo 
centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou a 
Ukrajinou. 
Rozlohou je Prešovský samosprávny kraj (PSK) druhým najväčším krajom SR (18,3 % územia) 
s prevládajúcimi malými obcami, členitým reliéfom a bohatým nerastným bohatstvom. Kraj 
sa počtom obyvateľov (14,9 % z celkového počtu obyvateľstva SR) radí tiež na popredné 
miesta, ale hustotou zaľudnenia 89,6 obyvateľov na km² patrí k najredšie obývaným krajom. 
Aj v tomto kraji sa začína prejavovať proces starnutia obyvateľstva a podiel detskej zložky 
klesol, pomaly narastá podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku. Kraj dlhodobo stráca 
sťahovaním obyvateľstva najmä s vyššou vzdelanostnou úrovňou (najvyššia hodnota v SR, 
takmer 6 000 obyvateľov ročne). Na počte pracujúcich sa vysokoškolsky vzdelaní podieľajú 
14 %, čo je viac ako napríklad v Trnavskom kraji alebo Nitrianskom kraji. 
Najviac zamestnaných v kraji je v sektore služieb (56,8 %), v priemysle a stavebníctve (okolo 
37 %), vysoký podiel na zamestnanosti predstavujú pracovníci v školstve (spolu takmer 17,26 
%), ale aj v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb (10 %). V poľnohospodárstve pracovalo 
v roku 2008 spolu 6,1 %, čo je nad priemerom SR. Kraj má v štruktúre nezamestnaných 
pomerne najvyššiu nezamestnanosť absolventov (27 504) a tretiu najvyššiu dlhodobú 
nezamestnanosť, a jednu z najvyšších nezamestnaností vo vekovej skupine vo veku 35 – 49 
rokov v SR. 
Okrem nezamestnaných je možnosť ako potenciálny zdroj pracovnej sily využiť ekonomicky 
aktívne obyvateľstvo, ktoré dochádza za prácou do iných krajov, alebo do zahraničia. V 
prípade PSK je to približne 42 000 ekonomicky aktívnych obyvateľov. 
Podnikateľská aktivita je priemerná. V kraji pôsobí 18 968 podnikateľských subjektov 
(právnické osoby), čo predstavovalo 11,2 % a 61 160 podnikateľských subjektov (fyzické 
osoby) s podielom 14,6 %. V prepočte na 1000 obyvateľov má celkovo spolu s NK najmenej 
podnikateľských subjektov. So zahraničnou účasťou sa v PSK nachádza 639 podnikateľských 
subjektov, a to je menej ako priemer SR. Prílev priamej zahraničnej investície (PZI) do PSK 
postupne stúpa. PSK dlhodobo čelí významným štrukturálnym problémom, ktorých riešenie 
si bude popri možnosti získania štátnej pomoci vyžadovať ďalšie cielené intervencie 
smerované najmä do zlepšenia dostupnosti infraštruktúry a zvýšenia kvalifikácie pracovnej 
sily. 
PSK je dlhodobo ekonomicky najslabším krajom SR, a to aj vďaka svojmu prevažne 
vidieckemu charakteru. PSK má nízky vnútorný investičný potenciál, preto priemysel nie je 
dostatočne rozvinutý. Z hľadiska štruktúry priemyslu patria v PSK k najvýznamnejším 
priemyselným odvetviam chemický, drevospracujúci, strojársky, odevný, textilný, 
elektrotechnický priemysel a najmä potravinársky priemysel. V minulosti zohrával významnú 
úlohu v regióne aj elektrotechnický priemysel (Stropkov) a jeho podiel bol nad celoštátnym 
priemerom. Táto skutočnosť sa po príchode významných zahraničných investícií do iných 
krajov SR (TTK) zmenila a ostali len dva významnejšie podniky na výrobu telefonických 
prístrojov a elektronických spotrebičov. Na tvorbe exportu a produkcie PSK sa v najväčšej 
miere podieľajú potravinársky, chemický, strojársky a textilný priemysel. 
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PSK patrí k najvýznamnejším producentom zemiakov v SR, ale s najnižšími hektárovými 
výnosmi. Hoci je PSK charakterizovaný ako prevažne poľnohospodársky región, nemá 
priaznivé geografické ani klimatické podmienky pre pestovanie obilnín. Zameriava sa najmä 
na produkciu menej náročných plodín. V kraji tiež dôležitú úlohu zohráva lesníctvo. 
Najvzácnejším bohatstvom kraja je príroda. Najmä Národný park Vysoké Tatry je významným 
turistickým strediskom. Pre turizmus kraja sú rovnako dôležité aj rezervoáre minerálnych vôd 
vo viacerých kúpeľoch. Z prírodných zdrojov ešte dosahujú celoslovenský význam ložiská 
kamennej soli pri Prešove. PSK má veľmi významné postavenie v oblasti turizmu v SR a patrí 
medzi najnavštevovanejšie kraje SR. Disponuje druhou najvyššou ubytovacou kapacitou (626 
ubytovacích zariadení) a dosiahol jednu z najvyšších návštevnosti (18 %) po BK a ŽK. 
Celkom možno očakávať, že PSK by mal šancu si aj vďaka novým PZI udržať pozíciu pomerne 
hospodársky a sociálne stabilného regiónu a síce sa bude pomaly približovať k úrovni 
priemeru EÚ 27, má dostatočný rozvojový potenciál prihraničného regiónu. V priemyselnej 
výrobe bude naďalej dominovať chemický a strojársky priemysel, významnejšie postavenie 
by mohol získať elektrotechnický priemysel. 
PSK má výrazný potenciál najmä v oblasti turizmu, poľnohospodárstva, služieb, podnikania 
a priemyslu. Mnoho z týchto potenciálov je nevyužitých, čo podľa nás súvisí aj so stavom 
infraštruktúry.  
Za najväčší nevyužitý rozvojový potenciál PSK považuje NSRR: 

• bohaté prírodné a kultúrnohistorické dedičstvo s vysokým podielom chránených 
území a kvalitným životným prostredím najmä pre rozvoj turizmu, 

• strategická poloha (prihraničný región, vonkajšia hranica EÚ), 
• mladá pracovná sila (rast vzdelanosti najmä na úrovni stredného odborného 

vzdelania), 
• priaznivé klimatické podmienky a pôdne pomery (pestovanie pre využitie biomasy). 

(NSRR, s. 100)  
 

1.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia  
 
SWOT analýza je zameraná na tri oblasti, a to: hospodársku, sociálnu a environmentálnu. 
V každej oblasti sú analyzované silné a slabé stránky, ktoré vychádzajú zo stavu vnútorného 
prostredia obce a príležitosti a ohrozenia vychádzajúce z vonkajšej analýzy obce a očakávaní 
obyvateľov obce.  
Vyhodnotenie jednotlivých SWOT analýz, bude podkladom pre stanovenie strategických 
cieľov obce.  
 
SWOT ANALÝZA – HOSPODÁRSKA OBLASŤ 
 

Formulár č. A 10 - SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

� poloha obce - prihraničná oblasť 
� turistická oblasť 
� zásoba drevnej hmoty 
� vybudovaná sieť miestneho rozhlasu 

pre informovanie obyvateľov obce 
� poloha v blízkosti kúpeľného a 

historického mesta Bardejov 

� štátna cesta v nevyhovujúcom stave 
� nie sú vybudované chodníky 
� nevyhovujúci stav autobusových 

zastávok 
� nízka možnosť zamestnania v obci 
� nízke priemerné mzdy v regióne 
� nezáujem mladých ľudí o podnikanie 
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� pokrytie obce mobilnými operátormi 
� vlastná webová stránka obce 
� medzinárodná cykloturistická trasa  
� vyhovujúce internetové pripojenie 

v obci  

� nedostatočná štruktúra a kvalita služieb 
pre obyvateľov a návštevníkov obce 

� vysoká miera nezamestnanosti v obci  
� dostupnosť regiónu pre investorov 

(infraštruktúra) 
� nepostačujúce rekreačné zariadenia a 

gastronomické služby pre návštevníkov 
� bezbariérový prístup na ObÚ  
� kriminalita 

Príležitosti Hrozby 

� možnosť cezhraničnej spolupráce s 
Poľskou republikou 

� záujem občanov o služby (kaderníctvo, 
holičstvo, obchod s potravinami, 
nákupné stredisko, bankomat) 

� záujem samosprávy o rozvoj obce 
� rozvoj malého podnikania 
� vytváranie podmienok pre rozvoj 

infraštruktúry a podmienok pre ďalšie 
bývanie 

� možnosť získania finančných zdrojov z 
fondov EÚ 

� vybudovanie kanalizácie 
� rekonštrukcia elektrickej rozvodnej 

siete (uloženie do zeme) 
� možnosti ďalšieho rozvoja cyklotrasy 
� spolupráca v oblasti turizmu na 

regionálnej úrovni 
� rozvoj agroturistických aktivít so 

zameraním na vzdelávacie a zážitkové 
pobyty 

� možnosť pritiahnutia investorov 
� vybudovanie bezbariérového prístupu 

na ObÚ  
� podpora a rozvoj cestovného ruchu, 

agroturizmu, turistiky, športu a oddychu  
� zriadenie gazdovského dvora 
� obchod v Rómskej osade  

� sťahovanie obyvateľov z obce 
� finančne náročná a pomalá výstavba, 

modernizácia a rekonštrukcia technickej 
infraštruktúry 

� administratívna náročnosť pri získavaní 
financií zo štátnych dotácií a z fondov 
EÚ 

� zhoršujúci sa stav obecných komunikácií 
� zmeny vo vnímaní tradičných hodnôt 
� úpadok rekreačných oblastí 
� zvyšovanie komunikačnej a 

administratívnej náročnosti výkonu 
činností verejnej správy vo vzťahu k 
externému, ako aj internému prostrediu  
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V hospodárskej oblasti prevažujú slabé stránky nad silnými, avšak obec má mnoho 
príležitostí, ktoré je potrebné využiť na eliminovanie slabých stránok.  
 
SWOT ANALÝZA – SOCIÁLNA OBLASŤ 
 

Formulár č. A 10 - SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

� školské zariadenia a školská jedáleň 
v obci  

� posilňovňa priamo v obci 
� zachovávanie tradícií 
� chránené pracovisko v priestoroch 

obecného úradu 
� stretnutia dôchodcov 
� existencia kultúrneho domu v obci 
� školská knižnica 
� vydávanie časopisu Lenartovčan 
� NKP (kostol sv. Leonarda) 
� OZ Kráľová studňa 
� ROH 
� výkon terénnej sociálnej práce 
� existencia komunitného centra v obci 
� postačujúca kapacita cintorína   
� materské centrum  

� žiadna zdravotná starostlivosť, lekáreň 
priamo v obci 

� nepostačujúce detské a multifunkčné 
ihrisko   - v obci nie je plnoorganizovaná 
ZŠ (je 1.-4. ročník) 

� absencia detského dopravného ihriska 
� nie je vybudovaný domov sociálnych 

služieb  - absentuje starostlivosť o 
seniorov (napr. obedy) 

� havarijný stav kotolne v budove ObÚ  
� nedostatok sociálnych/nájomných bytov 
� nedostatok a opotrebovanosť priestorov 

pre mládež a dorast na voľnočasové 
aktivity 

� málo aktivít a akcií pre rodiny  s deťmi 
� verejné osvetlenie nesvieti celú noc, 

(negatívum z hľadiska bezpečnosti) 
� absencia pobočky pošty 
� nezáujem občanov o veci verejné  

Príležitosti Hrozby 

� rozvoj tradícií 
� podpora rozvoja sociálnych služieb 
� využívanie finančných zdrojov  EÚ na 

účely zamestnanosti a sociálnej 

� nevysporiadané pozemky pod Rómskou 
osadou 

� nezáujem občanov o veci verejné 
� zhoršujúca sa sociálna situácia 
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Graf 8: Hospodárska oblasť
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inklúzie 
� podpora mladých rodín s deťmi v obci 
� možnosť získania finančných zdrojov z 

EÚ (dovybavenie škôlky, školy, ihrísk, 
... ) 

� aktivity pre rodiny s deťmi (opekačky, 
túry, detské predstavenia, kino, ...) 

� rozvoj spoločenského života  a aktivít 
� účasť obce pri budovaní 

medziľudských vzťahov v obci 
� budovanie sociálnych/nájomných 

bytov v obci aj v Rómskej osade 
� vybudovanie amfiteátra pre kultúrne a 

spoločenské aktivity  
� vybudovanie strelnice  
� rekonštrukcia budovy kultúrneho 

domu a kotolne  
� lekáreň v obci  
� škôlka v Rómskej osade 

marginalizovanej skupiny obyvateľstva a  
iných skupín obyvateľstva 

� prehlbovanie chudoby u niektorých 
skupín populácie a reprodukcia chudoby 

� zvyšujúci sa počet klientov odkázaných 
na pomoc iných nesystematickou 
preventívnou prácou v prirodzenom 
rodinnom a otvorenom prostredí 

� zvyšujúce sa finančné náklady na 
sociálne služby 

� nedostatok finančných prostriedkov na 
výstavbu nových športovo-rekreačných 
objektov 

 

 
V sociálnej oblasti prevažujú silné stránky a príležitosti, ktoré je potrebné využiť na zlepšenie 
a ďalší rozvoj v celej sociálnej oblasti v obci a následne na elimináciu slabých stránok a 
hrozieb.   
 
SWOT ANALÝZA – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 
 

Formulár č. A 10 - SWOT analýza a príklad dôležitých otázok  

Silné stránky Slabé stránky 

� oblasť chráneného vtáčieho územia 
� pokojné prírodné prostredie 
� odvoz komunálneho a separovaného 

� prítomnosť čiernych skládok a s tým 
súvisiace finančné zaťaženie obce 

� nie sú zregulované prítoky potoka Večný 
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odpadu je periodicky zabezpečovaný 
spoločnosťou Fúra s.r.o. 

� zber jedlých olejov a tukov 
� je zregulovaný potok Večný potok 

v obci   
 

potok 
� nie je zregulovaný potok Večný potok 

v okolí Rómskej osady 
� štátne a miestne komunikácie v 

nevyhovujúcom stave  
� nedostatočná propagácia zo strany obce 

o prírodných hodnotách pre potreby 
cestovného ruchu 

� nie je vybudovaná kanalizácia 

Príležitosti Hrozby 

� rozvoj environmentálnych technológií 
� zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo 

sfére životného prostredia 
� možnosť získania finančných 

prostriedkov z fondov EU 
� propagácia a využitie turistických 

chodníkov (Čergov) 
� používanie úsporných žiaroviek vo 

verejnom osvetlení 
� stály personál na kvalitnú údržbu 

životného prostredia  a verejného 
poriadku v intraviláne a extraviláne 
obce 

� vybudovanie kanalizácie 
� vybudovanie zberného dvora 
� vybudovanie kompostoviska   

� výskyt povodní 
� spaľovanie domového odpadu na 

záhradách 
� neriešenie problému existencie čiernych 

skládok 
� tlak na životné prostredie a pôvodnú 

krajinu vplyvom bytovej výstavby 
� zmeny vo vnímaní tradičných hodnôt 
� negatívne dopady na životné prostredie v 

prípade zásadného zvýšenia cestovného 
ruchu 

� tlak na parkovacie plochy 
� ťaženie drevnej hmoty 

 

 
V oblasti environmentálnej prevažujú príležitosti, ktoré je potrebné využiť na posilnenie tejto 
oblasti, nakoľko hrozby sú výraznejšie ako silné stránky a slabé stránky.  
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2. STRATEGICKÁ ČASŤ 
 

Strategická časť 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. 
 
Pôsobnosť obce pri podpore regionálneho rozvoja definuje zákon č. 539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja nasledovne (§ 12): 
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 programu rozvoja obce alebo 
spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31. mája 
zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad 
programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnoplánovacou 
dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) 
c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave 
a realizácii programu rozvoja vyššieho územného celku a na účely evidencie poskytuje 
vyššiemu územnému celku program rozvoja obce, 
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa 
§ 3, 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.  
 
Strategický dokument obce Lenartov je spracovaný v súlade s Národnou stratégiou 
regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014), 
Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015, ÚPN VÚC 
Prešovského kraja, ako aj zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 
V súčasnosti sú spracovávané rôzne rozvojové dokumenty PSK, ako napr. Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2014 – 2020, Územný plán PSK – I. etapa, 
Generel dopravnej infraštruktúry PSK, Program rozvoja vidieka PSK, Program energetického 
manažmentu PSK, Koncepcia dopravy vo verejnom záujme PSK.    
 
V súlade s celoeurópskou stratégiou do roku 2020 je pre obec Lenartov nevyhnutné, aby 
naplnila tri kľúčové priority rastu:  

• inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii, 
• udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho 

hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,  
• inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré 

zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.  
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Strategická vízia je želanou predstavou obyvateľov o budúcnosti, opisom ideálneho stavu, 
ako by mala obec vyzerať. Je zároveň motiváciou na dosahovanie cieľov, ktoré sa stanovia na 
základe analýzy súčasného stavu obce. Strategická  vízia obce Lenartov bola definovaná 
nasledovne: 
 
Obec Lenartov bude atraktívnou a bezpečnou obcou pre obyvateľov, turisticky príťažlivou 

pre návštevníkov a zároveň si zachová svoj prírodný a kultúrno-historický ráz.  

Svojim obyvateľom poskytne kvalitné služby v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej 

sféry, hospodárskej infraštruktúry a ochrany životného prostredia.  

 
S ohľadom na strategickú víziu obce boli stanovené strategické ciele. Hlavným strategickým 
cieľom obce Lenartov je vytvorenie podmienok a podpora zabezpečenia trvalo udržateľného 
rozvoja obce s prihliadnutím na jej prírodné, kultúrne a historické danosti.  
 
Na základe komplexného auditu rozvojového potenciálu obce Lenartov a výsledkov SWOT 
analýzy, ako aj vyššie spomínaných strategických dokumentov, je identifikovaných 
nasledovných 11 prioritných rozvojových oblastí, ktoré zodpovedajú potrebám trvalo 
udržateľného rozvoja obce: 

1. Hospodárstvo  
2. Technická infraštruktúra 
3. Rozvoj bývania  
4. Školstvo  
5. Sociálna oblasť  
6. Zdravotníctvo 
7. Kultúra a šport 
8. Cestovný ruch 
9. Ochrana a bezpečnosť  
10. Životné prostredie 
11. Administratíva  

Uvedené prioritné rozvojové oblasti boli rozdelené do troch hlavných rozvojových oblastí 
a to hospodárskej, sociálnej a environmentálnej, nasledovne: 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPODÁRSKA 
OBLASŤ 
 
Hospodárstvo   
Technická 
infraštruktúra  
Cestovný ruch 
Ochrana a bezpečnosť 

SOCIÁLNA 
OBLASŤ 
 
Rozvoj bývania 
Školstvo   
Sociálna oblasť 
Zdravotníctvo 
Kultúra a šport 
Administratíva 

ENVIRONMENTÁLNA 
OBLASŤ 
 
Životné prostredie  
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3. PROGRAMOVÁ ČASŤ  
 
Programová časť obsahuje podrobný zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 
PHSR v jednotlivých prioritných oblastiach (hospodárskej, sociálnej a environmentálnej).  
Programová časť obsahuje:  

• konkrétne opatrenia a aktivity vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a 
prioritám,  

• súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových 
hodnôt.  

 
Prioritná oblasť 1. Hospodárstvo 
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre vznik a rozvoj malých a stredných podnikov a zabezpečiť 
udržanie a rozvoj remesiel a poľnohospodárstva.  
 
Opatrenie 1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
Aktivity:  

1.1.1 Podpora obchodných a komerčných služieb v obci 
1.1.2 Podpora vzniku rekreačných a gastronomických zariadení  
1.1.3 Podpora cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou   

 
Opatrenie 1.2 Podpora remesiel a poľnohospodárstva 
Aktivity: 

1.2.1 Podpora rozvoja poľnohospodárstva a chovateľstva 
1.2.2 Podpora spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a chovateľstva na regionálnej 

úrovni  
1.2.3 Farmy v obci (Farma Javorina Lenartov a Farma Jura Malcov) 

  
Prioritná oblasť 2. Technická infraštruktúra 
Cieľ: Zabezpečiť  a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie života a bezpečnosti obyvateľov obce.   
 
Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry 
Aktivity: 

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 
2.1.2 Rekonštrukcia štátnych komunikácií v obci 
2.1.3 Výstavba chodníkov v obci 
2.1.4 Rozvoj cyklotrasy  
2.1.5 Rekonštrukcia mostov v obci   
2.1.6 Zriadenie obojstrannej autobusovej zastávky pre potreby osady 
2.1.7 Vybudovanie parkovísk   

 
Opatrenie 2.2 Zlepšenie stavu kanalizácie 
Aktivity: 

2.2.1 Vybudovanie splaškovej kanalizácie 
2.2.2 Dobudovanie dažďovej kanalizácie (odvodňovacie drážky)  
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Opatrenie 2.3 Rozvoj energetických sietí 
Aktivity: 

2.3.1 Zvýšenie kapacity elektrickej rozvodnej siete s ohľadom na predpokladanú 
výstavbu bytov 

2.3.2 Dostavba verejného osvetlenia podľa potreby (novo budované obytné lokality) 
2.3.3 Výmena žiaroviek vo verejnom osvetlení za úsporné  
2.3.4 Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete (uloženie do zeme)  
2.3.5 Plynofikácia obce   

 
Opatrenie 2.4 Protipovodňové opatrenia 
Aktivity: 

2.4.1 Zregulovanie prítokov potoka Večný potok 
2.4.2 Zregulovanie potoka Večný potok v rómskej osade 

 
Prioritná oblasť 3. Rozvoj bývania 
Cieľ: Podporiť a vytvoriť podmienky pre individuálnu výstavbu a výstavbu bytov s ohľadom 
na zotrvanie najmä mladých rodín v obci. 
 
Opatrenie 3.1 Rozvoj výstavby bytových domov a rodinných domov  
Aktivity: 

3.1.1 Výstavba sociálnych / nájomných bytov 
3.1.2 Vysporiadanie pozemkov a vznik nových stavebných pozemkov 
3.1.3 Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby 

 
Prioritná oblasť 4. Školstvo 
Cieľ: Skvalitniť podmienky výučby a rozšíriť mimoškolské aktivity.   
 
Opatrenie 4.1 Zlepšenie stavu školských zariadení 
Aktivity:  

4.1.1 Zriadenie materskej školy v Rómskej osade  
4.1.2 Rozšírenie areálu a kapacity ZŠ o dve triedy   
4.1.3 Modernizovanie školského vybavenia a učebných pomôcok podľa aktuálnych 

potrieb vzdelávania 
 
Opatrenie 4.2 Rozvoj mimoškolských aktivít 
Aktivity: 

4.2.1 Podpora záujmovej činnosti 
4.2.2 Podpora vzniku komunitného centra  

 
Opatrenie 4.3 Rozšírenie knižničných služieb 
Aktivity: 

4.3.1 Rozšírenie knižného fondu  
 
Prioritná oblasť 5. Sociálna infraštruktúra 
Cieľ: Podporiť vznik a rozvoj sociálnych služieb s ohľadom na aktuálne potreby obyvateľov 
a demografický vývoj.  
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Opatrenie 5.1 Aktívne opatrenia služieb zamestnanosti 
Aktivity: 

5.1.1 Zriadenie sociálneho podniku na výrobu brikiet  
5.1.2 Vytvorenie efektívneho systému na poskytovanie informácií o voľných 

pracovných miestach a o rekvalifikačných kurzoch 
5.1.3 Zapájanie dlhodobo nezamestnaných do aktivačných programov v obci 

 
Opatrenie 5.2 Skvalitňovanie sociálnych služieb 
Aktivity: 

5.2.1 Zriadenie klientskeho centra  
5.2.2 Pretransformovanie súčasného Hostinca Kráľová studňa na dom sociálnej 

starostlivosti 
5.2.3 Poskytovanie terénnych sociálnych služieb obyvateľom obce 
5.2.4 Podpora zotrvania klienta v jeho prirodzenom prostredí 
5.2.5 Podpora vzniku rôznych foriem sociálnych zariadení (napr. materské centrum, 

komunitné centrum, zariadenie krízového bývania, denný stacionár, ...) 
 
Prioritná oblasť 6. Zdravotníctvo 
Cieľ: Skvalitniť poskytovanie a prístup k zdravotníckym službám.     
 
Opatrenie 6.1 Skvalitnenie poskytovaných zdravotných služieb 
Aktivity: 

6.1.1 Podpora zriadenia lekárne v obci  
6.1.2 Podpora zriadenia ambulancie detského lekára   
6.1.3 Podpora zriadenia ambulancie lekára pre dospelých 
6.1.4 Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí a dlhodobo chorých s ohľadom na 

demografický vývoj v budúcnosti   
 
Prioritná oblasť 7. Kultúra a šport 
Cieľ: Podporovať a vytvárať priestor a možnosti kultúrneho a športového života v obci.   
 
Opatrenie 7.1 Rozvoj a skvalitňovanie kultúrneho života v obci 
Aktivity: 

7.1.1 Vybudovanie amfiteátra pre kultúrne účely 
7.1.2 Podpora tradícií v obci 
7.1.3 Vytváranie a podpora aktivít pre rodiny s deťmi 
7.1.4 Vytvorenie priestorov pre spoločensko-kultúrne a voľnočasové aktivity 

 
Opatrenie 7.2 Rozvoj športových aktivít 
Aktivity: 

7.2.1 Vybudovanie strelnice  
7.2.2 Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci  
7.2.3 Vybudovanie detského ihriska v obci 
7.2.4 Podpora športových aktivít v obci 
7.2.5 Podpora talentovanej mládeže 
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Prioritná oblasť 8. Cestovný ruch 
Cieľ: Zatraktívniť obec z pohľadu turizmu a zvýšiť návštevnosť obce.  
 
Opatrenie 8.1 Zvýšenie turistickej atraktívnosti obce 
Aktivity: 

8.1.1 Rozvoj agroturistických aktivít so zameraním na vzdelávacie a zážitkové aktivity  
8.1.2 Podpora propagácie obce 
8.1.3 Vytváranie nových atraktivít v obci – zriadenie gazdovského dvora  
8.1.4 Podpora spolupráce v oblasti cestovného ruchu na regionálnej a medzinárodnej 

úrovni  
8.1.5 Vybudovanie verejnej plochy športu a oddychu (archeologická štúdia hostinca, 

táborisko, altánky, stanový tábor) 
 
Prioritná oblasť 9. Ochrana a bezpečnosť 
Cieľ: Vytvárať podmienky pre bezpečný život v obci.  
 
Opatrenie 9.1 Zvýšenie a zefektívnenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov obce a ich majetku 
a majetku obce 
Aktivity: 

9.1.1 Podpora činnosti DHZ 
9.1.2 Oprava požiarnej zbrojnice  
9.1.3 Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia počas celej noci 
9.1.4 Podpora a ďalší rozvoj ROH  
9.1.5 Zriadenie kamerového systému v obci  

  
Prioritná oblasť 10. Životné prostredie 
Cieľ: Zvyšovať kvalitu životného prostredia a informovanosti obyvateľov.   
 
Opatrenie 10.1 Zvyšovanie ochrany životného prostredia 
Aktivity: 

10.1.1 Rekultivácia čiernych skládok 
10.1.2 Zvýšiť informovanosť a poradenstvo pre obyvateľov obce v oblasti životného 

prostredia 
 
Opatrenie 10.2 Podpora rozvoja aktivít v oblasti ochrany životného prostredia 
Aktivity: 

10.2.1 Zriadenie stáleho personálu na údržbu verejných priestranstiev v obci  
10.2.2 Výstavba a revitalizácia verejných priestranstiev v obci 
10.2.3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie 
10.2.4 Zorganizovanie zberu odpadu v súčinnosti s pracovníkmi VPP (2x v roku)   
10.2.5 Environmentálna výchova na školách (MŠ, ZŠ) 
10.2.6 Vybudovanie zberného dvora 
10.2.7 Vybudovanie kompostoviska  

 
Prioritná oblasť 11. Administratíva 
Cieľ: Byť otvorenou a efektívnou samosprávou s ohľadom na potreby obyvateľov obce, 
poskytovanie služieb a rozvoj obce.    
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Opatrenie 11.1 Zefektívnenie a skvalitnenie činnosti samosprávy   
Aktivity: 

11.1.1 Zrekonštruovanie budovy ObÚ 
11.1.2 Rekonštrukcia kotolne v budove ObÚ  
11.1.3 Vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy ObÚ  
11.1.4 Zriadenie kancelárie prvého kontaktu  
11.1.5 Podpora aktívnej participácie obyvateľov obce na veciach verejných   
11.1.6 Aktívna komunikácia samosprávy s obyvateľmi obce a monitoring potrieb 

obyvateľov obce 
11.1.7 Rekonštrukcia obecného rozhlasu    

 
MERATEĽNÉ INDIKÁTORY  
V oblasti stratégie a plánovania má svoje nezastupiteľné miesto monitorovanie plánovaných 
opatrení a aktivít. Monitorovanie plnenia opatrení a aktivít bude stálym procesom, ktorý 
poukáže na realizované zmeny, stav implementácie, výsledkov a dopadov. Cieľom 
monitorovania je získanie obrazu o skutočnom plnení opatrení a aktivít.  
 
Monitorovanie realizácie opatrení a aktivít reprezentujú nasledovné procesy: 

• Priebežné monitorovanie 
• Polročné hodnotiace správy za jednotlivé aktivity 
• Ročná hodnotiaca správa o realizácii akčného plánu 
• Aktualizácia akčného plánu podľa potreby  
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Zoznam monitorovacích indikátorov/ukazovateľov 
 Formulár č. P 2 - Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR 

Prioritná oblasť 1. Hospodárstvo 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
1.1 Podpora malého a 
stredného podnikania 

1.1.1 Podpora obchodných a 
komerčných služieb v obci 

počet nových podnikateľských 
subjektov 

dopad  počet 
obec 

Lenartov 
0 3 

1.1.2 Podpora vzniku rekreačných a 
gastronomických zariadení 

počet nových zariadení, počet 
podporených projektov 

dopad, 
výstup 

počet 
obec 

Lenartov 
0 2 

1.1.3 Podpora cezhraničnej 
spolupráce s Poľskou republikou  

počet dohôd o spolupráci 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 2 

1.2 Podpora remesiel a 
poľnohospodárstva  

1.2.1 Podpora rozvoja 
poľnohospodárstva a chovateľstva 

počet podporených projektov 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 2 

1.2.2 Podpora spolupráce v oblasti 
poľnohospodárstva a chovateľstva 
na regionálnej úrovni 

počet dohôd o spolupráci 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 3 

1.2.3 Farmy v obci (Farma Javorina 
Lenartov a Farma Jura Malcov) 

počet vybudovaných fariem  
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 2 

 

Prioritná oblasť 2. Technická infraštruktúra 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
2.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci 

dĺžka vybudovaných a 
rekonštruovaných ciest a 
komunikácií 

výstup km 
obec 

Lenartov 
1 3 

2.1.2 Rekonštrukcia štátnych 
komunikácií v obci 

dĺžka vybudovaných a 
rekonštruovaných ciest a 
komunikácií 

výstup km 
obec 

Lenartov 
0 1 

2.1.3 Výstavba chodníkov v obci dĺžka vybudovaných chodníkov 
výstup km 

obec 
Lenartov 

0 1 

2.1.4 Rozvoj cyklotrasy  dĺžka vybudovanej cyklotrasy 
výstup km 

obec 
Lenartov 

0 2 

2.1.5 Rekonštrukcia mostov v obci  počet zrekonštruovaných mostov výstup počet obec 0 2 
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Lenartov 
2.1.6 Zriadenie obojstrannej 
zastávky pre potreby osady 

zriadenie zastávky  
výstup počet 

obec 
Lenartov 

1 2 

2.1.7 Vybudovanie parkovísk počet novovybudovaných 
parkovacích miest 

výstup počet 
obec 

Lenartov 
0 3 

2.2 Zlepšenie stavu 
kanalizácie 

2.2.1 Vybudovanie splaškovej 
kanalizácie 

dĺžka vybudovanej splaškovej 
kanalizácie 

dopad km  
obec 

Lenartov 
0 1 

2.2.2 Dobudovanie dažďovej 
kanalizácie (odvodňovacie drážky) 

dĺžka vybudovanej dažďovej 
kanalizácie 

dopad km 
obec 

Lenartov 
1 5 

2.3 Rozvoj energetických 
sietí 

2.3.1 Zvýšenie kapacity elektrickej 
rozvodnej siete s ohľadom na 
predpokladanú výstavbu bytov  

počet nových domácností 
pripojených na elektrinu výstup počet 

obec 
Lenartov 

1 3 

2.3.2 Dostavba verejného 
osvetlenia podľa potreby (novo 
budované obytné lokality) 

počet inštalovaných svietidiel 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 2 

2.3.3 Výmena žiaroviek vo 
verejnom osvetlení za úsporné 

zrealizovanie výmeny 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

1 2 

2.3.4 Rekonštrukcia elektrickej 
rozvodnej siete (uloženie do zeme) 

zrealizovanie diela  
výstup km 

obec 
Lenartov 

0 1 

2.3.5 Plynofikácia obce zrealizovanie diela  
dopad km 

obec 
Lenartov 

0 1 

2.4 Protipovodňové 
opatrenia  

2.4.1 Zregulovanie prítokov potoka 
Večný potok 

vykonanie diela 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 8 

2.4.2 Zregulovanie potoka večný 
potok v rómskej osade 

vykonanie diela  
dopad m  

obec 
Lenartov 

0 1 

 

Prioritná oblasť 3. Rozvoj bývania 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
3.1 Rozvoj bytovej výstavby 3.1.1 Výstavba sociálnych / 

nájomných bytov 
počet vystavených 
nájomných/sociálnych bytov 

dopad počet 
obec 

Lenartov 
0 10 

3.1.2 Vysporiadanie pozemkov a 
vznik nových stavebných 
pozemkov 

% - ny podiel vysporiadaných a 
nových stavebných pozemkov výstup % 

obec 
Lenartov 

0 5% 
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3.1.3 Podpora rozvoja individuálnej 
bytovej výstavby 

počet vystavených rodinných 
domov 

dopad počet 
obec 

Lenartov 
0 23 

 

Prioritná oblasť 4. Školstvo 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
4.1 Zlepšenie stavu 
školských zariadení  

4.1.1 Zriadenie MŠ v rómskej osade vykonanie diela 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

4.1.2 Rozšírenie areálu a kapacity ZŠ 
o dve triedy 

zrealizovanie aktivity  
výstup počet 

obec 
Lenartov 

5 7 

4.1.3 Modernizovanie školského 
vybavenia a učebných pomôcok 
podľa aktuálnych potrieb 
vzdelávania 

počet zabezpečených moderných 
vzdelávacích pomôcok 

výstup počet 
obec 

Lenartov 
3 5 

4.2 Rozvoj mimoškolských 
aktivít 

4.2.1 Podpora záujmovej činnosti počet nových aktivít 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

1 2 

4.2.2 Podpora vzniku komunitného 
centra  

zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

4.3 Rozšírenie knižničných 
služieb 

4.3.1 Rozšírenie knižného fondu počet nových knižných zdrojov 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

1 2 

 

Prioritná oblasť 5. Sociálna infraštruktúra 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisko
vá hodnota 

/ 2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
5.1 Aktívne opatrenia 
služieb zamestnanosti 

5.1.1 Zriadenie sociálneho podniku 
na výrobu brikiet 

zriadenie podniku  
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

5.1.2 Vytvorenie efektívneho 
systému na poskytovanie informácií 
o voľných pracovných miestach a o 
rekvalifikačných kurzoch 

počet aktívnych záujemcov o 
poskytované služby 

dopad počet 
obec 

Lenartov 
1 2 

5.1.3 Zapájanie dlhodobo 
nezamestnaných do aktivačných 
programov v obci 

počet účastníkov aktivačných 
programov dopad počet 

obec 
Lenartov 

1 2 
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5.2 Skvalitňovanie 
sociálnych služieb 

5.2.1 Zriadenie klientskeho centra zrealizovanie diela  
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

 

5.2.2 Pretransformovanie 
súčasného Hostinca Kráľová studňa 
na dom sociálnej starostlivosti 

zrealizovanie diela 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

5.2.3 Poskytovanie terénnych 
sociálnych služieb obyvateľom obce  

počet klientov sociálnych služieb 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

1 3 

5.2.4 Podpora zotrvania klienta 
v jeho prirodzenom prostredí 

počet podporených klientov  
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

5.2.5 Podpora vzniku rôznych foriem 
sociálnych zariadení (napr. materské 
centrum, komunitné centrum, 
zariadenie krízového bývania, denný 
stacionár, ...) 

počet nových sociálnych zariadení 

výstup počet 
obec 

Lenartov 
0 2 

 

Prioritná oblasť 6. Zdravotníctvo 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota 

/2024 
6.1 Skvalitnenie 
poskytovania zdravotných 
služieb 

6.1.1 Podpora zriadenia lekárne v 
obci 

zrealizovanie diela  
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

6.1.2 Podpora zriadenia ambulancie 
detského lekára  

zriadenie ambulancie 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

6.1.3 Podpora zriadenia ambulancie 
lekára pre dospelých 

zriadenie ambulancie 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

6.1.4 Zabezpečenie starostlivosti 
o starých ľudí a dlhodobo chorých 
s ohľadom na demografický vývoj v 
budúcnosti   

počet podporených klientov 

dopad počet 
obec 

Lenartov 
0 2 

 

Prioritná oblasť 7. Kultúra a šport 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
7.1 Rozvoj a skvalitnenie 7.1.1 Vybudovanie amfiteátra pre zrealizovanie diela  výstup počet obec 0 1 
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kultúrneho života v obci kultúrne účely Lenartov 
7.1.2 Podpora tradícií v obci počet podporených projektov 

výstup počet 
obec 

Lenartov 
0 3 

7.1.3 Vytváranie a podpora aktivít 
pre rodiny s deťmi 

počet nových aktivít 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 3 

7.1.4 Vytvorenie priestorov pre 
spoločensko-kultúrne a voľnočasové 
aktivity 

počet vybudovaných priestorov 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

1 3 

7.2 Rozvoj športových 
aktivít 

7.2.1 Vybudovanie strelnice zrealizovanie diela  
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

7.2.2 Vybudovanie multifunkčného 
ihriska v obci 

zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

7.2.3 Vybudovanie detského ihriska 
v obci 

zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 2 

7.2.4 Podpora športových aktivít 
v obci 

počet nových športových aktivít 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

1 3 

7.2.5 Podpora talentovanej mládeže počet podporených talentov 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

1 2 

 

Prioritná oblasť 8. Cestovný ruch 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
8.1 Zvýšenie turistickej 
atraktívnosti obce  

8.1.1 Rozvoj agroturistických aktivít 
so zameraním na vzdelávacie a 
zážitkové aktivity 

počet aktivít 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 2 

8.1.2 Podpora propagácie obce propagačné materiály/aktivity 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 2 

8.1.3 Vytváranie nových atraktivít v 
obci - zriadenie gazdovského dvora  

zrealizovanie diela 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

8.1.4 Podpora spolupráce v oblasti 
cestovného ruchu na regionálnej a 
medzinárodnej úrovni 

počet podpísaných dohôd o 
spolupráci dopad počet 

obec 
Lenartov 

1 3 

8.1.5 Vybudovanie verejnej plochy 
športu a oddychu (archeologická 

vybudovanie verejnej plochy 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 
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štúdia hostinca, táborisko, altánky, 
stanový tábor) 

 

Prioritná oblasť 9. Ochrana a bezpečnosť 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
9.1 Zvýšenie a 
zefektívnenie ochrany a 
bezpečnosti obyvateľov a 
majetku obce  

9.1.1 Podpora činnosti DHZ počet podporených projektov 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

1 2 

9.1.2 Oprava požiarnej zbrojnice  zrealizovanie diela  
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

9.1.3 Zabezpečenie prevádzky 
verejného osvetlenia počas celej 
noci 

% - na spokojnosť obyvateľov obce 
(dotazník) dopad % 

obec 
Lenartov 

0 100% 

9.1.4 Podpora a ďalší rozvoj ROH počet nových členov ROH dopad počet ROH 1 2 
9.1.5 Zriadenie kamerového 
systému v obci  

počet nainštalovaných kamier v obci  
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

 

Prioritná oblasť 10. Životné prostredie 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisko
vá hodnota 

/ 2015  

Cieľová 
hodnota / 

2024 
10.1 Zvyšovanie ochrany 
životného prostredia  

10.1.1 Rekultivácia čiernych skládok plocha rekultivovaných čiernych 
skládok 

výstup m2 
obec 

Lenartov 
1 3 

10.1.2 Zvýšiť informovanosť a 
poradenstvo v oblasti životného 
prostredia 

počet obyvateľov informovaných v 
oblasti životného prostredia dopad počet  

obec 
Lenartov 

0 3 

10.2 Podpora rozvoja aktivít 
v oblasti životného 
prostredia  

10.2.1 Výstavba a revitalizácia 
verejných priestranstiev v obci 

plocha vybudovaných a 
revitalizovaných verejných 
priestranstiev v m2  

výstup m2 
obec 

Lenartov 
0 5 

10.2.2 Zriadenie stáleho personálu 
na údržbu verejných priestranstiev 
v obci  

počet členov pracovného tímu 
starajúceho sa o verejné 
priestranstvá 

dopad počet  
obec 

Lenartov 
0 1 

10.2.3 Podpora využívania 
obnoviteľných zdrojov energie 

počet podporených projektov  
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 
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10.2.4 Zorganizovanie zberu odpadu 
v súčinnosti s pracovníkmi VPP (2x v 
roku)   

zrealizovanie zberu 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 20 

10.2.5 Environmentálna výchova na 
školách (MŠ, ZŠ) 

počet hodín venovaných 
environmentálnej výchove 

dopad počet MŠ, ZŠ 0 50 , 50  

10.2.6 Vybudovanie zberného dvora zrealizovanie diela  
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

10.2.7 Vybudovanie kompostoviska  zrealizovanie diela  
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

 

Prioritná oblasť 11. Administratíva 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Cieľová 
hodnota / 

2024 
11.1 Zefektívnenie 
a skvalitnenie činnosti 
samosprávy   

11.1.1 Zrekonštruovanie budovy 
Obecného úradu 

zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

11.1.2 Rekonštrukcia kotolne v 
budove Obecného úradu 

zrealizovanie diela 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

11.1.3 Vybudovanie bezbariérového 
prístupu do budovy ObÚ  

počet bezbariérových prístupov do 
budovy ObÚ  

výstup počet 
obec 

Lenartov 
0 1 

11.1.4 Zriadenie kancelárie prvého 
kontaktu  

zriadenie kancelárie  
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

11.1.5 Podpora aktívnej participácie 
obyvateľov obce na veciach 
verejných   

% - ne vyčíslenie participujúcich 
obyvateľov obce na veciach 
verejných 

výstup % 
obec 

Lenartov 
0 30% 

11.1.6 Aktívna komunikácia 
samosprávy s obyvateľmi obce 
a monitoring potrieb obyvateľov 
obce 

počet aktivít vykonaných s cieľom 
zefektívnenia komunikácie 
s obyvateľmi obce  

dopad počet 
obec 

Lenartov 
0 80 

11.1.7 Rekonštrukcia obecného 
rozhlasu    

zrealizovanie diela 
dopad počet 

obec 
Lenartov 

0 1 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 
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4. REALIZAČNÁ ČASŤ  
  
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia realizácie PHSR obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR obce 
na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie 
PHSR obce formou akčných plánov.  
Realizačná časť obsahuje:  

• popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  

• popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, 
spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,  

• stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  

• systém monitorovania a hodnotenia,  

• akčný plán na programové obdobie PHSR.  
 
INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PHSR 
Najbližšími partnermi obce pri realizácií PHSR sú obyvatelia obce a podnikateľské a neziskové 
subjekty pôsobiace priamo v obci. Predpokladom pre úspešnú spoluprácu pri realizácií PHSR 
je aktívna účasť všetkých partnerov počas celého programovaného obdobia (prieskum, 
návrhy, pripomienkovanie monitorovacích správ a pod.).  
PHSR obce Lenartov je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny potrieb 
obyvateľov a bude sa aktualizovať prostredníctvom akčných plánov. Na potrebu aktualizácie 
poukáže aj ročná monitorovacia správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu, 
pričom bude odrážať reálny stav plnenia PHSR.  
Trvalo udržateľný rozvoj obce zabezpečuje obecný úrad prostredníctvom PHSR a akčných 
plánov. Na úrovni obce je Riadiacim orgánom PHSR obecné zastupiteľstvo a Výkonným 
orgánom PHSR je starosta obce. Starosta obce zodpovedá za systém riadenia PHSR, za 
systém čerpania získaných dotácií, za použitie úverových zdrojov a za čerpanie získanej 
pomoci zo štrukturálnych fondov.  
Nevyhnutnou podmienkou plnenia PHSR je administratívne zabezpečenie realizácie PHSR. 
Realizácia PHSR si bude vyžadovať systematickú prácu a monitorovanie. Navrhujeme, aby 
priebežné monitorovanie a ročnú hodnotiacu správu o stave plnenia akčného plánu a stave 
finančného čerpania prostriedkov vypracovali Komisia finančná a rozpočtová v úzkej 
spolupráci s Komisiou územného plánovania a spolupráce s podnikateľskými subjektmi.  
Pre vypracovanie monitorovacej a hodnotiacej správy implementácie PHSR za 
predchádzajúci rok je nevyhnutné, aby samospráva raz ročne získala a spracovala 
pripomienky poslancov, zamestnancov ObÚ, partnerov a verejnosti, najneskôr do leta – do 
začiatku prípravy rozpočtu na nasledujúci rok. Obecné zastupiteľstvo každoročne schváli 
hodnotiace a monitorovacie správy a rozhodne o prípadných zmenách a aktualizácii 
programu. 
Navrhujeme tiež, aby Kontrolným orgánom boli poverené jednotlivé komisie Obecného 
zastupiteľstva.  
 
KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA PHSR  
Počas celej realizácie PHSR bude obec Lenartov priebežne informovať obyvateľov obce 
o stave implementácie PHSR. Obec môže využiť viacero možností komunikácie, ako napr. 
obecný rozhlas, vlastná webová stránka, obecné noviny Lenartovčan, ale najmä verejné 
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prerokovanie prostredníctvom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Za priebežné 
informovanie bude zodpovedný ObÚ Lenartov.   
 
Formulár č. R 6 - Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR 
P. 
č.  

Časový rámec Miesto 
konania 

Cieľová 
skupina 

Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

1.  

01/2016 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2016, monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

2.  

01/2017 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2017, monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

3.  

01/2018 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2018, monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

4.  

01/2019 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2019, monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

5.  

01/2020 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2020, monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

6.  

01/2021 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2021, monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

7.  

01/2022 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2022, monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

8.  

01/2023 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2023, monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

9.  

01/2024 ObÚ poslanci OZ, 
obyvatelia 
obce, 
podnikateľské 
a neziskové 
subjekty 

verejné 
prerokovanie 

Prepojenie PHSR a 
programovaného 
rozpočtovania 

Výsledky 
hospodárenia obce za 
predchádzajúci rok, 
rozpočet obce na rok 
2024 monitorovacia 
správa 

Uznesenie OZ, návrh 
štruktúry 
programového 
rozpočtu, pripomienky 
a návrhy obyvateľov 
obce 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 
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SYSTÉM MONITOROVANIA A HODNOTENIA REALIZÁCIE PHSR  
Systém monitorovania a hodnotenia poukáže na reálny stav plnenia PHSR a taktiež poukáže 
na nedostatky pri jeho implementácií. Definovanie týchto nedostatkov je predpokladom na 
vykonanie zmien a prijatie nových opatrení.  
Monitorovacia a hodnotiaca správa bude vypracovaná raz ročne a bude obsahovať 
pripomienky verejnosti, poslancov, zamestnancov ObÚ a partnerov. Pripomienky bude 
možné predkladať celoročne, najneskôr však do leta (do začiatku prípravy rozpočtu na 
nasledujúci rok).  
Monitorovanie PHSR sa bude vykonávať v súlade s Formulárom č. P 2 - Zoznam ukazovateľov 
cieľov/prioritných oblastí PHSR, uvedenom v programovej časti PHSR. Výstupom 
monitorovania bude monitorovacia a hodnotiaca správa za príslušný rok, ktorú schváli 
obecné zastupiteľstvo. Za prípravu monitorovacej správy bude zodpovedať samospráva, 
prostredníctvom poverenej osoby.   
 
Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania  

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 - 2024 

Typ hodnotenia  Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania periodicita 

Strategické hodnotenie  najskôr v roku 2017 podľa rozhodnutia obce/koordinátora 
PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby 

Operatívne hodnotenie v prípade potreby  kontrola súladu programu s reálnou 
situáciou   

Tematické hodnotenie časti 
PHSR 

v roku 2018 (ďalej 
každoročne)  

téma hodnotenia identifikovaná ako 
riziková časť vo výročnej monitorovacej 
správe za predchádzajúci 
kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie 

  pri značnom odklone od stanovených 
cieľov                                                  
pri návrhu na revíziu PHSR 

Ad hoc  hodnotenie celého 
PHSR alebo jeho časti 

2015 – 2024   na základe rozhodnutia starostu, 
kontrolného orgánu obce, podnetu 
poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, 
správy auditu... 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 

 
AKČNÝ PLÁN REALIZÁCIE PHSR  
Akčný plán je konkrétny harmonogram opatrení a aktivít zameraných na rozvoj jednotlivých 
prioritných oblastí. Opatrenia a aktivity boli definované v rámci stratégie rozvoja obce. Akčný 
plán obsahuje predpokladané termíny plnenia jednotlivých aktivít, zoznam inštitúcií 
zodpovedných za ich plnenie, predpokladané zdroje financovania a ukazovateľ výstupu.  
 
Formulár č. R 1 - Akčný plán  

Opatrenie / Aktivita Termín Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 

výstupu 

Opatrenie 1.1 Podpora malého a stredného podnikania 

1.1.1 Podpora obchodných a komerčných 
služieb v obci 

 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
podnikateľské 

subjekty 
dopad  

1.1.2 Podpora vzniku rekreačných 2015 - 2024  obec rozpočet obce, dopad, výstup 
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a gastronomických zariadení  podnikateľské 
subjekty 

1.1.3 Podpora cezhraničnej spolupráce 
s Poľskou republikou   

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, 
EŠIF, iné granty 

dopad 

Opatrenie 1.2 Podpora remesiel a poľnohospodárstva 

1.2.1 Podpora rozvoja poľnohospodárstva 
a chovateľstva 2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
podnikateľské 
subjekty, EŠIF 

výstup 

1.2.2 Podpora spolupráce v oblasti 
poľnohospodárstva a chovateľstva na 
regionálnej úrovni  

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, 
podnikateľské 
subjekty, EŠIF 

dopad 

1.2.3 Farmy v obci (Farma Javorina 
Lenartov a Farma Jura Malcov) 

2015 - 2017 obec 
súkromné zdroje, 

EŠIF  
výstup 

Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci 

 2017 - 2018 obec 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
výstup 

2.1.2 Rekonštrukcia štátnych komunikácií 
v obci 

 2017 SSC 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
výstup 

2.1.3 Výstavba chodníkov v obci 
2017  obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, úver 

výstup 

2.1.4 Rozvoj cyklotrasy  
 2015 - 2024 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF  

výstup 

2.1.5 Rekonštrukcia mostov v obci   
2017 obec  

rozpočet obce, 
EŠIF, úver 

výstup 

2.1.6 Zriadenie obojstrannej autobusovej 
zastávky pre potreby osady 

 2017 
obec, SAD 

a.s. 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
výstup 

2.1.7 Vybudovanie parkovísk   
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, úver 

výstup 

Opatrenie 2.2 Zlepšenie stavu kanalizácie 

2.2.1 Vybudovanie splaškovej kanalizácie 
2016 

obec, VVS 
a.s.  

rozpočet obce, 
EŠIF, úver 

dopad 

2.2.2 Dobudovanie dažďovej kanalizácie 
(odvodňovacie drážky)  

2015 - 2020 
obec, SVP 

š.p. 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
dopad 

Opatrenie 2.3 Rozvoj energetických sietí 

2.3.1 Zvýšenie kapacity elektrickej 
rozvodnej siete s ohľadom na 
predpokladanú výstavbu bytov 

2016 - 2020  
obec, VSD 

a.s., VSE a.s. 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
výstup 

2.3.2 Dostavba verejného osvetlenia 
podľa potreby (novo budované obytné 
lokality) 

 2017 
obec, VSE 

a.s. 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
výstup 

2.3.3 Výmena žiaroviek vo verejnom 
osvetlení za úsporné  

2016 obec rozpočet obce výstup 

2.3.4 Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej 
siete (uloženie do zeme)  

 2015 - 2024 
obec, VSD 

a.s., VSE a.s. 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
výstup 

2.3.5 Plynofikácia obce   
 2015 - 2024 

obec, SPP 
a.s. 

rozpočet obce, 
úver, SPP 

dopad 

Opatrenie 2.4 Protipovodňové opatrenia 

2.4.1 Zregulovanie prítokov potoka Večný 
potok 

2015 - 2020  
obec, SVP 

š.p. 
rozpočet obce, 

EŠIF 
dopad 

2.4.2 Zregulovanie potoka Večný potok 
v rómskej osade 

 2016 - 2018 
obec, SVP 

š.p. 
rozpočet obce, 

EŠIF 
dopad 

Opatrenie 3.1 Rozvoj výstavby bytových domov a rodinných domov  

3.1.1 Výstavba sociálnych / nájomných 
bytov 

 2016 - 2020 obec 
rozpočet obce, 

úver, EŠIF  
dopad 

3.1.2 Vysporiadanie pozemkov a vznik 2015 - 2024 obec rozpočet obce výstup 
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nových stavebných pozemkov 

3.1.3 Podpora rozvoja individuálnej 
bytovej výstavby 

 2015 - 2024 obec súkromné zdroje  dopad 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie stavu školských zariadení 

4.1.1 Zriadenie materskej školy v rómskej 
osade  

2016 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, granty, 
MPSVR SR, 
MŠVVaŠ SR 

výstup 

4.1.2 Rozšírenie areálu a kapacity ZŠ o dve 
triedy 

 2016 - 2017 
obec, 

MŠVVaŠ SR 
rozpočet obce, 

EŠIF, MŠVVaŠ SR 
výstup 

4.1.3 Modernizovanie školského 
vybavenia a učebných pomôcok podľa 
aktuálnych potrieb vzdelávania 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, 

EŠIF, granty, 
MPSVR SR 

výstup 

Opatrenie 4.2 Rozvoj mimoškolských aktivít 

4.2.1 Podpora záujmovej činnosti 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
podnikateľské a 

neziskové subjekty 
dopad 

4.2.2 Podpora vzniku komunitného centra  
2015 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, MPSVR SR 

výstup 

Opatrenie 4.3 Rozšírenie knižničných služieb 

4.3.1 Rozšírenie knižného fondu  
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
podnikateľské 

subjekty 
výstup 

Opatrenie 5.1 Aktívne opatrenia služieb zamestnanosti 

5.1.1 Zriadenie sociálneho podniku na 
výrobu brikiet  

2017 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, MPSVR SR, 
podnikateľské 

subjekty 

dopad 

5.1.2 Vytvorenie efektívneho systému na 
poskytovanie informácií o voľných 
pracovných miestach a o rekvalifikačných 
kurzoch 

2015 - 2024  obec rozpočet obce dopad 

5.1.3 Zapájanie dlhodobo 
nezamestnaných do aktivačných 
programov v obci 

2015 - 2024  obec 
MPSVR SR 

dopad 

Opatrenie 5.2 Skvalitňovanie sociálnych služieb 

5.2.1 Zriadenie klientskeho centra  
2016 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, iné granty 

dopad 

5.2.2  Pretransformovanie súčasného 
Hostinca Kráľová studňa na dom sociálnej 
starostlivosti 

 2017 - 2020 obec 
podnikateľské 

subjekty, rozpočet 
obce, EŠIF 

dopad 

5.2.3 Poskytovanie terénnych sociálnych 
služieb obyvateľom obce 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, iné 
granty, MPSVR SR 

dopad 

5.2.4 Podpora zotrvania klienta v jeho 
prirodzenom prostredí 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, iné 
granty, MPSVR SR 

dopad 

5.2.5 Podpora vzniku rôznych foriem 
sociálnych zariadení (napr. materské 
centrum, komunitné centrum, zariadenie 
krízového bývania, denný stacionár, ...) 

2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
podnikateľské a 

neziskové 
subjekty, EŠIF, iné 

granty 

výstup 

Opatrenie 6.1 Skvalitnenie poskytovaných zdravotných služieb 

6.1.1 Podpora zriadenia lekárne v obci  
 2016 - 2024 obec, PSK 

podnikateľské 
subjekty, rozpočet 

obce  
výstup 

6.1.2 Podpora zriadenia ambulancie  2016 - 2024 obec, PSK rozpočet obce výstup 
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detského lekára  

6.1.3 Podpora zriadenia ambulancie lekára 
pre dospelých 

 2016 - 2024 obec, PSK  rozpočet obce výstup 

6.1.4 Zabezpečenie starostlivosti o starých 
ľudí a dlhodobo chorých s ohľadom na 
demografický vývoj v budúcnosti   

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, iné 
granty, MPSVR SR dopad  

Opatrenie 7.1 Rozvoj a skvalitňovanie kultúrneho života v obci 

7.1.1 Vybudovanie amfiteátra pre 
kultúrne účely 

2016 - 2017  obec 
rozpočet obce, iné 

granty  
výstup 

7.1.2 Podpora tradícií v obci 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné 
granty, neziskové 

subjekty 
výstup 

7.1.3 Vytváranie a podpora aktivít pre 
rodiny s deťmi 

2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné 
granty, 

podnikateľské a 
neziskové subjekty 

výstup 

7.1.4 Vytvorenie priestorov pre 
spoločensko-kultúrne a voľnočasové 
aktivity 2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné 
granty, 

podnikateľské a 
neziskové 

subjekty, EŠIF  

výstup 

Opatrenie 7.2 Rozvoj športových aktivít 

7.2.1 Vybudovanie strelnice  
2017 obec 

rozpočet obce, iné 
granty, EŠIF 

výstup 

7.2.2 Vybudovanie multifunkčného ihriska 
v obci  

2017 obec 
rozpočet obce, 
EŠIF, iné granty 

výstup 

7.2.3 Vybudovanie detského ihriska v obci 
2016 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, iné granty 

výstup 

7.2.4 Podpora športových aktivít v obci 

2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné 
granty, 

podnikateľské a 
neziskové subjekty 

dopad 

7.2.5 Podpora talentovanej mládeže 

2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné 
granty, 

podnikateľské a 
neziskové subjekty 

dopad 

Opatrenie 8.1 Zvýšenie turistickej atraktívnosti obce 

8.1.1 Rozvoj agroturistických aktivít so 
zameraním na vzdelávacie a zážitkové 
aktivity  2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné 
granty, 

podnikateľské a 
neziskové 

subjekty, EŠIF 

výstup 

8.1.2 Podpora propagácie obce 

2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné 
granty, 

podnikateľské a 
neziskové subjekty 

dopad 

8.1.3 Vytváranie nových atraktivít v obci – 
zriadenie gazdovského dvora  

2016 obec 

rozpočet obce, iné 
granty, 

podnikateľské a 
neziskové 

subjekty, EŠIF 

dopad 

8.1.4 Podpora spolupráce v oblasti 
cestovného ruchu na regionálnej a 
medzinárodnej úrovni  

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, 

EŠIF 
dopad 

8.1.5 Vybudovanie verejnej plochy športu 2015 - 2016 obec rozpočet obce, dopad  
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a oddychu (archeologická štúdia hostinca, 
táborisko, altánky, stanový tábor) 

EŠIF 

Opatrenie 9.1 Zvýšenie a zefektívnenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov obce a ich majetku a majetku obce 

9.1.1 Podpora činnosti DHZ 
2016 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
podnikateľské 

subjekty 
výstup 

9.1.2 Oprava požiarnej zbrojnice 
2015 - 2024 obec 

rozpočet obce, 
dotácie 

výstup  

9.1.3 Zabezpečenie prevádzky verejného 
osvetlenia počas celej noci 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce 

dopad 

9.1.4 Podpora a ďalší rozvoj ROH  
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
EŠIF 

dopad 

9.1.5 Zriadenie kamerového systému 
v obci  

2016  obec 
rozpočet obce, 

EŠIF  
výstup 

Opatrenie 10.1 Zvyšovanie ochrany životného prostredia 

10.1.1 Rekultivácia čiernych skládok 2015 - 2024  obec rozpočet obce výstup 

10.1.2 Zvýšiť informovanosť a 
poradenstvo pre obyvateľov obce v oblasti 
životného prostredia 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, 

MŹP SR dopad 

Opatrenie 10.2 Podpora rozvoja aktivít v oblasti ochrany životného prostredia 

10.2.1 Zriadenie stáleho personálu na 
údržbu verejných priestranstiev v obci  

2016 obec 
rozpočet obce, 

MPSVR SR 
výstup 

10.2.2 Výstavba a revitalizácia verejných 
priestranstiev v obci 2016 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, iné granty, 

úver 
dopad 

10.2.3 Podpora využívania obnoviteľných 
zdrojov energie 2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, iné granty, 

úver 
dopad 

10.2.4 Zorganizovanie zberu odpadu 
v súčinnosti s pracovníkmi VPP (2x v roku)   

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce 

dopad 

10.2.5 Environmentálna výchova na 
školách (MŠ, ZŠ) 

2015 - 2024  obec 
iné granty, 

neziskové subjekty 
dopad 

10.2.6 Vybudovanie zberného dvora 
 2016 - 2020 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF 

dopad 

10.2.7  Vybudovanie kompostoviska  
 2016 - 2020 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF  

dopad 

Opatrenie 11.1 Zefektívnenie a skvalitnenie činnosti samosprávy   

11.1.1 Zrekonštruovanie budovy ObÚ 
2016 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, úver 

výstup 

11.1.2 Rekonštrukcia kotolne v budove 
ObÚ  

2015 obec 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
dopad 

11.1.3 Vybudovanie bezbariérového 
prístupu do budovy ObÚ  

 2020 obec 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
výstup 

11.1.4 Zriadenie kancelárie prvého 
kontaktu  

2016 obec 
rozpočet obce, 

EŠIF, úver 
dopad 

11.1.5 Podpora aktívnej participácie 
obyvateľov obce na veciach verejných   

2015 - 2024  obec rozpočet obce výstup 

11.1.6 Aktívna komunikácia samosprávy 
s obyvateľmi obce a monitoring potrieb 
obyvateľov obce   

2015 - 2024  obec rozpočet obce  dopad 

11.1.7 Rekonštrukcia obecného rozhlasu    
2015 - 2017 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF 

dopad 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 
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5. FINANČNÁ ČASŤ  
  
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu 
a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.  
Finančná časť obsahuje:   

• indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,  

• finančný rámec pre realizáciu PHSR.  
 

5.1 Indikatívny finančný plán PHSR 
 
Výška finančných prostriedkov uvedených v PHSR pre potrebu realizácie jednotlivých aktivít, 
je stanovená orientačne/odhadom, nakoľko nie je možné stanoviť presnú výšku nákladov na 
realizáciu aktivít, keďže nie je vypracovaná projektová dokumentácia.  
Zdroje financovania regionálneho rozvoja definuje zákon č. 539/2008 o podpore 
regionálneho rozvoja nasledovne:  
(1) Regionálny rozvoj sa financuje: 
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol 
ministerstiev, 
b) zo štátnych účelových fondov, 
c) z rozpočtov vyšších územných celkov, 
d) z rozpočtov obcí, 
e) z prostriedkov fyzických osôb, 
f) z prostriedkov právnických osôb, 
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií, 
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených 
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, 
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis. 
(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú 
finančné prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov.   
 
Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia  

  

rok Spolu 

(tis. 

EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Hospodárska 
oblasť  90,0 437,0  448,8 104,5 84,5  84,5 45,5 45,5 45,5 45,5  1431,3 
Sociálna oblasť 65,6 286,94 213,94 112,94 114,94 130,94 28,94 28,94 28,94 28,94  1041,0 
Environmentálna 
oblasť  5,8 45,8  14,8  14,8 14,8  14,8   5,8  5,8  5,8  5,8  134,0 
Spolu (tis. EUR)  147,7  746,04  671,34  231,04  213,01  229,04  79,04 79,04 79,04 79,04  2554,3 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 
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5.2 Finančná časť     

 

Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce obsahuje podrobné rozdelenie predpokladaných finančných zdrojov na realizáciu jednotlivých aktivít. 

Konkrétna výška investícií bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie a zároveň sa predpokladá, že bude vychádzať najmä z 

procesu verejného obstarávania. 

   

Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce (v tis. EUR)  

Opatrenie Aktivita 
Klasifikácia 

stavieb - trieda 
Hlavný ukazovateľ 

Termín 

začatia a 

ukončenia 

aktivity/rok 

RN Spolu 

Verejné 
zdroje 
celkom 

Verejné zdroje 
Súkromné 

zdroje 
Úverové 
zdroje 

EIB 
príspevok 

(informatív
ne) 

Iné 
zdroje  

Národné 
zdroje 
celkom 

Zdroje EÚ 
(EŠIF) 

celkom 
a=b+e+f+g+h b=c+d c d e f g h 

I. HOSPODÁRSKA POLITIKA 1 431,30€ 1 410,30€ 89,50€ 1 320,80€ 21,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
Opatrenie 
1.1 

1.1.1 Podpora obchodných 
a komerčných služieb v 
obci 

  
počet nových 
podnikateľských 
subjektov 

2015 - 2024 3,00€    3,00€    

1.1.2 Podpora vzniku 
rekreačných a 
gastronomických zariadení 

1230 - Budovy 
pre obchod 

a služby 

počet nových 
zariadení 

2015 - 2024 3,00€    3,00€    

1.1.3 Podpora cezhraničnej 
spolupráce s Poľskou 
republikou  

  
počet dohôd o 
spolupráci 

2015 - 2024 50,00€ 50,00€  50,00€     

Opatrenie 
1.2  

1.2.1 Podpora rozvoja 
poľnohospodárstva a 
chovateľstva 

  
počet podporených 
projektov  

2015 - 2024 30,00€ 30,00€ 10,00€ 20,00€     

1.2.2 Podpora spolupráce v 
oblasti poľnohospodárstva 
a chovateľstva na 
regionálnej úrovni 

  
počet dohôd o 
spolupráci 

2015 - 2024 10,00€    10,00€    

1.2.3 Farmy v obci (Farma 
Javorina Lenartov a Farma 
Jura Malcov) 

1271 -  
Nebytové 

poľnohospodárs
ke budovy  

počet zriadených 
fariem 

2015 - 2017  --€ --€  --€ --€    

Opatrenie 
2.1  

2.1.1 Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií v 
obci 

2112 - Miestne 
komunikácie 

dĺžka vybudovaných a 
rekonštruovaných 
ciest a komunikácií 

2017 - 2018 20,00€ 20,00€ 10,00€ 10,00€     

2.1.2 Rekonštrukcia 2111 - Cestné dĺžka vybudovaných a 2017 300,00€ 300,00€  300,00€     
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štátnych komunikácií v obci komunikácie rekonštruovaných 
ciest a komunikácií 

2.1.3 Výstavba chodníkov v 
obci 

2112 - Miestne 
komunikácie 

dĺžka vybudovaných 
chodníkov 

2017 33,00€ 30,00€  30,00€ 3,00€    

2.1.4 Rozvoj cyklotrasy  2112 - Miestne 
komunikácie 

dĺžka vybudovanej 
cyklotrasy 

2015 - 2020 12,00€ 10,00€  10,00€ 2,00€    

2.1.5 Rekonštrukcia 
mostov v obci  

2141 - Mosty 
a nadjazdy 

počet 
zrekonštruovaných 
mostov 

2017 5,00€ 5,00€ 5,00€      

2.1.6 Zriadenie 
obojstrannej zastávky pre 
potreby osady 

1241 - Budovy 
pre dopravu, 
budovy pre 
elektronické 
komunikácie, 

stanice, 
terminály a 
pridružené 

budovy 

zriadenie zastávky  2017 1,30€ 1,30€ 1,30€      

2.1.7 Vybudovanie 
parkovísk 

2112 - Miestne 
komunikácie 

počet 
novovybudovaných 
parkovacích miest 

2015 - 2020 10,00€ 10,00€ 10,00€      

Opatrenie 
2.2  

2.2.1 Vybudovanie 
splaškovej kanalizácie 

2223 - Miestne 
kanalizácie 

dĺžka vybudovanej 
splaškovej kanalizácie 

2016 300,00€ 300,00€  300,00€     

2.2.2 Dobudovanie 
dažďovej kanalizácie 
(odvodňovacie drážky) 

2223 - Miestne 
kanalizácie 

dĺžka vybudovanej 
dažďovej kanalizácie 

2015 - 2020 100,00€ 100,00€  100,00€     

Opatrenie 
2.3 

2.3.1 Zvýšenie kapacity 
elektrickej rozvodnej siete 
s ohľadom na 
predpokladanú výstavbu 
bytov  

2224 - Miestne 
elektrické 
rozvody a 
vedenia  a 
miestne 

elektronické 
komunikačné 

siete 

počet nových 
domácností 
pripojených na 
elektrinu 

2016 - 2020 10,00€ 10,00€ 10,00€      

2.3.2 Dostavba verejného 
osvetlenia podľa potreby 
(novo budované obytné 
lokality) 

2224 - Miestne 
elektrické 
rozvody a 
vedenia  a 
miestne 

počet inštalovaných 
svietidiel 

2017 5,00€ 5,00€ 5,00€      
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elektronické 
komunikačné 

siete 
2.3.3 Výmena žiaroviek vo 
verejnom osvetlení za 
úsporné 

  zrealizovanie výmeny 2016 5,00€ 5,00€ 5,00€      

2.3.4 Rekonštrukcia 
elektrickej rozvodnej siete 
(uloženie do zeme) 

2224 - Miestne 
elektrické 
rozvody a 
vedenia  a 
miestne 

elektronické 
komunikačné 

siete 

zrealizovanie diela  2015 - 2024 100,00€ 100,00€  100,00€     

2.3.5 Plynofikácia obce 2221 - Miestne 
plynovody 

zrealizovanie diela  2015 - 2024 100,00€ 100,00€  100,00€     

Opatrenie 
2.4  

2.4.1 Zregulovanie prítokov 
potoka Večný potok 

2152 - Priehrady vykonanie diela 2015 - 2020 100,00€ 100,00€  100,00€     

2.4.2 Zregulovanie potoka 
Večný potok v rómskej 
osade 

2152 - Priehrady vykonanie diela  2016 - 2018 30,00€ 30,00€  30,00€     

Opatrenie 
8.1  

8.1.1 Rozvoj 
agroturistických aktivít so 
zameraním na vzdelávacie 
a zážitkové aktivity 

  počet aktivít 2015 - 2024 10,00€ 10,00€  10,00€     

8.1.2 Podpora propagácie 
obce 

  
propagačné 
materiály/aktivity 

2015 - 2024 5,00€ 5,00€ 5,00€      

8.1.3 Vytváranie nových 
atraktivít v obci - zriadenie 
gazdovského dvora  

1262 - Múzeá 
a knižnice 

zrealizovanie diela 2016 10,00€ 10,00€  10,00€     

8.1.4 Podpora spolupráce v 
oblasti cestovného ruchu 
na regionálnej a 
medzinárodnej úrovni 

  
počet podpísaných 
dohôd o spolupráci 

2015 - 2024 20,00€ 20,00€ 10,00€ 10,00€     

8.1.5 Vybudovanie verejnej 
plochy športu a oddychu 
(archeologická štúdia 
hostinca, táborisko, 
altánky, stanový tábor) 

2412 - Ostatné 
športové a 
rekreačné 

stavby 

vybudovanie verejnej 
plochy 

2015 - 2016 15,00€ 15,00€ 5,00€ 10,00€     
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Opatrenie 
9.1  

9.1.1 Podpora činnosti DHZ 
  

počet podporených 
projektov 

2015 - 2024 5,00€ 5,00€ 5,00€      

9.1.2 Oprava požiarnej 
zbrojnice 

1274 - Ostatné 
budovy inde 
neuvedené 

zrealizovanie diela 2015 - 2024 12,00€ 12,00€ 1,20€ 10,80€     

9.1.3 Zabezpečenie 
prevádzky verejného 
osvetlenia počas celej noci 

  
% - na spokojnosť 
obyvateľov obce 
(dotazník) 

2015 - 2024 5,00€ 5,00€ 5,00€      

9.1.4 Podpora a ďalší 
rozvoj ROH 

  
počet nových členov 
ROH 

2015 - 2024 102,00€ 102,00€ 2,00€ 100,00€     

9.1.5 Zriadenie 
kamerového systému v 
obci  

2213 - Diaľkové 
telekomunikačn
é siete a vedenia 

počet 
nainštalovaných 
kamier v obci  

2016 20,00€ 20,00€  20,00€     

II. SOCIÁLNA POLITIKA 1 041,00€ 941,00€ 581,00€ 360,00€ 100,00€ 0,00€  0,00€ 0,00€ 
Opatrenie 
3.1  

3.1.1 Výstavba sociálnych / 
nájomných bytov   

počet vystavených 
nájomných/sociálnyc
h bytov 

2016 - 2020 300,00€ 300,00€ 300,00€      

3.1.2 Vysporiadanie 
pozemkov a vznik nových 
stavebných pozemkov 

  

% - ny podiel 
vysporiadaných a 
nových stavebných 
pozemkov 

2015 - 2024 3,00€ 3,00€ 3,00€      

3.1.3 Podpora rozvoja 
individuálnej bytovej 
výstavby 

  
počet vystavených 
rodinných domov 

2015 - 2024 100,00€ 
 

  100,00€    

Opatrenie 
4.1 

4.1.1 Zriadenie MŠ v 
rómskej osade 

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy pre 
vzdelávanie 

vykonanie diela 2016 100,00€ 100,00€ 100,00€      

4.1.2 Rozšírenie areálu a 
kapacity ZŠ o dve triedy 

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy pre 
vzdelávanie 

zrealizovanie aktivity  2016 - 2017 50,00€ 50,00€ 50,00€      

4.1.3 Modernizovanie 
školského vybavenia 
a učebných pomôcok podľa 
aktuálnych potrieb 
vzdelávania 

  

počet zabezpečených 
moderných 
vzdelávacích 
pomôcok 

2015 - 2024 5,00€ 5,00€ 5,00€      

Opatrenie 
4.2 

4.2.1 Podpora záujmovej 
činnosti 

  počet nových aktivít 2015 - 2024 5,00€ 5,00€ 5,00€      
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4.2.2 Podpora vzniku 
komunitného centra  

  zrealizovanie diela 2015 5,00€ 5,00€ 5,00€      

Opatrenie 
4.3 

4.3.1 Rozšírenie knižného 
fondu 

  
počet nových 
knižných zdrojov 

2015 - 2024 1,00€ 1,00€ 1,00€      

Opatrenie 
5.1 

5.1.1 Zriadenie sociálneho 
podniku na výrobu brikiet 

  zriadenie podniku  2017 10,00€ 10,00€  10,00€     

5.1.2 Vytvorenie 
efektívneho systému na 
poskytovanie informácií o 
voľných pracovných 
miestach a o 
rekvalifikačných kurzoch 

  
počet aktívnych 
záujemcov o 
poskytované služby 

2015 - 2024 10,00€ 10,00€  10,00€     

5.1.3 Zapájanie dlhodobo 
nezamestnaných do 
aktivačných programov 
v obci 

  
počet účastníkov 
aktivačných 
programov 

2015 - 2024 25,00€ 25,00€ 25,00€      

Opatrenie 
5.2 

5.2.1 Zriadenie klientskeho 
centra 

  zrealizovanie diela  2016 10,00€ 10,00€  10,00€     

5.2.2 Pretransformovanie 
súčasného Hostinca 
Kráľová studňa na dom 
sociálnej starostlivosti 

  zrealizovanie diela 2017 - 2020 100,00€ 100,00€  100,00€     

5.2.3 Poskytovanie 
terénnych sociálnych 
služieb obyvateľom obce  

  
počet klientov 
sociálnych služieb 

2015 - 2024 10,00€ 10,00€  10,00€     

5.2.4 Podpora zotrvania 
klienta v jeho prirodzenom 
prostredí 

  
počet podporených 
klientov  

2015 - 2024 15,00€ 15,00€ 15,00€      

5.2.5 Podpora vzniku 
rôznych foriem sociálnych 
zariadení (napr. materské 
centrum, komunitné 
centrum, zariadenie 
krízového bývania, denný 
stacionár, ...) 

  
počet nových 
sociálnych zariadení 

2015 - 2024 50,00€ 50,00€  50,00€     

Opatrenie 
6.1 

6.1.1 Podpora zriadenia 
lekárne v obci 

1230 - Budovy 
pre obchod 

a služby 
zrealizovanie diela  2016 - 2024 1,00€ 1,00€ 1,00€      

6.1.2 Podpora zriadenia 1264 - zriadenie ambulancie 2016 - 2024 1,00€ 1,00€ 1,00€      
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ambulancie detského 
lekára  

Nemocničné 
budovy a 

zdravotnícke 
zariadenia 

6.1.3 Podpora zriadenia 
ambulancie lekára pre 
dospelých 

1264 - 
Nemocničné 

budovy a 
zdravotnícke 

zariadenia 

zriadenie ambulancie 2016 - 2024 1,00€ 1,00€ 1,00€      

6.1.4 Zabezpečenie 
starostlivosti o starých ľudí 
a dlhodobo chorých 
s ohľadom na 
demografický vývoj v 
budúcnosti   

  
počet podporených 
klientov 

2015 - 2024 10,00€ 10,00€  10,00€     

Opatrenie 
7.1 

7.1.1 Vybudovanie 
amfiteátra pre kultúrne 
účely 

1261 - Budovy 
na kultúrnu a 

verejnú zábavu 
zrealizovanie diela  2016 - 2017 10,00€ 10,00€ 10,00€      

7.1.2 Podpora tradícií 
v obci 

  
počet podporených 
projektov 

2015 - 2024 11,00€ 11,00€ 1,00€ 10,00€     

7.1.3 Vytváranie a podpora 
aktivít pre rodiny s deťmi 

  počet nových aktivít 2015 - 2024 6,00€ 6,00€ 1,00€ 5,00€     

7.1.4 Vytvorenie priestorov 
pre spoločensko-kultúrne a 
voľnočasové aktivity 

  
počet vybudovaných 
priestorov 

2015 - 2024 10,00€ 10,00€ 5,00€ 5,00€     

Opatrenie 
7.2 

7.2.1 Vybudovanie 
strelnice 

1265 - Budovy 
pre šport 

zrealizovanie diela  2017 20,00€ 20,00€ 10,00€ 10,00€     

7.2.2 Vybudovanie 
multifunkčného ihriska 
v obci 

2411 - Športové 
ihriská 

zrealizovanie diela 2017 35,00€ 35,00€ 5,00€ 30,00€     

7.2.3 Vybudovanie 
detského ihriska v obci 

2412 - Ostatné 
športové a 
rekreačné 

stavby 

zrealizovanie diela 2016 11,00€ 11,00€ 1,00€ 10,00€     

7.2.4 Podpora športových 
aktivít v obci 

  
počet nových 
športových aktivít 

2015 - 2024 8,00€ 8,00€ 3,00€ 5,00€     

7.2.5 Podpora talentovanej 
mládeže 

  
počet podporených 
talentov 

2015 - 2024 7,00€ 7,00€ 2,00€ 5,00€     

Opatrenie 11.1.1 Zrekonštruovanie 1220 - Budovy zrealizovanie diela 2016 30,00€ 30,00€ 10,00€ 20,00€     
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11.1 budovy Obecného úradu pre 
administratívu 

11.1.2 Rekonštrukcia 
kotolne v budove 
Obecného úradu 

1220 - Budovy 
pre 

administratívu 
zrealizovanie diela 2015 27,00€ 27,00€ 2,00€ 25,00€     

11.1.3 Vybudovanie 
bezbariérového prístupu 
do budovy ObÚ  

1220 - Budovy 
pre 

administratívu 

počet bezbariérových 
prístupov do budovy 
ObÚ  

2020 17,00€ 17,00€ 2,00€ 15,00€     

11.1.4 Zriadenie kancelárie 
prvého kontaktu  

  zriadenie kancelárie  2016 12,00€ 12,00€ 2,00€ 10,00€     

11.1.5 Podpora aktívnej 
participácie obyvateľov 
obce na veciach verejných   

  

% - ne vyčíslenie 
participujúcich 
obyvateľov obce na 
veciach verejných 

2015 - 2024 5,00€ 5,00€ 5,00€      

11.1.6 Aktívna komunikácia 
samosprávy s obyvateľmi 
obce a monitoring potrieb 
obyvateľov obce 

  

počet aktivít 
vykonaných s cieľom 
zefektívnenia 
komunikácie s 
obyvateľmi 

2015 - 2024 5,00€ 5,00€ 5,00€      

11.1.7 Rekonštrukcia 
obecného rozhlasu    

2224 - Miestne 
elektrické 
rozvody a 
vedenia  a 
miestne 

elektronické 
komunikačné 

siete 

zrealizovanie diela 2015 - 2017 15,00€ 15,00€ 5,00€ 10,00€     

III. ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA  134,00€ 134,00€ 29,00€ 105,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
Opatrenie 
10.1 

10.1.1 Rekultivácia 
čiernych skládok   

plocha 
rekultivovaných 
čiernych skládok 

2015 - 2024 33,00€ 33,00€ 3,00€ 30,00€     

10.1.2 Zvýšiť 
informovanosť a 
poradenstvo v oblasti 
životného prostredia 

  

počet obyvateľov 
informovaných v 
oblasti životného 
prostredia 

2015 - 2024 3,00€ 3,00€ 3,00€      

Opatrenie 
10.2 

10.2.1 Výstavba a 
revitalizácia verejných 
priestranstiev v obci 

2412 - Ostatné 
športové a 
rekreačné 

stavby 

plocha vybudovaných 
a revitalizovaných 
verejných 
priestranstiev v m2  

2016 20,00€ 20,00€ 10,00€ 10,00€     
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Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 

 

10.2.2 Zriadenie stáleho 
personálu na údržbu 
verejných priestranstiev 
v obci  

  

počet členov 
pracovného tímu 
starajúceho sa o 
verejné priestranstvá 

2016 11,00€ 11,00€ 1,00€ 10,00€     

10.2.3 Podpora využívania 
obnoviteľných zdrojov 
energie 

  
počet podporených 
projektov  

2015 - 2024 20,00€ 20,00€ 5,00€ 15,00€     

10.2.4 Zorganizovanie 
zberu odpadu v súčinnosti 
s pracovníkmi VPP (2x v 
roku)   

  zrealizovanie zberu 2015 - 2024 1,00€ 1,00€ 1,00€      

10.2.5 Environmentálna 
výchova na školách (MŠ, 
ZŠ) 

  

počet hodín 
venovaných 
environmentálnej 
výchove 

2015 - 2024 1,00€ 1,00€ 1,00€      

10.2.6 Vybudovanie 
zberného dvora 

2420 - Ostatné 
inžinierske 
stavby inde 
neuvedené 

zrealizovanie diela  2016 - 2020 23,00€ 23,00€ 3,00€ 20,00€     

10.2.7 
Vybudovanie kompostovisk
a  

2420 - Ostatné 
inžinierske 
stavby inde 
neuvedené 

zrealizovanie diela  2016 - 2020 22,00€ 22,00€ 2,00€ 20,00€      
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ZÁVER  

 
 
Formulár č. Z 1 - Schválenie PHSR 

Schválenie PHSR  

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov na roky 2015 - 2024. 
PHSR je spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja a podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a 
sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja, verzia 2.0, február 2015. PHSR má päť častí a to analytickú, 
strategickú, programovú, realizačnú a finančnú.   

Spracovanie PHSR obce Lenartov bol vypracovaný obcou v partnerstve s externým odborníkom, 
ktorý koordinoval proces tvorby dokumentu a zabezpečoval dodržiavanie 
metodických postupov. Dokument bol spracovaný v mesiacoch marec – júl 2015. 
Riadiaci tím pre vypracovanie PHSR mal 2 členov a v procese spracovania mal 2 
pracovné zasadnutia. 
Pre tvorbu PHSR boli zriadené tri pracovné skupiny. Pracovná skupina pre 
hospodársku oblasť mala 3 členov - 1 pracovné zasadnutie; pracovná skupina pre 
sociálnu oblasť mala 3 členov - 1 pracovné zasadnutie; pracovná skupina pre 
environmentálnu oblasť mala 3 členov - 1 pracovné zasadnutie.  
Externý odborník: PhDr. Martin Fialek.  
Verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k PHSR prostredníctvom dotazníkového 
prieskumu. Na aktívnu účasť verejnosť vyzývala samospráva prostredníctvom 
vlastnej webovej stránky, obecného rozhlasu a osobným podaním.  
Náklady na spracovanie: 1.150,- eur  

Prerokovanie PHSR bol prerokovaný jednotlivými komisiami obce dňa 28.07.2015 a verejnosťou 
prostredníctvom pripomienkového konania v období od 20.07.2015 do 03.08.2015.   

Schválenie  Návrh na uznesenie zastupiteľstva - „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov na roky 2015 – 2024“.  
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 
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PRÍLOHY: 

 
Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu a pracovných skupín zapojených do 

spracovania PHSR 

 
Členovia Riadiaceho tímu: Ing. Jana Bľandová 
    PhDr. Martin Fialek 
 
Členovia pracovných skupín pre oblasť: 
hospodársku:   Ján Beňa 

Ján Frandofer 
Ján Šandala 

sociálnu:   Patrik Chomjak 
Ján Bortník 
Jozef Leškovský 

environmentálnu:  Jozef Cudrák 
Rastislav Štibrich 

 
Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR  

1. Koncepcia územného rozvoja Slovenska  
2. Komunitný plán obce Lenartov, 2007  
3. Lenartovčan, 5/2014 
4. Lenartovčan, 1/2013     
5. MDRR SR, 2015, Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, 2015, verzia 2.0, február 2015, 62 s. 
6. Národná stratégia regionálneho rozvoja 
7. Obec Lenartov: Lenartov v premenách času, 2012, Obec Lenartov, ISBN978-80-

971092-6-4, 64 s.   
8. PHSR mesta Bardejov, 2004 
9. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025. INFOSTAT. Bratislava, 

2008 
10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov, 2007  
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na 

obdobie 2008-2015 
12. Slovenský hydrometeorologický ústav  
13. Stratégia Európa 2020 
14. Štatistický úrad Slovenskej republiky 
15. ÚPN VÚC Prešovského kraja 
16. Územný plán obce Lenartov, 2014   
17. Vyhláška MŽP SR č. 28/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov 
18. Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja 
19. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  
20. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov  

Internetové zdroje: 
1. http://www.forestportal.sk/sitepages/lesne_hospodarstvo/info_o_lesoch/zakladne_i

informaci/prirodne_pomery/geologia/geologia.aspx 
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2. http://www.mapa.cergov.sk 
3. http://www.lenartov.sk 
4. http://www.statistics.sk 
5. http://www.datacube.statistics.sk 
6. http://www.datacube.statistics.sk/SODB/ 
7. http://www.mashornatopla.sk/nase-ciele/  

 
Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR  

BK - Bratislavský kraj 
ČOV - Čistička odpadových vôd 
ČR - Česká republika 
DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor 
DTS - Distribučná trafostanica 
EIB - Európska investičná banka  
EÚ - Európska únia 
EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy  
ha - Hektár  
MD - Materská dovolenka 
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
MOO - Malo odber obyvateľstvo  
MOP - Malo odber podnik 
MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
MPR - Mestská pamiatková rezervácia  
MŠ - Materská škola 
NDV - Nelesná drevinová vegetácia 
NK - Nitriansky kraj 
NSRR - Národná stratégia regionálneho rozvoja 
ObÚ - Obecný úrad 
OHaZZ - Okresný hasičský a záchranný zbor 
OZ - Obecné zastupiteľstvo 
PD - Poľnohospodárske družstvo 
PHSR - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PP - Poľnohospodárske pôdy 
PR - Poľská republika 
PSK - Prešovský samosprávny kraj 
PZI - priama zahraničná investícia 
RD - Rodičovská dovolenka 
ROH - Rómska občianska hliadka 
SAD - Slovenská autobusová doprava 
SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav 
SPP - Slovenský plynárenský priemysel 
SR - Slovenská republika 
SVP - Slovenský vodohospodársky podnik 
ŠODB - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky 
TTK - Trnavský kraj 
ÚPD VÚC - Územno-plánovacia dokumentácia vyššieho územného celku 
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ÚPO - Územný plán obce 
ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
VN - Vysoké napätie 
VPP - Verejne prospešné práce 
VSD - Východoslovenská distribučná 
VSE - Východoslovenské elektrárne 
VŠ - Vysoká škola 
VÚC - Vyšší územný celok 
VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť    
ZŠ - Základná škola 
ZUŠ - Základná umelecká škola 
ŽK - Žilinský kraj   
  
Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky   

 
Formulár č. R 1 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky    

Opatrenie / Aktivita Termín Zodpovedný Financovanie  

Opatrenie 1.1 Podpora malého a stredného podnikania 

1.1.1 Podpora obchodných a komerčných 
služieb v obci 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, podnikateľské 

subjekty 

1.1.2 Podpora vzniku rekreačných 
a gastronomických zariadení  

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, podnikateľské 

subjekty 

1.1.3 Podpora cezhraničnej spolupráce 
s Poľskou republikou   

2015 - 2024  obec rozpočet obce, EŠIF, iné granty 

Opatrenie 1.2 Podpora remesiel a poľnohospodárstva 

1.2.1 Podpora rozvoja poľnohospodárstva 
a chovateľstva 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, podnikateľské 

subjekty, EŠIF 

1.2.2 Podpora spolupráce v oblasti 
poľnohospodárstva a chovateľstva na 
regionálnej úrovni  

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, podnikateľské 

subjekty, EŠIF 

1.2.3 Farmy v obci (Farma Javorina 
Lenartov a Farma Jura Malcov) 

2015 - 2017 obec súkromné zdroje, EŠIF   

Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci 

2017 - 2018 obec rozpočet obce, EŠIF, úver 

2.1.2 Rekonštrukcia štátnych komunikácií 
v obci 

2017 obec rozpočet obce, EŠIF, úver 

2.1.3 Výstavba chodníkov v obci 2017 obec rozpočet obce, EŠIF, úver 

2.1.4 Rozvoj cyklotrasy  2015 - 2020 obec rozpočet obce, EŠIF  

2.1.5 Rekonštrukcia mostov v obci   2017 obec  rozpočet obce, EŠIF, úver 

2.1.6 Zriadenie obojstrannej autobusovej 
zastávky pre potreby osady 

2017 
obec, SAD 

a.s. 
rozpočet obce, EŠIF, úver 

2.1.7 Vybudovanie parkovísk   2015 - 2024  obec rozpočet obce, EŠIF, úver 

Opatrenie 2.2 Zlepšenie stavu kanalizácie 

2.2.1 Vybudovanie splaškovej kanalizácie 
2016 

obec, VVS 
a.s.  

rozpočet obce, EŠIF, úver 

2.2.2 Dobudovanie dažďovej kanalizácie 
(odvodňovacie drážky)  

2015 - 2020 
obec, SVP 

š.p. 
rozpočet obce, EŠIF, úver 

Opatrenie 2.3 Rozvoj energetických sietí 

2.3.1 Zvýšenie kapacity elektrickej 
rozvodnej siete s ohľadom na 
predpokladanú výstavbu bytov 

2016 - 2020 
obec, VSD 

a.s., VSE a.s. 
rozpočet obce, EŠIF, úver 
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2.3.2 Dostavba verejného osvetlenia 
podľa potreby (novo budované obytné 
lokality) 

2017 
obec, VSE 

a.s. 
rozpočet obce, EŠIF, úver 

2.3.3 Výmena žiaroviek vo verejnom 
osvetlení za úsporné  

2016 obec rozpočet obce 

2.3.4 Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej 
siete (uloženie do zeme)  

2015 - 2024 
obec, VSD 

a.s., VSE a.s. 
rozpočet obce, EŠIF, úver 

2.3.5 Plynofikácia obce   
2015 - 2024  

obec, SPP 
a.s. 

rozpočet obce, úver, SPP 

Opatrenie 2.4 Protipovodňové opatrenia 

2.4.1 Zregulovanie prítokov potoka Večný 
potok 

2015 - 2020 
obec, SVP 

š.p. 
rozpočet obce, EŠIF 

2.4.2 Zregulovanie potoka Večný potok 
v rómskej osade 

2016 - 2018 
obec, SVP 

š.p. 
rozpočet obce, EŠIF 

Opatrenie 3.1 Rozvoj výstavby bytových domov a rodinných domov  

3.1.1 Výstavba sociálnych / nájomných 
bytov 

2016 - 2020 obec rozpočet obce, úver, EŠIF  

3.1.2 Vysporiadanie pozemkov a vznik 
nových stavebných pozemkov 

2015 - 2024 obec rozpočet obce 

3.1.3 Podpora rozvoja individuálnej 
bytovej výstavby 

2015 - 2024 obec súkromné zdroje 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie stavu školských zariadení 

4.1.1 Zriadenie materskej školy v rómskej 
osade  

2016 obec 
rozpočet obce, EŠIF, granty, MPSVR 

SR, MŠVVaŠ SR 

4.1.2 Rozšírenie areálu a kapacity ZŠ o dve 
triedy 

2016 - 2017 obec rozpočet obce, EŠIF, MŠVVaŠ SR 

4.1.3 Modernizovanie školského 
vybavenia a učebných pomôcok podľa 
aktuálnych potrieb vzdelávania 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, EŠIF, granty, MPSVR 

SR 

Opatrenie 4.2 Rozvoj mimoškolských aktivít 

4.2.1 Podpora záujmovej činnosti 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, podnikateľské a 
neziskové subjekty 

4.2.2 Podpora vzniku komunitného centra  2015 obec rozpočet obce, EŠIF, MPSVR SR 

Opatrenie 4.3 Rozšírenie knižničných služieb 

4.3.1 Rozšírenie knižného fondu  
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, podnikateľské 
subjekty 

Opatrenie 5.1 Aktívne opatrenia služieb zamestnanosti 

5.1.1 Zriadenie sociálneho podniku na 
výrobu brikiet  

2017 obec 
rozpočet obce, EŠIF, MPSVR SR, 

podnikateľské subjekty 

5.1.2 Vytvorenie efektívneho systému na 
poskytovanie informácií o voľných 
pracovných miestach a o rekvalifikačných 
kurzoch 

2015 - 2024  obec rozpočet obce 

5.1.3 Zapájanie dlhodobo 
nezamestnaných do aktivačných 
programov v obci 

2015 - 2024  obec 
MPSVR SR 

Opatrenie 5.2 Skvalitňovanie sociálnych služieb 

5.2.1 Zriadenie klientskeho centra  2016 obec rozpočet obce, EŠIF, iné granty 

5.2.2  Pretransformovanie súčasného 
Hostinca Kráľová studňa na dom sociálnej 
starostlivosti 

2017 - 2020 obec 
podnikateľské subjekty, rozpočet 

obce, EŠIF 

5.2.3 Poskytovanie terénnych sociálnych 
služieb obyvateľom obce 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, iné granty, MPSVR 

SR 

5.2.4 Podpora zotrvania klienta v jeho 
prirodzenom prostredí 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, iné granty, MPSVR 

SR 
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5.2.5 Podpora vzniku rôznych foriem 
sociálnych zariadení (napr. materské 
centrum, komunitné centrum, zariadenie 
krízového bývania, denný stacionár, ...) 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, podnikateľské a 

neziskové subjekty, EŠIF, iné granty 

Opatrenie 6.1 Skvalitnenie poskytovaných zdravotných služieb 

6.1.1 Podpora zriadenia lekárne v obci  
2016 - 2024 obec, PSK 

podnikateľské subjekty, rozpočet 
obce  

6.1.2 Podpora zriadenia ambulancie 
detského lekára  

2016 - 2024 obec, PSK rozpočet obce 

6.1.3 Podpora zriadenia ambulancie lekára 
pre dospelých 

2016 - 2024 obec, PSK rozpočet obce 

6.1.4 Zabezpečenie starostlivosti o starých 
ľudí a dlhodobo chorých s ohľadom na 
demografický vývoj v budúcnosti   

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, iné granty, MPSVR 

SR 

Opatrenie 7.1 Rozvoj a skvalitňovanie kultúrneho života v obci 

7.1.1 Vybudovanie amfiteátra pre 
kultúrne účely 

2016 - 2017  obec 
rozpočet obce, iné granty  

7.1.2 Podpora tradícií v obci 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné granty, 
neziskové subjekty 

7.1.3 Vytváranie a podpora aktivít pre 
rodiny s deťmi 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, iné granty, 

podnikateľské a neziskové subjekty 

7.1.4 Vytvorenie priestorov pre 
spoločensko-kultúrne a voľnočasové 
aktivity 

2015 - 2024 obec 
rozpočet obce, iné granty, 

podnikateľské a neziskové subjekty, 
EŠIF  

Opatrenie 7.2 Rozvoj športových aktivít 

7.2.1 Vybudovanie strelnice  2017 obec rozpočet obce, iné granty, EŠIF 

7.2.2 Vybudovanie multifunkčného ihriska 
v obci  

2017 obec 
rozpočet obce, EŠIF, iné granty 

7.2.3 Vybudovanie detského ihriska v obci 2016 obec rozpočet obce, EŠIF, iné granty 

7.2.4 Podpora športových aktivít v obci 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné granty, 
podnikateľské a neziskové subjekty 

7.2.5 Podpora talentovanej mládeže 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné granty, 
podnikateľské a neziskové subjekty 

Opatrenie 8.1 Zvýšenie turistickej atraktívnosti obce 

8.1.1 Rozvoj agroturistických aktivít so 
zameraním na vzdelávacie a zážitkové 
aktivity  

2015 - 2024 obec 
rozpočet obce, iné granty, 

podnikateľské a neziskové subjekty, 
EŠIF 

8.1.2 Podpora propagácie obce 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, iné granty, 
podnikateľské a neziskové subjekty 

8.1.3 Vytváranie nových atraktivít v obci – 
zriadenie gazdovského dvora  2016 obec 

rozpočet obce, iné granty, 
podnikateľské a neziskové subjekty, 

EŠIF 

8.1.4 Podpora spolupráce v oblasti 
cestovného ruchu na regionálnej a 
medzinárodnej úrovni  

2015 - 2024  obec rozpočet obce, EŠIF 

8.1.5 Vybudovanie verejnej plochy športu 
a oddychu (archeologická štúdia hostinca, 
táborisko, altánky, stanový tábor) 

2015 - 2016 obec rozpočet obce, EŠIF 

Opatrenie 9.1 Zvýšenie a zefektívnenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov obce a ich majetku a majetku obce 

9.1.1 Podpora činnosti DHZ 
2015 - 2024  obec 

rozpočet obce, podnikateľské 
subjekty 

9.1.2 Oprava požiarnej zbrojnice 2015 - 2024 obec rozpočet obce, dotácie 

9.1.3 Zabezpečenie prevádzky verejného 
osvetlenia počas celej noci 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce 

9.1.4 Podpora a ďalší rozvoj ROH  2015 - 2024  obec rozpočet obce, EŠIF 
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9.1.5 Zriadenie kamerového systému 
v obci  

2016 obec rozpočet obce, EŠIF 

Opatrenie 10.1 Zvyšovanie ochrany životného prostredia 

10.1.1 Rekultivácia čiernych skládok 2015 - 2024  obec rozpočet obce 

10.1.2 Zvýšiť informovanosť a 
poradenstvo pre obyvateľov obce v oblasti 
životného prostredia 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, MŹP SR 

Opatrenie 10.2 Podpora rozvoja aktivít v oblasti ochrany životného prostredia 

10.2.1 Zriadenie stáleho personálu na 
údržbu verejných priestranstiev v obci  

2016 obec 
rozpočet obce, MPSVR SR 

10.2.2 Výstavba a revitalizácia verejných 
priestranstiev v obci 

2016 obec 
rozpočet obce, EŠIF, iné granty, 

úver 

10.2.3 Podpora využívania obnoviteľných 
zdrojov energie 

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce, EŠIF, iné granty, 

úver 

10.2.4 Zorganizovanie zberu odpadu 
v súčinnosti s pracovníkmi VPP (2x v roku)   

2015 - 2024  obec 
rozpočet obce 

10.2.5 Environmentálna výchova na 
školách (MŠ, ZŠ) 

2015 - 2024  obec 
iné granty, neziskové subjekty 

10.2.6 Vybudovanie zberného dvora 2016 - 2020 obec rozpočet obce, EŠIF 

10.2.7  Vybudovanie kompostoviska  2016 - 2020 obec rozpočet obce, EŠIF  

Opatrenie 11.1 Zefektívnenie a skvalitnenie činnosti samosprávy   

11.1.1 Zrekonštruovanie budovy ObÚ 2016 obec rozpočet obce, EŠIF, úver 

11.1.2 Rekonštrukcia kotolne v budove 
ObÚ  

2015 obec 
rozpočet obce, EŠIF, úver 

11.1.4 Zriadenie kancelárie prvého 
kontaktu  

2016 obec 
rozpočet obce, EŠIF, úver 

11.1.5 Podpora aktívnej participácie 
obyvateľov obce na veciach verejných   

2015 - 2024  obec rozpočet obce  

11.1.6 Aktívna komunikácia samosprávy 
s obyvateľmi obce a monitoring potrieb 
obyvateľov obce   

2015 - 2024  obec rozpočet obce  

11.1.7 Rekonštrukcia obecného rozhlasu 2015 - 2017  obec rozpočet obce, EŠIF  

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2015, vlastné spracovanie 
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