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1 ÚVOD
Dokument „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta s výhľadom do roku
2017 (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na
napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Muránska Huta sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na
sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Muránska Huta, ktorý na základe výsledkov
ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 503/2001 Z. z. VZNP o podpore
regionálneho rozvoja, ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako
strednodobý programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh vo všetkých oblastiach života
obce. Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon
stanovuje aj úlohy, týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a pravidelného
vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. Pri spracovaní programu boli
rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky
Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o štrukturálnych
fondoch).
Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Muránska Huta je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je
členená na strategické a programové dokumenty vypracovávané na úrovni štátu, sektorov,
samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty Európskej únie (pre využitie
zdrojov predvstupových a štrukturálnych fondov).
Podpora regionálneho rozvoja sa uskutočňuje v súlade s programovaním na základe :
−
−

−

−
−

−
−

−

Národného strategického referenčného rámeca 2007 - 2013.
Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý je základný strednodobý strategicko – plánovací
dokument na rozvoj regiónov vypracovaný spravidla na päť až sedem rokov. Jeho súčasťou je
Regionálny operačný program regiónu NUTS III Banskobystrického kraja a NUTS II Slovensko –
Stred.
Regionálneho operačného programu, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný na úrovni
druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek. Regionálny operačný
program vypracúvajú samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni
druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek (NUTS II).
Sektorového operačného programu, ktorý je strednodobý dokument vypracovaný pre vopred
určené sektory.
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktorý je
strednodobý programový dokument, je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými
v národnom pláne a s podkladom na vypracovanie príslušného regionálneho operačného
programu. Jeho vypracovanie zabezpečuje samosprávny kraj.
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobý programový
dokument spracovaný na úrovni obce.
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja / Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja
(NSTUR/APTUR) – ROP prostredníctvom zvyšovania kvality života v regiónoch (posilňovanie
inovačných a kohéznych pólov rastu) podporuje polycentrický celoplošný rozvoj územia SR, čím
zoslabuje procesy vedúce k trvalo neudržateľnej koncentrácií obyvateľstva do malého počtu
centier,
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) – rozhodujúci východiskový
dokument vo väzbe na ROP, definuje štruktúru osídlenia SR a hierarchiu jeho centier a
ťažiskových priestorov, ktoré sú východiskom pre špecifikáciu inovačných a kohéznych pólov
rastu NSRR
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Programové dokumenty Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov tvoria:
−
−
−

−
−
−

Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý je hlavným
dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej únie.
Rámec podpory spoločenstva (CSF – Community Support Framework), ktorý bude vytvorený na
základe Národného rozvojového plánu v spolupráci s Európskou komisiou, je hlavným
dokumentom vymedzujúcim poskytnutie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako taktické dokumenty
vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky stratégií majúcich
plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej
únie.
Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako taktické
dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú tie
problémové celky stratégií, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie.
Strategické usmernia Spoločenstva (SUS) – ROP odráža 1 usmernenie SUS t.j. „urobiť Európu a
jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu“, a súčasne 3 usmernenie SUS
t.j.„vytvorenie väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných miest“
Lisabonská stratégia/Národný plán rozvoja (LS/NPR) – ROP prispieva k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti/atraktivity regiónov podporou rozvoja regionálnej infraštruktúry v póloch
rastu - podrobnejšie je tento súlad popísaný na národnej úrovni v rámci prílohy NSRR 7.2.3,

Jednotlivé strategické dokumenty sú vypracovávané vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.

Implementácia

Implementácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta je zložitý a
náročný proces. Za jeho realizáciu so zabezpečením všetkých väzieb na strategické a programové
dokumenty SR a EÚ budú zodpovední predstavitelia samosprávy obce Muránska Huta. Návrh
spôsobu implementácie bude treba dopĺňať v súlade s organizačnou štruktúrou samosprávneho
úradu, jeho kompetenciami v nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy, predovšetkým v oblasti
nakladania s finančnými prostriedkami. Pri posudzovaní jednotlivých projektov sme použili procesnú
analýzu, ktorej hlavným cieľom bolo analyzovať proces premeny vstupov pomocou použitia súboru
finančných, ľudských a technologických zdrojov.
Cieľ
Jasne definovaná úloha
Finančná
náročnosť
Zdroje
financovania

Priority
obecného zastupiteľstva

Garant
spracovania

Organizácia pri realizácii

Finančné zabezpečenie

V zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. sa financovanie regionálneho rozvoja realizuje na troch
úrovniach: Na mikroregionálnej úrovni je možné rozvojové aktivity financovať jedine združovaním
zdrojov nižšej úrovne, čiže obcí. Združenie obcí, ktorého je obec členom, nedisponuje spoločným
mikroregionálnym fondom, z ktorého by sa mohli financovať rozvojové aktivity, preto zostavenie
finančného plánu realizácie programu momentálne nie je relevantné. V súčasnej situácii je možné
rozvojové aktivity financovať buď z rozpočtov jednotlivých obcí v prípade individuálnych projektov
alebo združením financií viacerých obcí v prípade spoločných projektov. V prípade financovania
projektov majúcich význam v kontexte priorít celého kraja zohráva významnú úlohu Banskobystrický
samosprávny kraj a financovanie inštitúcií v jeho zriaďovateľskej kompetencii. Ďalšími doplnkovými
zdrojmi, ktoré možno definovať na úrovni jednotlivých aktivít sú predovšetkým štrukturálne fondy
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EU. Ich využitie v rámci jednotlivých aktivít je možné stanoviť len indikatívne bez určenia výšky
požadovanej podpory s cieľom prispieť ku koordinácií realizácie rozvojových aktivít.
- Pri zostavovaní finančného plánu a zaisťovaní finančnej podpory je potrebné zamerať sa na tie
opatrenia, ktoré sú nedostatočne podporované zo štátneho rozpočtu, alebo nie sú podporované
vôbec.
- Pri zabezpečovaní základných potrieb občanov postupuje samospráva podľa zákona číslo
369/1990 Z.z. O obecnom zriadení a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
- Na plnenie svojich úloh má obec okrem finančných prostriedkov poukázaných od štátu v rámci
delimitácie k dispozícií nasledovné financie: príjmy z miestnych daní a poplatkov, zdroje
Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci skráteného programovacieho obdobia 2004 2006 a programovacieho obdobia 2007 - 2013.

Zdroje a dokumenty

V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na úrovni rozvoja jednotlivých
regiónov boli východiskom pri príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Muránska Huta nasledovné strategické dokumenty:
Na úrovni štátu
NUTS I.

Na úrovni
samosprávnych krajov
NUTS II.

Na úrovni obce NUTS V.

Podporné materiály

Pri vypracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta boli použité aj
prognostické údaje vypracované Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Hlavnou úlohou
prognostických údajov je podporiť vypracovanie tohto programu a zabezpečiť tým zvýšenie
efektívnosti procesov strategického plánovania a kvality tohto dokumentu. Toto zabezpečenie je
dané prepojením Systému strednodobého výhľadu hospodárskeho a sociálneho vývoja a vecnej
roviny strategického plánovania.

Sústava priorít NSRR 2007 - 2013
Ciele a opatrenia PHSR Muránska Huta boli stanovené aj v súlade so sústavou priorít NSRR 2007 2013
Tab. 0A Sústava priorít NSRR pre cieľ Konvergencia
Strategická priorita
Špecifická priorita
1.1 Regionálna infraštruktúra
1. Infraštruktúra
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia
a regionálna dostupnosť
1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava

2. Znalostná ekonomika

3. Ľudské zdroje zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie

Fond
ERDF
ERDF + KF
ERDF + KF

2.1 Informatizácia spoločnosti
2.2 Výskum a vývoj
2.3 Infraštruktúra vysokých škôl
2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií
2.5 Modernizácia zdravotníctva

ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

4. Technická pomoc (horizontálna)

ERDF

Tab. 0B Sústava priorít NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Strategická priorita
Špecifická priorita
Fond
1.1 Regionálna infraštruktúra
ERDF
1. Infraštruktúra
a regionálna dostupnosť
1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia
ERDF
2. Znalostná ekonomika

2.1 Informatizácia spoločnosti
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2.2 Výskum a vývoj
2.3 Infraštruktúra vysokých škôl
2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií
3. Ľudské zdroje zamestnanosť, sociálna
inklúzia a vzdelávanie

ERDF
ERDF
ERDF

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

ESF

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie

ESF

Tab. 0C Horizontálne priority NSRR
A. marginalizované rómske komunity
B. rovnosť príležitostí
C. trvalo udržateľný rozvoj
D. informačná spoločnosť

Zoznam operačných programov NSRR
Priority NSRR sa budú implementovať cez nasledujúcich 11 operačných programov v rámci
jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:
-

šesť operačných programov v rámci cieľa Konvergencia, z toho:
- štyri operačné programy spolufinancované z ERDF pokrývajúce celú SR okrem
Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo)
- dva operačné programy spolufinancované z ERDF a KF pokrývajúce celú SR vrátane
Bratislavského kraja1 (OP Doprava a OP Životné prostredie)

-

tri operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia i cieľ
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. pokrývajúce celú SR vrátane
Bratislavského kraja – jeden spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a dva z ESF (OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie)

-

jeden Operačný program Technická pomoc v rámci cieľa Konvergencia pokrývajúci
horizontálne aktivity, za ktoré je zodpovedný centrálny koordinačný orgán pre NSRR (príprava,
riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanosť, posilňovanie administratívnych kapacít);
aktivity finančného riadenia, ktoré zabezpečuje certifikačný orgán a aktivity súvisiace s
overovaním riadiacich a kontrolných systémov, vydávaním vyhlásení o ukončení pomoci a
kontrolou vzorkových operácií, ktoré zabezpečuje orgán auditu. Komplementárne bude v rámci
každého operačného programu vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúcu sa
na špecifické aktivity príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod
riadiacim orgánom;

-

jeden operačný program spolufinancovaný z ERDF v rámci
konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj.
Tab. 0D Zoznam operačných programov
Operačný program

1
2
3
4

RO

1.

Regionálny operačný program

MVRR SR

2.
3.
4.

Životné prostredie
Doprava
Informatizácia spoločnosti

MŽP SR
MDPT SR
ÚV SR

5.

Výskum a vývoj2

MŠ SR

6.
7.

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Zdravotníctvo

MH SR
MZ SR

8.

Zamestnanosť a sociálna inklúzia3

MPSVR SR

9.

Vzdelávanie4

MŠ SR

cieľa

SO/RO prvej úrovne
regionálne SO/RO na úrovni
NUTS 2, resp. NUTS 3
Agentúra MŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ

Regionálna

fond
ERDF
ERDF, KF
ERDF, KF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF

implementačná agentúra pre
sociálnu politiku
Agentúra MŠ SR pre
štrukturálne fondy EÚ, MZ SR

ESF
ESF

pričom prioritné osi spolufinancované z ERDF sa vzťahujú na celú SR okrem Bratislavského kraja a prioritné osi spolufinancované z KF sa vzťahujú na celú SR
vrátane Bratislavského kraja
v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
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10.
11.

Technická pomoc
Bratislavský kraj

MVRR SR
MVRR SR

-

ERDF
ERDF

PHSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Hlavný dokument :
1. Úvod – charakterizuje PHSR-O a proces jeho tvorby
2. Základná charakteristika obce – obsahuje najdôležitejšie charakteristické údaje podľa
jednotlivých oblastí života obce.
3. Vízia obce – obsahuje stručnú charakteristiku prioritných cieľov rozvoja obce.
4. Prioritné rozvojové oblasti obce - obsahuje prioritné oblasti rozvoja obce na základe
všeobecného konsenzu.
5. SWOT analýzy - obsahuje hodnotenie jednotlivých prioritných oblastí obce z hľadiska jeho
silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, poukazujúc na disparity – rozdielnosti medzi
súčasným využitím a potenciálom rozvoja.
6. Strategické ciele rozvoja – definujú strategický zámer, jednotlivé strategické ciele rozvoja podľa
prioritných rozvojových oblastí a opatrenia na ich zabezpečenie.
7. Merateľné indikátory - monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Muránska Huta sa vykonáva na základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a
opatreniam (ktoré môžu byť priebežne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť
verejných výdavkov na jednotlivé opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť
realizovaných verejných výdavkov.
8. Finančný plán programu – predstavuje predpokladaný plán realizácie programu s indikatívne
stanovenými výškami rozpočtu.
9. Zabezpečenie PHSR-O – predstavuje definovanie finančných zdrojov, ktoré budú použité na
realizáciu programu, ako aj stanovenie administratívnych kapacít, ktoré by mali realizáciu
programu hodnotiť, program aktualizovať, atď..
10. Monitorovanie PHSR-O – definuje subjekty poverené monitorovaním programu.
11. Záver - stručné zhodnotenie dokumentu, ktorý je otvoreným materiálom, pravidelne ročne
vyhodnocovaným a aktualizovaným.
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2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Z hľadiska administratívneho členenia je obec Muránska Huta súčasťou okresu Revúca a Vyššieho
územného celku Banská Bystrica.
Tab. 1 Základná charakteristika obce Muránska Huta
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m
Celková výmera územia obce [m2]
Hustota obyvateľstva na km2
Zdroj: ŠÚ SR

526002
Revúca
Banskobystrický
obec
049 01
058
1691
703
8 455 166
23

Nadmorská výška obce je 703 m.n.m. a radí sa k vysoko položeným obciam. Celková výmera
územia presahuje 8,4 mil. m2. Z hľadiska hustoty osídlenia patrí obec k slabo zaľudneným obciam.
2.1 HISTÓRIA OBCE
Na mieste dnešnej obce stála sklárska huta, patriaca muránskemu panstvu, ktorej vznik sa datuje
medzi rokmi 1652 - 1670. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1691. V roku 1828 už mala obec
75 domov a 622 obyvateľov, ktorí sa živili väčšinou prácou v lesoch, ale mnohí ešte aj po roku 1930
vandrovali ako zasklievači okien. V chotári obce rozprestierajúcom sa na 846 ha sa nachádza aj
reprezentačný kaštieľ na Prednej Hore postavený bulharským cárom Ferdinandom Coburgom, ktorý
od roku 1951 slúži ako psychiatrický liečebný ústav. Neobarokový zámok s priľahlým parkom
vybudovali začiatkom 20. storočia. Neďaleko zámku stojí aj drevený poľovnícky kaštieľ
Coburgovcov. Okrem iného na Prednej Hore môžete využiť aj jazdu na koňoch. Z obce je možné po
značkovaných trasách podnikať pekné výlety do národného parku Muránska planina.
Muránska Huta je najvyššie položenou obcou Revúckeho okresu. Vznikla spoločne so sklárskou
hutou v roku 1652. Dominantou obce je klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Anjela strážcu z roku
1831. Muránska Huta ležiaca v nadmorskej výške 703 m víta návštevníkov mikroregiónu zo
severovýchodu smerom od Červenej Skaly. V súčasnosti tu žije 194 obyvateľov. Okolo obce
prechádza turistická trasa Rudná magistrála, ktorá spája historické lokality zamerané na ťažbu a
spracovanie rudných nerastov.
2.2 PRÍRODNÉ POMERY
Vymedzenie územia, geografická poloha
Chotár obce Muránska Huta sa rozprestiera na území Národného parku Muránska planina, ktorá ako
súčasť Slovenského rudohoria. Obec Muránska Huta leží na nive potoka Hutský potok. Stred obce
sa nachádza vo výške 703 metrov n. m. Celková rozloha obce je 8,4 mil. m2. Povrch katastrálneho
územia, tvorí horská časť Gemersko – Spišského krasu na úpätí Muránskej planiny. Na západe
susedí kataster obce Muránska Huta s katastrom obce Muráň, z južnej strany s katastrom obce
Muránska Zdychava. Západnou časťou katastra obce prechádza cesta III triedy 531.
Geografické a geomorfologické pomery
Obec sa nachádza v západnej časti Slovenského rudohoria, orograficky patrí do subprovincie
vnútorné Západné Karpaty, prevažne do oblasti Slovenské rudohorie. Len severná časť oblasti je
súčasťou Horehronského podolia, ktoré patrí do Fatransko-tatranskej oblasti. Hydrogeologicky patrí
k povodiam Hrona a Slanej. Najvyšším vrchom je Fabova hoľa - 1439 m n. m., najnižšie miesto je v
koryte potoka Muránka - asi 400 m n. m. Najvyšším vrcholom územia vrátane ochranného pásma je
Stolica - 1476 m n. m. Súčasne je to najvyšší vrch Slovenského rudohoria.
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Geologická stavba
Podstatnú časť oblasti tvorí mohutná skrasovatená karbonátová doska, ktorá bola nasunutá od juhu
na kryštalinikum Kráľovej hole. Budovaná je prevažne svetlými triasovými vápencami. Práve
skutočnosť, že podstatná časť územia predstavuje krasový krajinný ekosystém, podmieňuje veľkú
stanovištnú pestrosť územia, ktorá sa prejavuje aj v utváraní rastlinných a živočíšnych
spoločenstiev. Karsologicky je územie zvyčajne členené na dve časti – Muránsku krasovú planinu a
Tisovský kras. Je tu doposiaľ zaregistrovaných vyše 150 jaskýň, 15 priepastí, vyše 50 ponorov a
vyvieračiek, ako aj množstvo povrchových krasových javov – škrapy, krasové jamy, tiesňavy, skalné
veže a ihly, skalné brány. Zatiaľ najrozsiahlejší jaskynný systém predstavuje jaskyňa Bobačka s
dĺžkou podzemných priestorov takmer 3 kilometre a s bohatou sintrovou výzdobou. Spomedzi
priepastí najväčšiu hĺbku dosahuje Michňová (-105 m). Zvýšený jaskyniarsky výskum priniesol v
poslednom období celý rad prekvapujúcich poznatkov, z ktorých najvýznamnejšie sú objav Jaskyne
pod Kľakom v závere Hrdzavej doliny, alebo objavy v jaskyni Homoľa pri Telgárte. Muránska planina
spadá dopásma Jadrových pohorí.

Pásmo jadrových pohorí

Zaberá najväčšiu časť povrchu Slovenska. Od západu na východ sem patria Malé Karpaty, Považský
Inovec, Tríbeč, Žiar, Strážovské vrchy, Malá a Veľká Fatra, Chočské vrchy, Vysoké Tatry, časť
Nízkych Tatier, Branisko, Súľovské vrchy, Muránska planina, Slovenský raj, Slovenský kras.
Jadrové pohoria predstavujú veľké antiklinály (megaantiklinály), v osovej časti ktorých je eróziou
obnažené jadro kryštalinika a mezozoické súbory vystupujú na krídlach. Okrajové zlomy dodávajú
väčšine z nich charakter megaantiklinálnych hrastí. Niektoré jadrové pohoria sú asymetrické,
druhohorný pokryv na ich vnútornej strane chýba, bol uťatý zlomom. Jadrové pohoria sú tvorené
superponovanými príkrovovými jednotkami tatrika, krížňanským, chočským a strážovským
príkrovom.
Preprezentuje hercýnske kryštalinikum (jadro) so svojím prevažne normálne ležiacim autochtónnym
mezozoickým “obalom”, prípadne pod ním aj s mladopaleozoickým pokryvom. Tatrikum je najhlbšou
obnaženou tektonickou jednotkou centrálnych Karpát. Jednotky tatrického kryštalinika budujú
prevažne vyššie metamorfované horniny (ruly, migmatity) a granitoidy, v podradnej miere fylity a
telesá amfibolitov.
Tatranské príkrovy sa skladajú takmer výlučne z mezozoických súvrství. Plochu odlepenia
najčastejšie predstavovali ílovité bridlice spodného triasu. Príkrovy boli sunuté na vzdialenosť viac
než 50 km od juhu na sever, teda z vnútra k vonkajšiemu okraju pohoria. Pôvodne predstavovali
rozsiahle doskovité telesá, kĺzajúce sa po takmer rovnom alebo slabo naklonenom podklade. Delíme
ich na skupinu spodných, stredných a vrchných subtatranských príkrovov.
Skupinu spodných príkrovov reprezentujúcu fatrikum tvorí predovšetkým krížňanský príkrov. Je v
podstatnej časti vrásovým príkrovom. Tvoria ho usadeniny triasu (zlepence, kremence, pieskovce,
bridlice, vápence a dolomity), jury (vápence) a spodnej kriedy (slienité vápence). Koreňová zóna
tohto príkrovu bola situovaná najpravdepodobnejšie v mieste dnešného styku tatrika a veporika,
ktorý sa na povrchu premieta ako čertovická línia.
Skupinu stredných subtatranských príkrovov zastupujúcu hronikum vo väčšine pohorí tvorí chočský
príkrov s viacerými vývojmi. Tvorí ho hlavne komplex triasových súvrství (gutensteinské a
weternsteinské vápence, dolomity), v niektorých je bohato zastúpené mladšie paleozoikum
(melafýrová séria - sedimenty a vulkanity), ojedinele sa pred eróziou zachovali aj jursko-kriedové
sedimenty (krinoidové a hľuznaté vápence a radiolarity). Má charakter strižného príkrovu. Koreňová
zóna chočského príkrovu bola situovaná na styku veporika a gemerika. V súčasnosti túto jazvu
reprezentuje lubenícko-margecianska línia.
Do skupiny vrchných subtatranských príkrovov nazývaných silicikum zaraďujeme takmer výlučne
trosky príkrovov zložené z triasových súvrství napr., strážovský príkrov v Strážovských vrchoch
(tvoria ho hlavne wettersteinské vápence) a jeho ekvivalenty ako veterlínsky a nedzovský príkrov v
Malých Karpatoch. Jadrové pohoria - prvohorné a staršie kryštalické horniny (ruly, svory, žuly).
Tvoria najvyššie vrchy v Tatrách a ostatných pohoriach.

SCARABEO, s.r.o. Povstalecká cesta 16, 974 09 Banská Bystrica

10

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta
Programovacie obdobie 2008-2017
Okolo kryštalických hornín sú vrstvy vápencov, dolomitov, bridlíc, pieskovcov, slieňov. Jadrové
pohoria sú v strednej časti klenby Karpát. Najzložitejšia stavba - Slovenské rudohorie, jeho súčasťou
sú krasové územia (vápence, dolomity) Slovenský kras, Slovenský raj, Muránska planina. Jadrové
pohoria - rudy železa, medi, antimónu. Ťažba hlavne nerudných surovín. Vápenec - cement, vápno,
stavebné účely. Magnezit - izolačný materiál. .
Pôdne pomery
Geologické substráty sú na tomto území priaznivé, najmä ak ich posudzujeme z hľadiska pôd, ktoré
na nich vznikli. Priestorová diferenciácia pôd katastrálneho územia v okolí obce Muránska Huta je
výsledkom vzájomného pôsobenia pôdotvorných hornín, foriem reliéfu a podzemnej vody.
Pôdy sa vytvorili na zvetralinách rozličných hornín. Okrem toho s nadmorskou výškou sa menia
činitele, ktoré spolu pôsobia pri vzniku pôdy. V pohoriach sa výrazne odlišujú pôdy na výslnných
južných svahoch sú vlhké a humózne. Výnimku tvoria pôdy nivné, ktoré sa vyskytujú pozdĺž
vodných tokov. Vlastnosti pôdy prevažne určuje geologické podložie, ktoré je karbonátové, tvorené
vápencami a dolomitmi. Pre túto oblasť je typická hnedá pôda. Z pôdnych typov sa tu vyskytujú
hnedozeme a kambizeme (hnedé lesné pôdy). Na sprašových a svahových hlinách vznikli
pseudogleje (oglejené pôdy). Vo vyššie a stredne položených oblastiach sa na silikátových
horninách nachádzajú aj hnedé lesné pôdy (kambizeme). Nad kambizemami do výšky 1800m, kde
narastá úhrn zrážok, vznikli podzoly. Najvyššie polohy pohorí, nad hornou hranicou lesa, zaberajú
málo úrodné rankre a alpínske mačinové pôdy. Najviac zastúpené sú redziny hnedé.. Na území sa
nachádzajú hlinito-piesočnaté, piesočnato-hlinité, ílovito-hlinité a hlinité pôdne druhy. Jedná sa o
ľahké, stredne ťažké a ťažké pôdy.

Sorpčná schopnosť pôdy
−
−
−
−
−

Podľa mechanizmu pútania látok možno v pôde rozlíšiť niekoľko typov sorpcie:
mechanickú sorpciu, ktorá spočíva v mechanickom zadržiavaní hrubodisperzných častíc v póroch
pôdy;
fyzikálnu (adsorpciu), ktorá je podmienená povrchovými javmi na rozhraní fáz, zapríčiňujúcimi
zmeny koncentrácie plynov, kvapalín, elektrolytov i neelektrolytov;
fyzikálno-chemickú (výmennú) sorpciu, ktorá sa uskutočňuje výmenou iónov medzi pôdnym
koloidným komplexom a pôdnym roztokom v ekvivalentných pomeroch;
chemickú (adsorpciu), ktorej podstatou je nevratné pútanie predovšetkým aniónov, schop-ných
tvoriť málo rozpustné alebo nerozpustné zlúčeniny, ktoré sa po vyzrážaní môžu zadržiavať aj
mechanicky;
bioakumuláciu, ktorá spočíva v prijímaní biogénnych prvkov koreňmi rastlín a
mikroorganizmami, vyznačujúcu sa vlastným charakterom selektivity.

Katiónová výmenná schopnosť pôdy

Katiónovú výmennú schopnosť pôdy charakterizuje katiónová výmenná kapacita (CEC, ang. cation
exchange capacity). Je to vlastnosť pôdy, ktorá závisí od mineralogického zloženia, disperzity,
obsahu humusu a reakcie prostredia. Udáva sa v miliekvivalentoch výmenných katiónov na 100
gramov suchej pôdy. Pôdy, ktoré majú v sorpčnom komplexe sorbované výhradne bázické a
alkalické katióny, označujú sa za sorpčne nasýtené. Pôdy obsahujúce aj vyšší podiel výmenného
vodíka a hliníka sa označujú ako nenasýtené. Vysokú katiónovú výmennú kapacitu majú napríklad
humínové kyseliny alebo montmorillonit. Veľmi nízku katiónovú výmennú kapacitu má kaolinit.
Najrozšírenejším pôdnym typom v obci sú kambizeme.

Kambizeme

Kambizeme sú trojhorizontové A-B-C pôdy, vyvinuté zo zvetralín vyvretých, metamorfovaných a
vulkanických hornín, prevažne nekarbonátových sedimentov paleogénu a neogénu, lokálne tiež z
nespevnených sedimentov, napr. z viatych pieskov.
Ich humusový A-horizont je v nižších polohách plytký a svetlý, s malým obsahom humusu a často aj
na zvetralinách granitov sorpčne nasýtený. Ide o tzv. ochrický Ao-horizont. Vo vyšších, klimaticky
extrémnejších nadmorských výškach v ňom narastá obsah surového kyslého humusu a narastá tiež
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jeho hrúbka, čím sa mení na tzv. umbrický (tmavý, hrubý, sorpčne nenasýtený) Au-horizont.
Dominantným diagnostickým horizontom kambizemí je kambický Bv-horizont. Je to metamorfický
podpovrchový horizont ktorý vznikol procesom hnednutia (brunifikácie), t.j. oxidického zvetrávania,
s fyzikálnou a chemickou premenou prvotných minerálov a tvorbou ílových minerálov, bez ich
výraznejšej translokácie. Tento proces dáva horizontu charakteristickú hnedú farbu. Za kambický
horizont sa považujú aj iné alterácie pod A-horizontom, napr. zmena farby a štruktúry v dôsledku
odvápnenia časti pedonu. Typickým morfologickým znakom kambizemí sú difúzne prechodné
horizonty A/B a B/C. Táto vlastnosť si vyžaduje zvýšenú pozornosť najmä pri identifikácii kambizemí
nižších polôh ktoré sú celkovo svetlé, s málo kontrastným zafarbením. Kontrastnosť a výraznosť
farieb horizontov kambizeme rastie s nadmorskou výškou v dôsledku slabšej mineralizácie a
intenzívnejšieho zvetrávania v podmienkach drsnejšej klímy.
Kambizeme sa produkčne a ekologicky uplatňujú v stredných a vyšších nadmorských výškach. Z
ekologického hľadiska sú to pôdy cenné pre svoju nezastupiteľnú schopnosť zadržiavať a
akumulovať zrážkové vody a tiež pre svoje filtračné vlastnosti. Vzhľadom na ich výskyt v
svahovitých polohách sú často erodované a tým aj ohrozujúce povrchové vodné zdroje. Pri
znečistení ťažkými kovmi je predpoklad ich vysokého transportu do pestovaných rastlín (vzhľadom
na kyslú reakciu týchto pôd).
Kambizeme sú stredne úrodné pôdy, vhodné len pre užší sortiment poľnohospodárskych plodín.
Vhodné sú najmä na pestovanie jačmeňa a raže ak ide o elúviá, oblasť flyšových pieskovcov, alebo
viate piesky Záhorskej nížiny. Na hlbších svahových delúviách a elúviách sa darí lucerne, maku,
repke olejnej, cukrovej repe. Kyslé variety hlbších kambizemí vyhovujú zemiakom a konope.
Vhodnými plodinami sú aj ľan, šošovica a vika siata. Pšenici a kukurici sa darí len v najteplejších
oblastiach ich výskytu, za predpokladu že ide o pôdy dostatočne hlboké (nad 0,6 m) a slabo
kamenité.
Hydrologické pomery
Z vodných tokov a plôch sa na mapovanom území nachádza len potok Hutský. V centre obce je
koryto potoka regulované. V obci Muránska Zdychava sa potok vlieva do potoka Zdychava. Oba
vodné toky sa v meste Revúca vlievajú do rieky Muráň.
Vodný tok v obci
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Zdychava

Je to významný ľavostranný prítok Muráňa a meria 15 km.
Prameň leží v Stolických vrchoch na severozápadnom svahu vrchu Stolica (1 476,4 m n. m.), pod
Slanským sedlom (1 234,3 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 1 100 m n. m.
Smer toku na hornom toku smeruje na juhozápad, od sútoku s Hutským potokom na juh, na
dolnom toku na juhojuhozápad. Pokrýva Geomorfologické celky: Stolické vrchy, podcelok Stolica.
Prítoky: sprava dva prítoky z oblasti Javoriny, Hutský potok, prítok spod Radzima (970,3 m n. m.),
zľava prítok (910,3 m n. m.) spod Stolice, spod Lehotskej hole, Hlboký potok, prítok spod
Faltenovho sedla (1 254 m n. m.), Zdychavský potok, prítok zo západného úpätia Kohúta (1 409,0
m n. m.), Pstružný potok a prítok z juhozápadného úpätia Malého Kohúta (1 192,3 m n. m.
Ústie: do Muráňa pri meste Revúca v nadmorskej výške okolo 308 m n. m.
Obce: Muránska Zdychava, Revúčka a mesto Revúca

Múráň

Muráň je rieka v juhovýchodnej časti stredného Slovenska, preteká územím okresov Revúca a
Rožňava. Je to pravostranný prítok Slanej s dĺžkou 48,8 km a plochou povodia 386,ľ km². Je tokom
IV. rádu a priemerná lesnatosť povodia dosahuje 50%.
Pramení na rozhraní Muránskej planiny a Stolických vrchov na východnom svahu vrchu Šiance (1
041,5 m n. m.), pod sedlom Predná hora v nadmorskej výške cca 650 m n. m.
Najprv tečie na juhozápad okrajom krasovej oblasti popod hrad Muráň, pri obci Muráň priberá
sprava Hrdzavý potok a stáča sa na juhovýchod. Tu už tečie cez Stolické vrchy, preteká obcou
Muránska Dlhá Lúka, sprava priberá Lehotský potok, údolie rieky sa viac rozširuje a vytvára
Jelšavské podolie.
Potom priberá z pravej strany Dolinský potok a tečie okrajom mesta Revúca, zľava priberá
Zdychavu a za mestom koryto rieky vytvára niekoľko ohybov. Pri obci Mokrá Lúka priberá zľava
Proviantku, napája vodnú nádrž Miková, tečie okolo obce Revúcka Lehota a cez Lubeník, kde
priberá pravostranný Chyžniansky potok a utvára niekoľko ostrých meandrov. Pri Teplej Vode
priberá zľava Skaličný potok a vstupuje na územie mesta Jelšava, kde priberá opäť zľava Jordán a
Hrádocký potok.
Následne vstupuje na územie Jelšavského krasu (Jelšavskej planiny), z pravej strany priberá Múrok
(234,9 m n. m.) a veľkým oblúkom obteká masív Muteňa (466,0 m n. m.) v blízkosti Jelšavskej
Teplice. Vstupuje do Rimavskej kotliny, preteká okolo obcí Gemerský Milhosť a Šivetice na juh. Pri
Hucíne priberá zľava Rybník, následne Lipovník a tečie okrajom Liciniec.
Ďalej sa stáča na juhovýchod, vytvára niekoľko ostrých ohybov, utvára meander a na oboch
brehoch odkrýva profil tzv. meliatskej jednotky so stanovišťami teplomilnej fauny a flóry. Potom
obteká obec Meliata a vstupuje do tzv. Prielomu Muránky, kde rieka meandruje a zarezáva sa do
Licinskej pahorkatiny, následne preteká obcou Bretka, pri ktorej ústi v nadmorskej výške cca 188 m
n. m. do Slanej.

Podzemné vody

Hodnotené územie patrí orograficky do oblasti Slovenského Rudohoria, do celku Spišsko - gemerský
kras a oddielu Muránska planina a je súčasťou hydrogeologického rajónu M 126 - Mezozoikum
Muránskej planiny a v. časti Heľpianskeho podolia a priľahlé kryštalinikum. Muránska planina ako
celok má pomerne jednoduchú geologickú aj hydrogeologickú stavbu. Mohutná mezozoická kryha
(muránsky príkrov) prevažne karbonátov silicika ležiaca v alochtónnej pozícii na kryštaliniku
kráľovohoľského pásma (s pásmom kohúta tvoria v podstate aj ohraničenie planiny) a na jeho
autochtónnej metamorfovanej obalovej struženíckej sérii je uzavretou hydrogeologickou strukturou.
Prieskumné územie však nezaberá celú oblasť planiny, ale len jej juhozápadnú, centrálnu a južnú
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časť, ktorá patrí prevažne k povodiu Slanej (J a JZ časť) - výpočet zásob podzemnej vody, ktorý je
súčasťou tohto zborníka). S resp. sz. hranica tohto územia prebieha približne 1 - 1,5 km južne od
spojnice kót Kľak (1408,7 m n. m.), Veľký Cigán (1235 Lopušná (1124,5 m n. m.) a predstavuje
predpokladané podpovrchové hydrografické rozvodie medzi povodím Slanej a Hrona. Krátku sv.
hranicu tvorí približne spojnica kóty Lopušná (1124,5 m n. m.) so sedlom Javorinka (SV od
Muránskej Huty) prebiehajúca čiastočne po zlome smeru SZ - JV. J resp. JV ohraničenie (sedlo
Javorinka - Muránska Huta - Muráň - Tisovec) tvorí muránska zlomová línia, na ktorej sa vlastne
stýka kryštalinikum pásma kohúta s mezozoikom Muránskej planiny. Z. hranica (Tisovec - kóta Kľak
(1408,7 m n. m.) predstavuje vlastne kontakt mezozoika Muránskej planiny s kryštalinikom
Kráľovohoľského komplexu. Spomínaná s. resp. sz. hranica je vlastne hranicou, ktorá prebieha
„vnútrom“ Muránskej planiny a neumožňujeklasifikovať prieskumné územie ako uzavretú
hydrogeologickú štruktúru. Skúmané územie je v zmysle čiastkovou hydrogeologickou štruktúrou
otvorenou - prietočnou.
Rozdielny hydro-geologický charakter jednotlivých súvrství sa prejavuje existenciou vrstvových
prameňov na tých miestach, kde dochádza ku kontaktu kolektorov a izolátorov. V prieskumnom
území je to hlavne oblasť tektonického okna v závere Hrdzavej doliny (13 prameňov o výdatnosti Q
= 0,1 až 6 l.s -1, väčšinou však do 1,5 l.s -1) a JZ časť územia medzi Tisovcom a sedlom Dielik (6
prameňov o výdatnosti Q = 0,05 až 1,1 l.s -1). Najvýznamnejším dôsledkom rozdielneho
hydrogeologického charakteru jednotlivých súvrství je však vytvorenie samotnej uzavretej
hydrogeologickej štruktúry karbonátov mezozoika celej Muránskej planiny. A to je umožnené vďaka
nepriepustnému podložiu ako aj okoliu zvodneného komplexu Muránskej planiny (kryštalinikum,
spodnotrias-ové kremence, pestré bridlice atď.). Určitú úlohu pri hydrogeologickom členení
štruktúry majú i dolomity ladin-karnu. Podľa poznatkov z vrtu VMS-1 (a ich porovnaní s ostatnými
vrtmi realizovanými v prieskumnom území) ich musíme charakterizovať ako menej priepustné (vo
vzťahu k okolitým vápencom), čo znamená, že pri väčších hrúbkach môžu pomerne výrazne
obmedziť vzájomnú cirkuláciu podzemnej vody medzi nadložnými tisoveckými a podložnými (najviac
plošne rozšírenými) wettersteinskými vápencami. Vďaka svojmu rozšíreniu, hrúbke, rozsiahlemu
zastúpeniu krasových javov majú z hydrogeologického hľadiska zo všetkých karbonátov Muránskej
planiny najväčší význam wettersteinské vápence. Morfológia nepriepustného podložia karbonátátového komplexu zohráva rozhodujúcu úlohu pri „rozdeľovaní vôd“ infiltrovaných v oblasti
Muránskej planiny jednotlivým povodiam. Podľa doterajších geologických poznatkov nepriepustné
podložie je v celom území planiny s výnimkou oblasti priekopovej prepadliny (Muráň - Muránska
Huta - sedlo Javorinka) mierne zvlnené s generálnym úklonom k JV, k muránskemu zlomu. Tento
generálny úklon spôsobuje, že podstatná časť krasových vôd infiltrovaných v oblasti planiny je
zvádzaná k JV, kde vystupuje v niekoľkých významných kra-sových prameňoch s priemernými
dennými výdatnosťami Q = 38 až 381 l.s -1 a s maximálnimy priemernými dennými výdatnosťami Q
= 190 až 6500 l.s -1 (Pod hradom, Biela - vápenná voda, Bobačka, Vyvieračka II - horná,
Vyvieračka I - dolná, Pri močiari I, II, pramenná sústava Pastovník vrátane výverov obci a
Dovalka).Tu treba však poznamenať, že tieto krasové pramene dosahujú okamžité výdatnosti aj
vyššie ako sú maximá priemerných denných výdatností (napr. u prameňa Pod hradom je to aj viac
než 8000 l.s -1). Ostatné (15 prameňov) menej významné pramene v blízkosti muránskej
tektonickej línie majú výdatnosť Q = 0,03 až 3 l.s -1. Z významných tektonických línií je dôležitá
muránska zlomová línia, ktorá oddeľuje karbonáty muránskehopríkrovu od kryštalinika pásma
Kohúta (muránske žuloruly) a vytvára hydraulickú bariéru krasovým vodám planiny. Dôsledkom
toho je existencia významných bariérových prameňov na tejto tektonickej línii. Sú to už spomínané
pramene Pod Hradom, Vyvieračka II - horná, Vyvieračka I - dolná, pramenná sústava Pastovník.
Samozrejme, že pri vzniku týchto prameňov majú svoju úlohu aj predchádzajúce dva faktory.
Dôležitá je aj tektonická línia SV - JZ smeru, rovnobežná s muránskou líniou, prebiehajúca vo vnútri
mezozoického kom-plexu, s predpokladaným priebehom od Hrdzavej doliny cez dolinu Dolinského
potoka, Veľkú lúku, dolinu Trestníka až do údolia Hrona v oblasti Červenej skaly. Medzi týmito
tektonickými líniami je vytvorená 1,5 - 2 km široká a 15 km dlhá priekopová prepadlina.
Mezozoikum je medzi týmito zlomami výrazne poklesnuté v porovnaní s ostatnou časťou planiny
(výška skoku cca 500 m). Jeho predpokladaná hrúbka je miestami až 1500 m (v oblasti zachovania
sa jurských sedimentov - okolie Muránskej Huty).
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Klimatické pomery
Vzhľadom na polohu a veľkú výškovú členitosť je klíma regiónu veľmi rôznorodá. Najteplejšou
častou je okolie rieky Revúca, ktoré patrí do mierne teplej klimatickej oblasti a najchladnejšou
častou sú vrcholové časti pohorí. Počet letných dní je 30. Najteplejším mesiacom je júl a
najchladnejším január. Kotlinová poloha obce ovplyvňuje ročný chod zrážok. Najväčšie množstvo
zrážok spadne prevažne v júli, najmenšie vo februári. Priemerný počet dní so zrážkami sa v údolí
Revúej pohybuje okolo 112, smerom k horám až na 116 dní. Snehová pokrývka trvá priemerne 140
dní, pohoriach dosahuje i 160 dní. Ročné priemery oblačnosti sa pohybujú v rozmedzí 63 - 65 %.
Najvyššia oblačnosť je v zimných mesiacoch, naopak najnižšia v septembri. Na území prevládajú
západné vetry, v severných častiach severné vetry.
Rastlinstvo a živočíšstvo

Rastlinstvo

Rastlinstvo Muránskej planiny je považované za najzaujímavejšie spomedzi flór ostatných
orografických celkov Slovenska po stránke druhovej pestrosti a zastúpenia rozličných
fytogeografických prvkov. Vplyvom rôznorodých reliéfnych, geologických, pôdnych, výškových a
klimatických pomerov sa vytvorili podmienky, pri ktorých sú v blízkosti seba schopné existovať
druhy rôznych ekologických nárokov. Južné výslnné lesostepné svahy Muránskej planiny sú
charakteristické prítomnosťou teplomilnej a suchomilnej vegetácie. Z drevín a krov na takýchto
miestach rastie dub žltkastý (Quercus dalechampii), dub mnohoplodý (Quercus polycarpa), jarabina
mukyňa (Sorbus aria agg.), menej je zastúpená jarabina brekyňa (Sorbus torminalis), mahalebka
(Prunus mahaleb), drieň (Cornus mas), tavoľník prostredný (Spiraea media), ruža bedrovníková
(Rosa pimpinellifolia), rašetliak (Rhamnus cathartica), z rastlín je tu možné nájsť poniklec
prostredný (Pulsatilla subslavica), prilbicu jedhojovú (Aconitum anthora), zvonček sibírsky
(Campanula sibirica), astru spišskú (Aster scepusiensis), dušovku roľnú (Acinos arvensis), luskáč
lekársky (Vincetoxicum hirundinaria) a skalničník srsnatý (Jovibarba hirta). Naproti tomu v
severných častiach planiny alebo v chladných stanovištiach, sa vyskytujú mnohé vysokohorské
druhy, ako napr. kosodrevina (Pinus mugo), jarabina mišpuľková (Sorbus chamaemespilus),
paleoendemity lomikameň Wáhlenbergov (Saxifraga wahlenbergii) a stračonôžka tatranská
(Delphinium oxysepalum), neoendemit soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), relikt dryádka
osemlupienková (Dryas octopetala), iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris), škarda Jacquinova
(Crepis jacquinii), zvonček karpatský (Campanula carpatica), zvonček maličký (Campanula
cochleariifolia), prvosienka holá (Primula auricula), kortúza Matthioliho (Cortusa matthioli) a ďalšie
druhy. Zaujímavou inverznou lokalitou je dolina potoka Furmanec, kde rastie na veľmi obmedzenej
ploche vzácna valdštajnka trojpočetná Magicova (Waldsteinia ternata subsp. magicii).
Floristicky významné sú lúky a pasienky ako biotopy množstva ohrozených druhov, ktorých
početnosť v posledných rokoch rapídne klesá. Najohrozenejšou skupinou sa javí najmä čeľaď
vstavačovité s druhmi: Coeloglossum viride, Dactylorhiza fuchsii, D. sambucina, Gymnadenia
conopsea, Orchis mascula, O. morio, O. ustulata. Veľmi hodnotné sú prameniská a ostatné
mokraďné ekosystémy so zriedkavo sa vyskytujúcimi druhmi: rosička okrúhlolistá (Drosera
rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vŕba plazivá (Salix repens), prvosienka
pomúčená (Primula farinosa), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris), páperník širokolistý
(Eriophorum latifolium), a z orchideí vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), ojedinele kruštík
močiarny (Epipactis palustris) a trčníček jednolistý (Microstylis monophyllos).
Na území Muránskej planiny bolo zistených približne 1150 taxónov cievnatých rastlín. Medzi nimi je
97 chránených druhov, 35 endemitov a subendemitov - z toho 3 západokarpatské paleoendemity a
niekoľko reliktov. Najvýznamnejšou rastlinou Muránskej planiny je poliehavý kríček,
paleostenoendemit lykovec muránsky (Daphne arbuscula), ktorý rastie väčšinou na neprístupných
vápencových a dolomitových stenách a bralách.

Živočíšstvo

Základným rysom Muránskej planiny z hľadiska zoologického je jej zoogeografická poloha na
južnom okraji nášho úseku Karpát v blízkosti hranice panónskej oblasti. Táto skutočnosť
podmieňuje podobne ako aj pri rastlinstve spoločné zastúpenie západokarpatských boreálnych,
montánnych a submontánnych zoocenóz spoločne s niektorými panónskymi alebo všeobecne
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termofilnými druhmi. Bohatstvo fauny bezstavovcov reprezentuje viac ako 450 doposiaľ zistených
druhov chrobákov, vyše 350 druhov motýľov, 286 druhov pavúkovcov, asi 200 druhov
dvojkrídlovcov, 75 druhov mäkkýšov, 40 druhov mnohonôžok a stonôžok, pričom viaceré druhy na
území Muránskej planiny dosahujú limitné hranice svojich distribučných areálov. Dva druhy
mäkkýšov predstavujú endemity Západných Karpát, päť druhov mnohonôžok predstavuje karpatské
endemity. Niektoré taxóny sú viazané len na toto územie, napríklad bystruškovitý jaskynný chrobák
Duvalius szaboi ssp. szaboi predstavuje glaciálny relikt, vyskytujúci sa len v jedinej jaskyni v
Tisovskom krase. Motýľov reprezentuje napríklad chránený vidlochvost ovocný, či jasoň červenooký.
Z chránených druhov stavovcov sa na Muránskej planine vyskytuje 1 druh z triedy kruhoústnic, 7
druhov obojživelníkov, 7 druhov plazov, 98 druhov vtákov a 38 druhov cicavcov. Väčšina druhov
stavovcov predstavujú typické karpatské lesné druhy. Na príklade niektorých druhov je však možné
poukázať na prítomnosť teplomilných prvkov. Na príklade plazov je to možné dokumentovať
výskytom jašterice múrovej (Lacerta muralis), jašterice zelenej (Lacerta viridis) alebo užovky
stromovej (Elaphe longissima). Na hranici areálu rozšírenia sa tu vyskytuje západokarpatský
endemit hraboš tatranský (Microtus tatricus), zriedkavá je myšovka vrchovská (Sicista betulina).
Pravidelne sa tu vyskytujú všetky karpatské veľké šelmy, medveď hnedý (Ursus arctos), vlk (Canis
lupus), rys (Lynx lynx) a mačka divá (Felis silvestris). V severnej časti v Hrone a v jeho prítokoch sa
nachádza jedna z najpočetnejších populácií vydry (Lutra lutra) na Slovensku. Z dravých vtákov
významný je hniezdny výskyt orla skalného (Aquila chrysaetos), orla krikľavého (Aquila pomarina),
včelára obyčajného (Pernis apivorus) a sokola rároha (Falco cherrug). Muránska planina je tiež
refúgiom zriedkavého hlucháňa (Tetrao urogallus). Severnú hranicu rozšírenia tu dosahuje strnádka
cia (Emberiza cia) obývajúca xerotermné až lesostepné lokality. Tento vtáčí druh je ďalším z
príkladov teplomilných mediteránnych faunistických elementov, vyskytujúcich sa na Muránskej
planine. Územie Muránskej planiny predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí Slovenska
dôležitých pre ochranu biodiverzity netopierov. Doposiaľ sa na tomto území zaznamenal výskyt 22
druhov netopierov.
2.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Nasledujúca tabulka prezentujeprehľad technickej infrastruktury v obci.
Tab. 2 Prehľad technickej infraštruktúry v obci
Ukazovateľ
Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Vlastný zdroj pitnej vody
Verejná kanalizácia dažďová
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
pripojenie na sieť internet
verejný internet
verejný prístupový bod
internetová kaviareň
počet počítačov pre verejný prístup do siete Internet
pokrytie signálom Orange
pokrytie signálom T-mobile
verejné studne
pramene pitnej vody
vodojemy
priemyselná zóna - výrobná
priemyselná zóna - skladové hospodárstvo
skládka TKO
separovaný zber
zberný dvor pre separovaný zber

jednotka
ano/nie
ano/nie
pokrytie v %
názov/výdatnosť
pokrytie v %
pokrytie v %
pokrytie v %
DSL
ISDN
EDGE
Wi-Fi
ano/nie
ano/nie
ano/nie
počet
%
%
počet
počet/výdatnosť
počet/objem
počet firiem
skladová plocha v m3
ano/nie
ano/nie
ano/nie
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kompostovisko
cintorín
dom smútku

ano/nie
počet
počet

nie
1
-

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
V obci je vybudovaná verejná splašková kanalizácia približne s 50 % pokrytím územia. Objekty
občianskeho vybavenia a novšie realizované rodinné domy majú aj žumpy. Čistenie odpadových vôd
je ale nevyhovujúce. Sústavná dažďová kanalizácia je v obci vybudovaná len formou odtokových
rigolov popri miestnych komunikáciách.
Splaškovú kanalizáciu je v budúcnosti potrebné doriešiť z obce so zaústením splaškových vôd do
vlastnej ČOV a jako recipient využiť Hutský potok. Splašková kanalizácia by mala byť riešená a
realizovaná tak, aby nedochádzalo k úniku splaškov.
Podľa STN 736701, ak vodohospodársky orgán oprávnený povoľovať vodohospodárske dielo neurčí
šírku ochranného pásma kanalizácie, tak je potrebné dodržať ochranné pásmo v šírke 3,0 m od
okrajov pôdorysných rozmerov kanalizačnej stoky a súvisiacich objektov.
V ochrannom pásme je možné robiť akúkoľvek stavebnú činnosť len so súhlasom správcu
kanalizácie.
Zásobovanie elektrickou energiou
Obec je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z existujúcej nízko napäťovej siete, ktorá je v
obci vedená po stĺpových podperách od jednotlivých trafostaníc. Stav elektrického vedenia je
dostatečný.
Katastrom obce Muránska Huta prechádza vedenie VVN 110kV a vedenie 22kV. Obec je zásobovaná
z tohoto vzdušného 22 kV primárneho systému samostatnými odbočujúcimi 22 kV prípojkami, a to:
Vzdušná sekundárna sieť je sčasti starého prevedenia a bola postupne rekonštruovaná v rámci
obnovy NN a rozširovaná podľa rastu zástavby obce.
Vzdušné vedenie 22 kV, prechádzajúce do obce z juhu od mesta Revúca, sa postupne dostáva do
zastavaného územia obce.
Vplyv na technické riešenie môže mať časový sled realizácie zámerov obce. Pri návrhu jednotlivých
etáp je potrebné a účelné zohľadniť ďalší vývoj realizácie zámerov.
Všetky el. vedenia situované vo verejne prístupných miestach v zastavaných územiach navrhovať
káblové, uložené v zemi v súlade s Vyhl. MŽP – SR č. 532 z 19.9.2002. Nové a rekonštruované
transformovne navrhovať a realizovať prefabrikované resp. murované s káblovou prípojkou. Ďalej je
potrebné rešpektovať ochranné pásma el. vedení a zariadení.
Pri predpokladanom vývoji obce do roku 2007 a 2016 nie je potrebné uvažovať s novým zdrojom
elektrickej energie.
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie je tvorené vodičom AlFe a výbojkovými svietidlami na podperných bodoch
elektrickej siete NN. Postupne je potrebné rekonštruovať verejné osvetlenie jednotným vodičom
AlFe upevneným na spoločných konzolách s elektrickým NN vedením zospodu, pričom sa využijú
prevádzkyschopné jestvujúce svietidlá, respektíve sa použije jednotný typ svietidiel vhodný na
osvetľovanie komunikácii. Pri preferovanom ukladaní jestvujúcej elektrickej NN siete do zeme bude
verejné osvetlenie riešené samostatnými osvetľovacími stožiarmi s kábelovým rozvodom v zemi.
Napájanie a ovládanie verejného osvetlenia bude zrealizované z rozvádzačov verejného osvetlenia.
Zásobovanie plynom
Obec nie je zásobovaná zemným plynom. Z důvodu členitosti územia a polohy obce sa
nepředpokládá pynofikácia obce.
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Zásobovanie teplom
Zdroje tepla väčšieho rozsahu sa v obci nenachádzajú. Jednotlivé nehnuteľnosti v prevažnej miere
majú svoje lokálne zdroje tepla na spotrebu vykurovacieho média dreva. Pri stanovení tepelnej
potreby je potrebné vychádzať z STN 383350 o zásobovaní teplom.
V městnej časti Predná Hora je samostatný zdroj tepla – kotova na spaľovanie drevených paliet
s tepelným výkonom 2x300kW. Ďalšími tepelnými zdrojmi sú 4 kotolne, ktoré vykuřuju bytové domy
na jednej hore. Kotle sú projektované na spaľovanie tekutého propánu. Každá kotova má tepelný
výkon 2x50kW.
Netradičné druhy energie
Zdroje a zariadenia na výrobu netradičných druhov energie tepla väčšieho rozsahu sa v obci
nenachádzajú. Odporúča sa však zmena (v jednotlivých prípadoch) palivovej základne prechodom
na biomasu. Je možné pre energetické účely využívať aj odpady z lesných plôch a bioodpady z
obce.
Telefonizácia
Obec má vlastnú telefónnu ústredňu. Ústředna je digitálna. Jestvujúca telefónna sieť je v prevažnej
miere realizovaná vzdušným vedením. Z hľadiska obsadzovania účastníckych staníc je telefónna sieť
v obci nevyhovujúca. Technické údaje o kapacitách a využití telefónnych ústredni a telefónnych
trasách sú predmetom obchodného tajomstva Slovak Telekom a.s. a preto sa v PHSR neúvadzajú.
Ich prípadné rozšírenie zabezpečia podľa potreby na vlastné náklady jednotliví investori. Požiadavky
na napojenie nových lokalít obce na verejnú telefónnu sieť budú riešené priamo z existujúcej
telefónnej ústredne v obci. Podľa požiadaviek Slovak Telekom a.s. je potrebné miestnu telefónnu
sieť v sústredenej zástavbe pre bytové stanice dimenzovať na 1-1,5 páru pre novú bytovú výstavbu
a 2 páry na občiansku vybavenosť.
V budúcnosti je potrebné u jestvujúcich telefónnych rozvodov kabelizáciu všetkých nadzemných
rozvodov riešiť úložným káblom v zemi a u nových telefónnych rozvodov kabelizáciu v trasách do
všetkých ulíc obce pre možnosť pripojenia každého bytu kábelovými rozvodmi situovanými vedľa
miestnych komunikácii. V prípade nedostatočnej kapacity je potrebné uvoľniť nevyčerpanú kapacitu
zo zariadenia podobného typu napojeného rovnakým releovým prenosom na obec Muráň a město
Revúcu.
Obec má problém s pokrytím signálom mobilných operátorov. Pokrytie je nedostatečné a zahŕňa
v prípade Orange len cca. 30 % územia, pokrytie signálom T-mobile je dostatočné.
Telekomunikačné a rádiokomunikačné zariadenia
Rozvod miestneho rozhlasu je zabezpečený z ústredne v objekte obecného úradu. Odtiaľ je
vyvedený vzdušný rozvod vedený na samostatných oceľových stožiaroch.
Príjem rozhlasového signálu v obci je zabezpečený individuálne prostredníctvom antén. Príjem
rozhlasového signálu v obci je dobrý a plne postačuje. Príjem televízneho signálu v obci je
zabezpečený káblovou televíziou ale aj individuálne prostredníctvom antén vo vyhovujúcej kvalite.
Zásobovanie pitnou vodou
V obci je vybudovaný verejný vodovod. Pokrytie obyvateľstva je cca. 90 %.
2.4 DOPRAVA
Modernizáciou a rozvojom dopravnej infraštruktúry v obci a jej okolí dochádza k vytváraniu
vhodných podmienok na kvalitný život jej obyvateľov. Rovnako vzrastajú možnosti na príliv
investícií, ktoré si nevyhnutne vyžadujú kvalitnú cestnú sieť. Z hľadiska enviromentálneho dochádza
prvotne k negatívnym účinkom (napr. záber pôdy), druhotne však, po jej uvedení do prevádzky,
prispieva k znižovaniu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Kvalitnejšie technické
parametre ciest prispievajú k plynulosti dopravy, tie isté úseky sú prekonávané za kratší čas, čím sa
skracuje jazdná doba.
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Tab. Dd Prehľad dopravnej infratruktúry
chodníky popri cestách
miestne komunikácie
štátne komunikácie

počet parkovacích miest

počet zastávok SAD
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov

km cca.
km cca.
km cca.
obecný úrad
ZŠ, MŠ
cintorín
športová infraštruktúra
dom kultúry
oddychové zóny
obchodné jednotky
kostol

2
1
1
3
1
2

počet
km

3
7

Najvýraznejším trendom nielen v tunajšej doprave za uplynulé roky je výrazný rast individuálnej
automobilovej dopravy na úkor verejnej osobnej dopravy. Individuálna automobilová doprava je
environmentálne najnepriaznivejšia, spôsobuje zhusťovanie a spomaľovanie dopravy, kde dochádza
v čase špičiek k dopravným zápcham a k ďalším negatívnym dôsledkom ako je nadmerné
znečisťovanie ovzdušia emisiami, hlukom a nehodovosťou. V obci sa prejavuje hlavne v ranných a
popoludňajších hodinách. Nadmerné zaťaženie cesty III. triedy je spojené so skutočnosťou, že sa
uvedená komunikácia využíva ako tranzitná cesta prepájajúca Horehronie s južnou časťou
Slovenska.
Útlm verejnej hromadnej dopravy priamo súvisí aj s nízkou kvalitou služieb poskytovaných verejnou
hromadnou dopravo, ale hlavne s demografickou situáciou v obci. Na základe prieskumu sa zistilo,
že je väčšina osobných automobilov tvorená jednočlennou posádkou, čiže tento stav nie je
spôsobený ekonomickými dôvodmi, ale zvyšovaním životnej úrovne a zmenou štýlu života smerom
k väčšiemu pohodliu. V prípade obyvateľov v obci je situácia podobná. Hlavne v dňoch pracovného
pokoja sú obyvatelia odkázaný na individuálnu dopravu.
Dopravne je obec prístupná, najmä v hlavnom smere sever – juh po ceste III. triedy č. 531. Z
hľadiska rozvoja cestovného ruchu je rozhodujúca východná cestná a železničná magistrála vedúca
cez mesto Revúca.
Obsluhu riešeného územia železničnou dopravou zabezpečuje železničná traf č. 165.
Cestná doprava
Prepravné vzťahy sú orientované najmä na cestu III/531, ktorá prepája Horehronie s okresom
Revúca. Cesta III/531 prechádza priamo katastrálnym územím riešenej obce ale netvorí hlavnú
dopravnú kostru riešeného územia. Prechádza severným okrajom katastra obce.
Miestne komunikácie
Obec Muránska Huta má okrem spomínaných ciest III. triedy aj iné miestne komunikácie. Dĺžka
miestnych komunikácií činí cca. 2 km. Komunikácie sú v zlom technickom stave.
Pešie komunikácie a priestranstvá
V obci nie je vybudovaný ani jednostranný chodník. Pešie priestranstvá sa v obci nenachádzajú. V
budúcnosti nie je možné chodníky budovať, nakoľko šírkové usporiadanie miestnych komunikácií
výsatvbu nedovoľuje.
Statická doprava
V obci sú vybudované parkovacie a odstavné plochy pri Obecnom úrade, pri zastávke SAD.
Železničná doprava
Katastrálnym územím obce neprechádza žiadna železničná traf. Pre obec má dopravný význam
železničná trať č. 165 Revúca.
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Prímestská doprava
Vzhľadom na to, že cez obec neprechádza železničná trať, je cestná hromadná doprava jediným
druhom hromadnej dopravy osôb. Obcou prechádza prímestská iinka SAD a má v obci 2 zastávky.
Zastávka SAD

Letecká doprava
Letecká doprava s verejnou prepravou osôb sa na riešenom území nenachádza, najbližšie letisko je
v Košicich a Poprade.
2.5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Priemysel, energetika, doprava a ťažba nerastných surovín, majú okrem hospodárskeho významu
značne negatívny vplyv na krajinno-prírodné prostredie v katastrálnom území obce a jej blízkom
okolí. Obec Muránska Huta leží na území Národného parku Muránska planina, ktoré sa vyznačuje
väčšou alebo menšou variabilitou prírodných a antropogénnych javov, čo závisí od jeho
geologických, geomorfologických a iných pomerov. Oblasť charakterizuje značná pestrosť
prírodných hodnôt, ale aj rôznorodé spôsoby jeho hospodárskeho využitia. Prítomnosť prírodných
hodnôt a potreba zvýšenej ochrany územia ovplyvňuje zákonite aj spoločensko-hospodársku činnosť
v obci Muránska Huta, ktorá sa prejavuje hlavne v možnosti zakladania len ekologicky nezávadných
prevádzok a obmedzených možnostiach hospodárskeho využívania okolitých lesných porastov,
vodných tokov a okolitej pôdy. Na ochranu životného prostredia slúži nasledujúca legislatíva:
−
−
−
−
−
−
−

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , zákona
č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 364/2004 Z.z. ,zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za
obmedzovanie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť
Ponitrie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných
rezerváciách v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z., ktorou sa uverejňuje zoznam
chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v
Slovenskej republike.
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−
−
−

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 292/2001 Z.z., ktorou sa
vyhlasujú národné prírodné pamiatky.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Obec leží na území Národného parku Muránska planina, ktorá sa vyznačuje najvyššími stupňami
ochrany prírody.
Lokality Natura 2000
Názov :
Kód územia :
Kraj :
Rozloha :
Správca územia :
Katastrálne územia :

Muránska planina
SKUEV0225
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
20315,21 ha
NP Muránska planina
838802 Muránska Huta

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s
vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých
rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
4070* Kosodrevina
5130 Porasty borievky obyčajnej
6110* Pionierske porasty na plytkých karbonátových a
bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné
porasty
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty
na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia
Orchideaceae)
6230* Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty
na silikátovom substráte
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na
poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6520 Horské kosné lúky
7110* Aktívne vrchoviská
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7220* Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8160* Nespevnené karbonátové skalné sutiny
montánneho až kolinného stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou
vegetáciou
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou
vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9110 Kyslomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180* Lipovo-javorové sutinové lesy
9410 Horské smrekové lesy
40A0* Xerotermné kroviny
91D0* Brezové, borovicové a smrekové lesy na
rašeliniskách
91H0* Teplomilné panónske dubové lesy
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové
lesy
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Druhy, ktoré sú predmetom ochranyplocháč červený Cucujus cinnaberinus
kunka žltobruchá Bombina variegata
mlok karpatský Triturus montandoni
podkovár veľký Rhinolophus ferrumequinum
poniklec prostredný *Pulsatilla subslavica
syseľ pasienkový Spermophilus citellus
vlk dravý *Canis lupus
črievičník papučkový Cypripedium calceolus
zvonček hrubokoreňový *Campanula serrata
poniklec slovenský *Pulsatilla slavica
hraboš tatranský Microtus tatricus
netopier pobrežný Myotis dasycneme
kováčik fialový Limoniscus violaceus
netopier ostrouchý Myotis blythi
lietavec sťahovavý Miniopterus schreibersii
lykovec muránsky *Daphne arbuscula
kyjanôčka zelená Buxbaumia viridis

zvonovec ľaliolistý Adenophora lilifolia
fúzač karpatský *Pseudogaurotina excellens
podkovár južný Rhinolophus euryale
kobylka štysova Isophya stysi
vydra riečna Lutra lutra
fúzač alpský *Rosalia alpina
rys ostrovid Lynx lynx
bystruška potočná Carabus variolosus
ohniváčik veľký Lycaena dispar
spriadač kostihojový *Callimorpha quadripunctaria
podkovár malý Rhinolophus hipposideros
netopier veľkouchý Myotis bechsteini
uchaňa čierna Barbastella barbastellus
netopier obyčajný Myotis myotis
medveď hnedý *Ursus arctos
netopier brvitý Myotis emarginatus

Navrhované manažmentové opatrenia
Obnova zdroja potravy (zarybňovanie)
Zvyšovanie rubnej doby
Predlžovanie obnovnej doby
Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob)
Šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)
Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a ležaniny)
Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
Eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín tak aby sa zabránilo ich šíreniu na ďalšie lokality
Optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie znižovaním zápoja) z dôvodu chránených alebo
ohrozených druhov rastlín
Špeciálny manažment poľnohospodárskych plôch z titulu ochrany živočíšnych druhov (chrapkáč, drop a drobné pernaté
vtáctvo, alebo cicavce)
Extenzívne prepásanie ovcami (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)
Extenzívne prepásanie hovädzím dobytkom (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)
Extenzívne prepásanie koňmi (so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)
Pravidelné pasenie pri dodržaní max. zaťaženia VDJ na ha s častým prekladaním košiarov a vykášaním burín a nedopaskov
Stráženie (napríklad. hniezd dravcov)
Kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s následným prepásaním územia)
Kosenie a následné odstránenie biomasy 1 x ročne
Kosenie a následné odstránenie biomasy 2 x ročne
Odstraňovanie inváznych druhov rastlín
Odstraňovanie zámerne vysadených drevín
Ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby drevín
Úprava a budovanie nových hniezd a hniezdnych biotopov vtáctva
Ochrana, údržba a úprava priaznivého stavu súčasných a budovanie nových liahnísk pre obojživelníky
Udržovanie zimovísk obojživelníkov a priaznivého stavu migračných zón k lokalitám reprodukcie a k niektorým typom letných
stanovíšť
Údržba vletových otvorov pre netopiere v starých banských dielach
Elimináciu vplyvu nepôvodných druhov na pôvodnú faunu
Pestovanie chránených druhov ex situ a posilňovanie populácií druhu v území (dosievanie), resp. transfer druhov
Revitalizácia starých záťaží (napríklad opustené ťažbové priestory, odkaliská, haldy, výsypky, odvaly, skládky)
Revitalizácia spustnutých plôch, rumovísk a nepoužívaných ciest
Umiestnenie a výstavba lavičiek, mostíkov, chodníkov, povalových chodníkov a pod.
Usmerňovanie návštevnosti územia
Odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny
Spaľovanie biomasy (napr. trstiny počas zimných mesiacov)
Oplotenie chráneného územia
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území
Ťažba a úprava rudných surovín
Povrchové lomy vápencové, dolomitové
Ťažba ostatných nerastov
Banské stavby a ťažobné zariadenia
Diaľkové rozvody elektriny
Lyžiarske vleky
Lyžiarske zjazdové trate
Zasnežovanie lyžiarskych tratí
Jazda na snežných skútroch
Lomy a ťažba ostatného stavebného kameňa a nerudných surovín (vrátane pieskov)
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Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminózných hornín
Vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk
Malé vodné elektrárne
Veterné elektrárne
Osvetlenie bežeckých tratí, lyžiarskych tratí a športových areálov mimo uzavretých stavieb
Diaľkové ropovody a plynovody, rozvody vody alebo pary
Stožiare elektrických vedení, transformačné stanice
Golfové ihriská
Ostatné budovy na bývanie (detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov a pod.)
Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia
Rozširovanie všetkých nepôvodných druhov živočíchov
Farmy na chov zvierat - zariadenie, v ktorom sa chová viac ako 100 jedincov zvierat na komerčné účely (s výnimkou
hospodárskych zvierat)
Ťažba a úprava rudných surovín
Ťažba ostatných nerastov
Banské stavby a ťažobné zariadenia
Tepelné, vodné, jadrové alebo iné elektrárne a energetické zariadenia
Spaľovne odpadu
Skládky odpadu
Diaľnice

Starostlivosť o územie
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
územia, určujú sa zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu
krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie je v súčasnosti
upravené zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov.
Územno - plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o
životné prostredie v obci. Územným plánovaním sa najmä:
−
−
−

rieši usporiadanie územia,
určujú zásady využívania územia,
koordinujú rôzne činnosti tak, aby boli v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území, s osobitným
zreteľom na:
−
−
−
−
−

starostlivosť o životné prostredie
dosiahnutie ekologickej rovnováhy
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja pre šetrné
využívanie prírodných zdrojov
a zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Z cieľov a úloh územného plánovania definovaných zákonom je zrejmé, že územné plánovanie je
oveľa širší a významnejší nástroj ako laická verejnosť zvykne predpokladať, ktorým sa reguluje
rozvoj územia. Pod rozvojom územia sa nemyslí len jeho využívanie pre potreby človeka, ale aj
zachovanie priaznivého životného prostredia.
Územné plánovanie je nástroj na zabezpečenie dobrého životného prostredia, živej aj neživej
prírody, pre všetkých, nielen pre dnešné, ale aj pre budúce generácie. Takéto poslanie územného
plánovania však v praxi neraz nechápu ani samotné orgány územného plánovania a niekedy dokonca
ani zainteresovaná verejnosť. Preto sústavne narastá najmä úloha verejnosti, aby sa podieľala na
územnom plánovaní, aby ovplyvňovala tvorbu takých územných plánov, ktoré budú napĺňať všetky
významné ciele a úlohy, nielen niektoré investičné, alebo ekonomické, ale aj environmentálne a
sociálne ciele.
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Obec Muránska Huta nemá v súčasnosti vypracovaný územný plán. Z dôvodu nízkeho počtu
obyvateľov a nízkej miery IB výstavby sa nepredpokladá spracovanie územného plánu v blízkej
dobe.
Ochrana ovzdušia
Na ochranu ovzdušia v obci pred potenciálnymi a reálnymi zdrojmi znečistenia slúži zákon č.
309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov.
Upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. V zákone
sú definované znečisťujúce látky, zdroje znečisťovania, povinnosti právnických a fyzických osôb ako
aj prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia, poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia.
Definované sú veľké zdroje znečistenia ovzdušia ako technologické celky so súhrnným tepelným
výkonom 50 MW alebo vyšším.
V Strednogemerskej oblasti sú 4 veľké zdroje znečistenia:
Zdroje znečistenia
Slovmag a. s. Lubeník
Slovenské magnezitové závody (SMZ) a. s. Jelšava
Želba a. s. Spišská Nová Ves, o. z. Siderit Nižná Slaná
Slovenské lučobné závody (SLZ) a. s. Hnúšťa

V SMZ a.s. Jelšava v dôsledku zmeny palivovej základne (prechod na plyn) v kotolni a zvýšeným
využívaním plynu v technologickom procese došlo k výraznému poklesu množstva emisií SO2. Pokles
emisií TZL v závode Siderit Nižná Slaná nastal po uvedení do činnosti nového elektroodlučovača.
Realizáciou technických a technologických opatrení na ochranu ovzdušia, ako aj obmedzením až
odstavením niektorých druhov výrob v SLZ a.s. Hnúšťa došlo k výraznému poklesu množstva emisií
základných znečisťujúcich látok.
Tuhé znečisťujúce látky v SMZ Jelšava a Slovmag Lubeník obsahujú vysoký podiel Mg a hygienicky
významné podiely Cd a Pb.
Odpadové hospodárstvo
Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi je zákon
NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol
účinnosť 1. júla 2001. Jedným zo základných nástrojov stratégie hospodárenia s odpadmi je
vypracovanie „Programov odpadového hospodárstva“. Program odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky vypracováva Ministerstvo životného prostredia a následne krajský úrad,
samosprávny kraj, obec a pôvodca odpadu. Právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva sú
nasledovné:
− zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z.,
zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z. (+ čiastka 98 Z.z. o redakčnom oznámení
chyby v čl. II (zmena h) na i)), zákona č. 245/2003 Z.z. a zákona č. 24/2004 Z.z. + Redakčné
oznámenie o oprave chýb v Čiastke 44 Zbierky zákonov 2004,
− vyhláška MŽP SR č. 234/2001 Z.z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého
zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri
preprave odpadov v znení vyhlášky 410/2002 Z.z. a č. 227/2003 Z.z.,
− vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení
vyhlášky č. 509/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 128/2004 Z.z.,
− vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP
SR č. 409/2002 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004 Z.z.,
− oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z.z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa
ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
− zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
245/2003 Z.z. a zákona č. 24/2004 Z.z.,
− vyhláška MŽP SR č. 5/2003 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch v znení
vyhlášky č. 577/2003 Z.z.
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−
−
−
−

nariadenie vlády SR č. 22/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah
zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti
odpadov z obalov
zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z.z. o pristúpení
Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez
hranice štátov a ich zneškodňovaní.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/2000 Z.z. o zmene v
prílohe č. 1 a o prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k k Bazilejskému dohovoru o riadení
pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

Veľmi dôležité sú prílohy tohto dohovoru, ktoré definujú napríklad: odpady vyžadujúce osobitnú
pozornosť, nebezpečné vlastnosti odpadov, postupy zneškodňovania odpadov, základné informácie,
ktoré treba uviesť v žiadosti o cezhraničný pohyb odpadov, informácie, ktoré treba uviesť v
prepravnom doklade cezhraničného pohybu odpadov.
Nasledujúca tabuľka prezentuje príjmy a výdavky obce so zabezpečením odvozu a likvidácie
komunálneho odpadu.
Tab. 1 Výdavky na zabezpečenie odvozu TKO v obci od roku 2002 do 2006 (v tis).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Príjmy
120
125
128
Výdavky
140
142
165
OcÚ Muránska Huta

2005

2006
134
297

139
186

V programovacom období obec v oblasti odpadov plánuje zriadiť zberný dvor pre separovaný odpad
ako aj obecné kompostovisko.
Tab. 2 Objem vyprodukovaných odpadov v obci Muránska Huta od 2002 do 2006 (v tonách).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
2005
Komunálny odpad
45,0
47,0
52,0
57,38
Separovaný odpad
1,5
2,4
OcÚ Muránska Huta

2006
53,5
2,78

V prípade separácie rozšíri aktivity o viaceré komodity. Uvedené aktivity budú pôsobiť na znižovanie
zaťaženosti obecného rozpočtu, ako aj životné prostredie.
Lesné hospodárstvo
Lesné hospodárstvo v obci je rozvinuté. Lesnatosť územia dosahuje 90% a prirodzene je tu
zastúpených 6 lesných vegetačných stupňov - od druhého (bukovo-dubového) po siedmy
(smrekový). Južné svahy sú príznačné výskytom porastov duba, jaseňa a buka. Na vlastnej planine
prevládajú bučiny a pôvodné ihličnaté lesy smreka a jedle. Na viacerých miestach rastie tis obyčajný.
Na hrebeňoch sa zachovali reliktné porasty sosny a smrekovca. Na Stožkách, Voniacej, ale aj inde
rastie autochtónny ekotyp smrekovca opadavého. Zaujímavý je prirodzený ostrovčekovitý výskyt
kosodreviny na Veľkej Stožke s vtrúsenou jarabinou mišpuľkovou. V Hrdzavej doline kosodrevina
zostupuje do výšky 750 m n. m.
Poľnohospodárstvo
V obci nie je vyvinuté poľnohospodárstvo. Poľnohospodárske plochy sa v katastri obce prakticky
nenachádzajú.
Pôda
Kvalita pôdy patrí medzi najvýznamnejšie faktory využívania a rozvoja územia obce. Vzhľadom k
veľmi dlhému času jej obnovy je potrebné v maximálnej miere zohľadňovať jej prirodzené
vlastnosti. Rozsah pôdneho fondu je obmedzený, a práve preto musí byť v plnom rozsahu racionálne
využívaný. Medzi hlavné negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú pôdnu produkciu a jej environmentálne
funkcie patria najmä zhutňovanie a acidifikácia pôd, neuvážené rekultivácie pôd, neúmerné
meliorácie, nadmerná chemizácia, stále sa zvyšujúca erózia, zosuvy, divoké skládky a emisno –
imisná kontaminácia pôd.
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Chemická degradácia pôd môže byť spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej
povahy z prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na pôdu,
vyvolávajú zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastností, negatívne ovplyvňujú
produkčný potenciál pôd, znižujú nutričnú, technologickú a senzorickú hodnotu dopestovaných
plodín, alebo negatívne vplývajú na vodu, atmosféru, ako aj zdravie zvierat a ľudí. Z organických
polutantov, ktoré v pôdach dlhšie pretrvávajú, sú predmetom monitorovania hlavne polycyklické
aromatické uhľovodíky. Z hľadiska rizika kontaminácie rastlinnej produkcie ťažkými kovmi sa v
katastrálnom území obce prejavuje stredné riziko tejto kontaminácie, obmedzené využívanie
(odporúča sa na využívanie na trvalé trávne porasty, neodporúča sa aplikácia kompostov II. triedy a
pestovanie plodín veľmi citlivých na príjem ťažkých kovov a ekologické hospodárenie). Z hľadiska
odolnosti pôdy proti kompakcii a intoxikácii v tomto katastrálnom území sa prejavuje slabá odolnosť
pôdy proti intoxikácii kyslou skupinou rizikových kovov, silná odolnosť pôdy proti intoxikácii
alkalickou skupinou rizikových kovov a slabá odolnosť pôdy proti kompakcii. Z hľadiska náchylnosti
pôd na acidifikáciu v katastrálnom území obce prevládajú pôdy stredne náchylné na acidifikáciu s
nižšou pufračnou schopnosťou.
Hlavným prejavom fyzikálnej degradácie je erózia, odnos pôdnych častíc z povrchu pôdy účinkom
vody a vetra. Z hľadiska potenciálnej vodnej erózie pôdy je katastrálne územie obce zaradené do
kategórie slabej potenciálnej vodnej erózie.
Pôda predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj a súčasne aj ekonomický a eko-sociálny potenciál nielen
obce ale celého regiónu. Po získaní členstva v EÚ sa naša pôda stala súčasťou zdrojov pôdy
Európskeho spoločenstva a tým aj časťou ekonomického, ekologického a sociálneho potenciálu pôdy
Európskej únie s požiadavkou na vyspelý a fungujúci systém jej ochrany a správneho využívania.
Túto problematiku v súčasnosti upravuje zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Zákon ustanovuje:
− ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného
obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,
− ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú produkcia biomasy,
filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického
potenciálu živých organizmov v prírode,
− ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske
použitie,
− postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky účel,
− sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
− Zákon vymedzuje základné pojmy. Na účely tohto zákona sa napríklad rozumie:
−
−
−
−
−

pôdou prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia
klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín,
poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster" )
ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty,
bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu
produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti,
rizikovými látkami v pôde prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických zdrojov v pôdach v
určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny fyzikálnych vlastností,
chemických vlastností a biologických vlastností poľnohospodárskej pôdy,
hranicou zastavaného územia obce hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré
boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.

Správa povodí
Právna starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone NR SR č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) s účinnosťou od 1. júna 2002. Tento zákon vytvára
podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových
vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie.
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Kvalita vody v tokoch je ovplyvňovaná produkciou priemyselných a splaškových vôd a intenzívnou
priemyselnou a ťažobnou činnosťou. Spomedzi sídelných jednotiek okresu je veľmi nepriaznivý stav
je v meste Revúca a Jelšava. V oblasti znečisťovania a ohrozovania akosti povrchových a
podzemných vôd súčasnej dobe na území celého okresu sa javí nedisciplinovanosť
a nerešpektovanie zákonných noriem obyvateľmi okresu a to hlavne vypúšťaním obsahu žúmp do
povrchových a podzemných vôd.
Ochrana vôd a ich racionálne využívanie je obsiahnuté na národnej úrovni v 35 aktuálnych právnych
predpisoch so zapracovaním priamych a nepriamych novelizácií.
Členenie v rámci zložky:
−
−
−
−

Ochrana vôd (19 právnych predpisov)
Ochrana pred povodňami (5 právnych predpisov)
Rybárstvo (2 právne predpisy)
Verejné vodovody a kanalizácie (9 právnych predpisov)

Slovenská republika transponovala rámcovú smernicu o vodách (smernica 2000/60/ES) do nového
vodného zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Hlavným cieľom právnej úpravy na úseku ochrany vôd a ich racionálneho využívania je dosiahnutie
„dobrého stavu“ všetkých vôd, ktorý by mal byť dosiahnutý do roku 2015. Dobrý stav povrchových
vôd predstavuje dosiahnutie dobrého ekologického a dobrého chemického stavu pre útvary
povrchových vôd a dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu pre umelé vodné
útvary a výrazne zmenené vodné útvary (kanály, prieplavy, vodné nádrže a pod.).
Dobrý stav podzemných vôd znamená dosiahnutie dobrého kvantitatívneho a dobrého chemického
stavu a odvrátenie trendov zvyšovania koncentrácie znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí.
Ochrana obce pred povodňami
Reguláciu toku Ráztoka je potrebné riešiť náhradnými technickými opatreniami, ktoré by jednak
zachovali trasu toku a úpravy toku by pozostávali z odstránenia meandrových nánosov, prehĺbenia
koryta, spevnenia brehov vegetačným opevnením a výsadbou brehovej zelene, najmä v hornom
úseku. Uvedenými opatreniami sa bude obec chrániť pred záplavami vplyvom zvýšeného
povrchového odtoku z okolitých vyšších území, ktoré potok Ráztoka nie vždy je schopný bezpečne
odviezť.
Zásobovanie pitnou vodou
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec zodpovedná za zásobovanie obce
pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú na území obce. Vodovod,
na ktorý je obec napojená, sa nachádza v správe Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..
Oblasť je významnou z hľadiska prirodzenej akumulácie podzemných vôd, ktoré sa využívajú ako
úžitková voda. Keďže sa v dôsledku prírodných daností dostávajú povrchové znečistenia do týchto
vôd bez dostatočnej filtrácie, ich kvalita priamo závisí od vhodného spôsobu ľudskej činnosti.
V prvom rade ide o poľnohospodárstvo a s ním spojenú chemizáciu. Nesprávnymi postupmi
a nakladaním s priemyselnými hnojivami a skládkami domového odpadu, ale i škodlivými zásahmi
jednotlivcov, sa kvalita podzemných vôd znižuje.
2.6 OBYVATEĽSTVO
Oblasť ľudských zdrojov je zameraná na rozvoj, vzdelanosti, zamestnanosti a trhu práce. Oblasti
identifikované na lokálnej úrovni sú relevantné s Národným plánom zamestnanosti.
Z hľadiska vierovyznania je obec heterogénna. Dominantná časť obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. Ostatní obyvatelia sú bez vierovyznania.
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Tab. 3 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Ukazovateľ
SĽDB 1991
Rímskokatolícke %
Evanjelické %
Gréckokatolícke %
Pravoslávne %
Čs. Husitské %
Bez vyznania %
Ostatné %
Nezistené %
www.statistics.sk

SODB 2001
86,23
0,00
2,17
0,00
0,00
3,62
0,00
7,97

83,49
0,00
0,00
0,00
0,00
16,51
0,00
0,00

Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná časť obyvateľov hlási k Slovenskej národnosti,
menšia časť obyvateľstva je zastúpená maďarksou, českou a ukrajinskou národnosťou.
Demografia
Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demografická
situácia a zloženie obyvateľstva. Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci
sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. V prípade obce Muránska Huta bol
zaznamenaný pokles počtu obyvateľov.
Tab. 4 Počet obyvateľov v obci od roku 2002 do roku 2006 (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Počet obyvateľov
207
201
207
OcÚ Muránska Huta

2005
195

2006
191

Celkový počet obyvateľov vykazuje v sledovanom období stagnujúci trend. Za sledované 5 ročné
obdobie v priemere počet obyvateľov klesol o 7,7%. Priemerný koeficient rastu dosiahol hodnotu 1,
0154, čo predstavuje priemerný ročný nárast o 1,54 %. Predpokladaný vývoj do budúcnosti
prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 5 Predpokladaný počet obyvateľov v obci do roku 2011 (počet osôb)
Ukazovateľ/Rok
2007
2008
2009
Počet obyvateľov
194
203
210
OcÚ Muránska Huta

2010

2011
212

220

Z hľadiska pohlavia, permanentne mierne presahuje počet žien počet mužov. Nasledujúca tabuľka
prezentuje prirodzený prírastok obyvateľstva v obci.
Tab. 6 Prirodzený prírastok / úbytok obyvateľstva v obci (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Úbytok
1
2
OcÚ Muránska Huta

2004

2005
3

2006
2

2

Vývoj ukazovateľa prirodzeného prírastku obyvateľstva v obci v sledovanom období vykazuje
pozitívny trend. Počet zomrelých v obci neprekračuje počet živonarodených obyvateľov v
žiadnom roku sledovaného obdobia. Najvyšší prirodzený prírastok bol zaznamenaný v roku 2004,
kedy stúpol počet obyvateľov v dôlsledku prirodzených tendencií o 3.
Migrácia obyvateľstva
Migrácia obyvateľstva t.j. rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi vykazuje
vcelku rovnomerný vývoj. Rozhodujúci podiel na migrácii obyvateľstva v obci pripadá na občanov
v produktívnom veku. V sledovanom období vykazoval migračný prírastok na rozdiel od prirodzeného
úbytku negatívny trend.
Tab. 7 Migračný prírastok / úbytok obyvateľov (osoby)
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Migračný prírastok
0
OcÚ Muránska Huta

2004
-8
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Najväčší migračný úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2005. V uvedenom roku klesol
počet obyvateľov v dôsledku migračných tendencií o 14. Najvyšší prírastok bol zaznamenaný v roku
2002, v uvedenom roku stúpol počet obyvateľov o 2. Nasledujúca tabuľka prezentuje vývoj
celkového prírastku obyvateľstva v obci, ktorý je súčtom prirodzeného a migračného prírastku.
Tab. 8 Celkový prírastok / úbytok obyvateľov (osoby) v obci.
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Celkový prírastok
1
-6
OcÚ Muránska Huta

2004

2005
6

2006
-12

-4

Ako prezentuje tabuľka, v roku 2002 a 2004 sledovaného obdobia, dochádzalo v obci k prírastku
obyvateľstva. Najväčší úbytok bol zaznamenaný v orku 2005.
Veková štruktúra obyvateľstva obce
Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov
v predporoduktívnom veku. V priemere vo všetkých skupinách došlo k miernemu nárastu počtu
obyvateľov. Uvedený trend je pozitívny, nakoľko sa nepredpokladá sklon k stárnutiu obyvateľstva.
Nasledujúci graf prezentuje
Tab. 9 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
Ukazovateľ /Rok
Predproduktívny vek
Produktívny vek
2002
13
2003
20
2004
25
2005
25
2006
30

Graf. 1 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v sledovanom období
2002

Poproduktívny vek
105
105
117
117
122

31
30
31
33
39

2006

9%
21%
16%

20%

Predproduktívny vek

Predproduktívny vek

Produktívny vek

Produktívny vek

Poproduktívny vek

Poproduktívny vek

70%
64%

Ako prezentuje graf, za uvedených 5 rokov nedošlo vo vekových skupinách k výrazným zmenám.
V absolútnych číslach došlo k prírastku obyvateľov v predproduktívnom veku.
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Graf. 2 Predpokladaný vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva do roku 2011.
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Ako prezentuje graf č. 2. predpokladá sa nárast obyvateľov vo všetkých vekových skupinách.
Tab. 10 Obyvateľstvo podľa štruktúry základných vekových skupín
Ukazovateľ/Rok
2007*
2008*
2009*
Predproduktívny vek
37
40
42
Produktívny vek
124
128
130
Poproduktívny vek
41
43
45
OcÚ Muránska Huta
* - prognóza

2010*

2011*
45
133
48

47
134
50

Vekovú štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva prezentuje nasledujúca tabuľka. Najviac
ekonomicky činného obyvateľstva pripadá na vekovú skupinu mužov a žien od 20 do 29 rokov
a skupinu mužov od 20 do 29. Naopak najmenšiu skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria
muži od 15 do 19 rokov.
Tab. 11 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 2007
Vek
Muži
Ženy
15 – 19
3
4
20 – 29
17
19
30 – 39
13
10
40 – 49
13
15
50 – 54
6
10
55 – 59
6
7
60 – 64
8
5
Spolu
66
70
OcÚ Muránska Huta

Spolu
7
36
23
28
16
13
10
133

Z ekonomického hľadiska je daná štruktúra vyhovujúca, nakoľko sa pomerne veľká časť ekonomicky
činných obyvateľov pohybuje vo vekovej skupine od 20 do 49 rokov.
Národnostná štruktúra obyvateľstva
V obci je štruktúra obyvateľstva prakticky homogénna, s jednou dominantnou národnostnou
skupinou, čo dokazuje aj nasledujúca tabuľka.
Tab. 12 Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti (%)
z toho národnosť
Ukazovateľ/Národnosť
Štruktúra
OcÚ Muránska Huta

Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
193

slovenská
98

maďarská
0,5

rómska
1,5
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Okrem obyvateľov slovenskej národnosti v obci žijú aj obyvatelia maďarskej rómskej a českej
národnosti.
2.7 VZDELANIE A ZAMESTNANOSŤ
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce má nasledovnú štruktúru. Najväčší počet obyvateľov
v mužskej populácii disponuje základným vzdelaním a učňovským vzdelaním bez maturity. V prípade
ženskej populácie pripadá najviac obyvateľov na úplné stredné vzdelanie s maturitou. Minimálne
percento pripadá na obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v prvom stupni. Druhou najväčšou
skupinou sú obyvatelia so základným vzdelaním. Nasledujúca tabuľka prezentuje vzdelanostnú
štruktúru obyvateľstva v roku 2007.
Tab. 13 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva k 2007 podľa pohlavia.
Stupeň vzdelania / Pohlavie
Muži
Bez vzdelania / Základné vzdelanie
35
Učňovské bez maturity
27
Str. odb. bez maturity
6
Úplné stredné s maturitou
4
Vyššie odborné
1
Bakalárske
Vysokoškolské
9
Deti do 15 rokov
12
OcÚ Muránska Huta

Ženy

Spolu
32
14
3
21

67
41
9
25
1
17
24

8
12

Z hľadiska uplatnenia sa obyvateľstva na trhu práce má uvedená vzdelanostná štruktúra výrazne
negatívny pomer. Z hľadiska ďalšieho vývoja je potrebné v obci zvyšovať počet obyvateľov s úplným
stredným vzdelaním, ako aj počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Vývoj celkovej
vzdelanostnej štruktúry prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 14A Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva od roku 2002 do roku 2006.
Stupeň vzdelania / Pohlavie
2002
2003
2004
Bez vzdelania
27
26
Základné vzdelanie
75
74
Vyučení
53
50
Str. odb. bez maturity
12
10
Úplné stredné s maturitou
27
26
Vysokoškolské
13
15
OcÚ Muránska Huta

2005
33
78
45
10
25
16

2006
29
75
41
9
25
16

31
67
41
9
26
17

Vývoj vzdelanostnej štruktúry sa v sledovanom období vyvíjal smerom k znižovaniu počtu obyvateľov
s úplným stredným vzdelaním. Nárast bol zaznamenaný v prípade skupiny s vysokoškolským
vzdelaním. Negatívom je mierny nárast obyvateľov bez vzdelania. Nasledujúca tabuľka prezentuje
vzdelanostnú štruktúru obyvateľov rómskeho pôvodu.
Tab. 14B Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva romskeho obyvatelstva
Stupeň vzdelania / Pohlavie
Muži
Ženy
Základné vzdelanie
Deti do 15 rokov
1
Spolu
1
OcÚ Muránska Huta

Spolu
2
2

2
1
3

Obyvatelia rómskeho pôvodu disponujú len zákadným vzdelaním.
Vývoj nezamestnanosti
Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie dynamiky
hospodárskeho rastu. Likvidácia pracovných miest v dôsledku transformačných a
reštrukturalizačných procesov nebola kompenzovaná vytváraním nových pracovných miest v
ozdravených častiach hospodárstva. Pre celú ekonomiku je charakteristická vysoká miera
nezamestnanosti a nízka tvorba nových pracovných miest.
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Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti zaznamenáva klesajúci trend. Zlepšovanie situácie je
výsledkom priamych zahraničných investícií, ktoré sú hlavných zdrojom tvorby nových pracovných
miest. Absolútny počet evidovaných nezamestnaných obyvateľov v obci prezentuje nasledujúca
tabuľka.
Tab. 15 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci do roku 2006 (osoby)
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
Obec Muránska Huta
24
25
28
OcÚ Muránska Huta

2005

2006
27

19

Štruktúra evidovaných nezamestnaných z hľadiska ich dosiahnutého vzdelania bola totožná
s celoslovenskými štatistikami. Najväčší podiel na nezamestnanosti v obci v sledovanom období
pripadal na obyvateľov so stredným vzdelaním bez maturity. Od roku 2002 do roku 2006 klesol
počet nezamestnaných obyvateľov celkovo o vyše 20 %. Nasledujúca tabuľka prezentuje počty
nezamestnaných podľa dosiahnutého vzdelania.
Tab. 16 Nezamestnaní podľa dosiahnutého vzdelania
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
vedec. Vých.
VŠ
4
2
vyššie vzdel.
2
SOŠ s mat.
2
gymnázium
2
4
SOU s mat.
7
5
SOU bez mat.
3
5
vyučení
3
1
ZŠ
5
4
bez vzdel.
OcÚ Muránska Huta

2004
-

2005
1
3
4
3
6
5
2
3

2
3
3
5
5
6
4
-

2006
-

-

2
3
2
4
2
2
1
3
-

Štruktúra evidovaných nezamestnaných z hľadiska ich dosiahnutého vzdelania bola totožná
s celoslovenskými štatistikami. Najväčší podiel na nezamestnanosti v obci v sledovanom období
pripadal na obyvateľov so základným vzdelaním, gymnáziom a vyšším odborným vzdelaním.
Tab. 17 Nezamestnaní podľa veku
Ukazovateľ/Roky
2002
15-18
19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
10
50-54
5
55-59
6
nad 60
3
OcÚ Muránska Huta

2003
2
6
6
8
3

2004
-

2005
1
6
10
10
2

2006
1
-

6
6
6
2

4
6
8
-

Ako prezentuje predchádzajúca tabuľka, najväčší počet nezamestnaných obyvateľov pripadal na
skupinu vo veku od 55 do 59.
Tab. 18 Nezamestnaní podľa doby evidencie
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
do 3 mes.
4-6 mes.
7-9 mes.
5
10-12 mes.
13-24 mes.
2
nad 24 mes.
14
OcÚ Muránska Huta

2
6
19

2004
4
24

2005
-

2006
27

19

Významným ukazovateľom na trhu práce doba evidencie nezamestnaných obyvateľov. Najväčšiu
skupinu tvorili dlhodobo nezamestnaní s dĺžkou evidencie viac ako 2 roky.
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Verejné služby zamestnanosti
Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako verejnoprávna inštitúcia,
ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov v súčinnosti s reprezentatívnymi
organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonáva politiku zamestnanosti. ÚPSVaR je
hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku trhu práce, čo je systém podpory a pomoci občanom pri ich
začleňovaní na pracovné miesta na trhu práce formou sprostredkovania zamestnania, poskytovania
poradenstva, prispôsobovaním profesijnej štruktúry nezamestnaných a zamestnancov pomocou
rekvalifikácií, podporovanie vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi pomocou
poskytovania príspevkov v rámci aktívnej politiky trhu práce a poskytovaním podpory
v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných služieb zamestnanosti obec spolupracuje s ÚPSVaR v
Revúcej, pri vytváraní dočasných pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom
zachovania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných. Obec spolupracuje rovnako aj pri
realizácii aktívnej politiky trhu práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP
predovšetkým podporuje vytváranie nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako aj obcou
samotnou. Obec v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných
občanov v rámci malých obecných služieb. V prevažnej miere výkon týchto pracovných činností
zahŕňa údržbu verejných priestranstiev.
Štruktúra zamestnanosti
Reštrukturalizácia ekonomiky od konca osemdesiatych rokov mala významný dopad aj na
zamestnanosť obyvateľstva v obci. Zmeny sa dotkli predovšetkým väčšiny priemyselných odvetví.
Väčšina obyvateľov je najviac obyvateľov zamestnaných v oblasti ťažby nerastných surovín a
drevárskeho priemyslu.
Tab. 19 Priemerný evidenčný počet zamestnancov žijúcich v obci podľa priemyselných odvetví (%)
Odvetvie/Roky
2004
2005
Ťažba nerastných surovín
4
5
Potravinársky
Textilný, odevný a obuvný
Drevársky
2
2
Automobilový
Polygrafický
Chemický a farmaceutický
Výroba, rozvod energií a vody
OcÚ Muránska Huta

2006
5
2
-

Celkovo v priemyselných odvetviach pracovalo v sledovanom období od 2 do 5 % obyvateľstva.
V nepriemyselných odvetviach bolo najviac obyvateľov obce zamestnaných v poľnohospodárstve.
V priemere pripadal v sledovanom období na uvedené odvetvia podiel na zamestnanosti od 8 do 10
%.
Tab. 20 Priemerný počet zamestnancov žijúcich v obci pracujúcich v nepriemyselných sektoroch (%).
Odvetvie/Roky
2004
2005
2006
Pôdohospodárstvo vrátane lesného hospodárstva
10
8
8
Stavebníctvo
Obchod
1,5
1,5
2
Doprava, skladovanie
Pošta a telekomunikácie
Peňažníctvo a poisťovníctvo
0,5
0,5
0,5
Verejná správa, obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Školstvo
0,5
0,5
0,5
Zdravotníctvo, soc. starostlivosť
13
12
12,5
Ostatné služby
2
3
3
OcÚ Muránska Huta

Najmenší podiel v nepriemyselných odvetviach pripadol na poštové a telekomunikačné služby,
dopravu a peňažníctvo a poisťovníctvo, kde neboli zamestnaní žiadni obyvatelia.
2.8 BÝVANIE
V 2007 tvorí v obci bytový fond 101 rodinných domov. Trvalo neobývaných domov bolo 14.
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Rozvoj v oblasti výstavby bytov
Nakoľko obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového fondu, vo väčšine prípadov sa
uskutočňuje výhradne z prostriedkov jednotlivých domácností. Investičné aktivity obce sa
zameriavajú hlavne na rozvoj nájomnej bytovej výstavby.
Základné údaje o domovom a bytovom fonde
Nasledujúca tabuľka prezentuje stav bytového fondu v roku 2007. V obci bolo v roku 2007
evidovaných 101 domov, z čoho 14 domov bolo neobývaných. V obci sa nechádzajú bytové domy.
Tab. 21 Domový a bytový fond (byty, domy) v roku 2007
Ukazovateľ / Domy
Domy spolu
Neobývané domy
Počet domov
101
OcÚ Muránska Huta

14

Byty spolu
58

Neobývané byty
4

Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti boli nasledovné: na jeden byt v obci v priemere pripadali
4 osoby, pričom na jednu osobu pripadlo v priemere 12 m2.
Tab. 22 Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácností
Priemerný počet
trvalo
2
m obytnej
obytných
bývajúcich
miestností na
plochy na 1
Ukazovateľ
osôb na 1
1 trvalo
trvalo
trvalo
obývaný byt
obývaný byt
obývaný byt
Obec
4
50
3
OcÚ Muránska Huta

m2
obytnej
plochy na
osobu

Podiel trvalo
obývaných bytov
s 3+ obytnými
miestnosťami
(v%)

12

32

Základným zámerom obce v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho zložkách.
Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení verejných a súkromných
aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je nutné pri tom zo schváleného
Programu rozvoja bývania, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vydaných Smerníc na
poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov, na odstraňovanie systémových porúch
bytových domov, zo schváleného zákona NR SR č. 124/1996 o Štátnom fonde rozvoja bývania,
v znení neskorších úprav a k nemu schválených predpisov a zo Sektorového operačného plánu pre
oblasť rozvoja bývania, vypracovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na
obdobie rokov 2000 – 2006.
Nasledujúca tabuľka prezentuje štruktúru bytového fondu z hľadiska vlastníctva.
Tab. 23 Štruktúra bytového fondu
Vlastníctvo
Vlastníctvo BD
Vlastníctvo obec
Vlastníctvo FO
Vlastníctvo PO
Vlastníctvo ostatné
Neobývané
Priemerný vek domu
OcÚ Muránska Huta

Mj
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Roky

jednotka súčasný stav
Rodinné domy
Bytové domy
100
1
14
55

8

1
40

Strategickým cieľom bytovej výstavby by malo byť – dosiahnuť bežný európsky štandard. Bývanie
pre mladé rodiny, obyvateľov žijúcich pod hranicou sociálneho minima a prestárlych občanov by
malo byť porovnateľné so sociálnou výstavbou v krajinách EÚ.
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2.9 PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V obci pôsobí niekoľko podnikateľských subjektov. Vo väčšine prípadov sa jedná o malých
a drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorý sa orientujú predovšetkým na poskytovanie služieb
občanom v obci.
Funkciu zásobovania obce základným spotrebným tovarom plnia 2 malometrážne predajne.
Nasledujúca tabuľka prezentuje existnenciu ďalších predajných jednotiek a služieb občanom.
Tab. 24 Predajné jednotkyv obci
Predajňa
Predajňa potravinárskeho tovaru
Predajňa zmiešaného tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Predajňa nepotravinárskeho tovaru
Predajňa pohonných látok
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá

hospodársky dvor poľnohospodárskeho družstva

lesné hospodárstvo

jednotka - súčasný stav
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
rastlinná výroba - komodita
živočíšna výroba (hov., ošípané, ...
celková orná pôda cca. v ha
vinice v ha
ovocné sady v ha
hosp. lesy v ha.
súkromné v ha
štátne v ha
cirkevné v ha
obecné v ha

2
2
473
53
420
-

OcÚ Muránska Huta
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Predajňa - maloobchodná

2.10

ŠKOLSTVO A VZDELANIE

Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné školy a
základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. V obci sa nachádza vzdelávacie
zariadenie.
V obci pôsobí jedna materská škola, ktorá sa nachádza v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Materská
škola sídli v samostatnej budove. V súčasnosti ju navštevuje 9 detí.
Tab. 21 Celkový počet žiakov v materskej škole od roku 2002 do 2006.
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
Žiaci
10
8
10

2005

2006
8

9

Čo sa týka materiálneho vybavenia, postupne zastaráva a stáva sa nevyhovujúcim z hľadiska jeho
ďalšieho využitia na pedagogické účely. V priebehu budúcich rokov obec plánuje postupnú obnovu
a doplnenie materiálneho vybavenia, aby škola spĺňala bežné štandardy materských škôl. Celkové
výdavky od roku 2002 do roku 2006 prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 23 Celkové výdavky na vzdelávanie od roku 2002 do roku 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Roky
2002
2003
2004
Výdavky bežné
550
570
590
Výdavky kapitálové
3

2005

2006
620
8

670
10

Z dôvodu nízkych finančných možností obce a nedostatočných príspevkov na dieťa, sa predpokladá
uskutočňovanie investičných projektov v súvislosti s rekonštrukciou školy v dlhšom časovom období,
prípadne s pomocou štrukturálnych fondov Európskej únie. V priebehu programovacieho obdobia
bude potrebné kompletne rekonštruovať (strešná krytina, okná spôsobujúce vysoký únik tepla vo
vykurovacom období - výmena okien a zateplenie budovy). Predpokladá sa aj rekonštrukcia
sociálnych zariadení.

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

36

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta
Programovacie obdobie 2008 - 2017

2.11

SOCIÁLNA SFÉRA

Sociálne služby sa poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľmi je obec,
fyzické a právnické osoby, a ostatné orgány miestnej štátnej správy a samosprávy. Tie poskytujú
sociálnu pomoc v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Tab. 25 Prehľad sociálnej infraštruktúry v obci
jednotka súčasný stav
počet
klub mladých
kapacita
počet
klub dôchodcov
kapacita
-

jednotka budúci stav
počet
kapacita
počet
kapacita

1
15
1
10

V súčasnosti poskytuje opatrovateľskú starostlivosť pre obyvateľov hlavne v dôchodkovom veku.
2.12

ZDRAVOTNÍCTVO

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Spádovou obcou pre obec Muránska Huta je mesto
Revúca.
2.13

ŠPORT

Obyvatelia majú v obci obmedzené možnosti športového vyžitia. Nedostatok športových plôch je
potrebné riešiť zriadením univerzálneho ihriska. Určité možnosti športového vyžitia majú obyvatelia
na rekreačnom stredisku v Prednej hore. V areály sa nachádza minigolfový areál, tenisový kurt,
ihrisko na plážový volejbal, streetbalový kôš, ihrisko na minifutbal, tenisová stena, oddychový
priestor s hojdačkami, ohniskom a krbovým posedením, sprostredkovanie jazdy na koňoch,
zaujímavé trasy pre horské bicykle, atď. - to sú len niektoré z aktivít.
Vitálny svet, Vodný svet, masáže, malé fitness centrum, ping-pong, biliard, stolný futbal,sledovanie
TV na plazme, posedenie v bare / reštaurácii - ani dážď Vám náladu nepokazí.
Široké okolie ponúka ďalšie zaujímavé možnosti turistiky v Národnom parku Muránska Planina,
výlety za prírodnými skvostami (jaskyne: Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa),
zaujímavé kultúrne a historické miesta ako zrúcaniny Muránskeho hradu, kaštieľ Betliar, hrad Krásna
Hôrka, malá historická železnička v Čiernom Balogu, atď.
V zimných mesiacoch je pri priaznivých snehových podmienkach sú tu vhodné terény pre bežecké
lyžovanie sú neďaleko - na trase Javoriny-Veľká Lúka. Ideálne podmienky na lyžovanie s v obci
Telgart (15 km), kde sa nachádza vlek v dĺžke 1500m a 600 m, zasnežovanie a možnosť nočného
lyžovania."
Tab. 26 Prehľad športovej infraštruktúry
jednotka súčasný stav
ihrisko pre hokej
ihrisko volejbalové
ihrisko detské
viacúčelové ihrisko
cyklotrasa - horská
lovný rybársky revír
poľovnícky revír
tenisový kurt
fitness centrum

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

-

-

1 počet
1 počet
1 počet
počet
počet
počet
1 počet
1 počet
počet

jednotka budúci stav
1
1
1
1

V oblasti športových aktivít, ktoré sa neviažu na vybudovanú (resp. absentujúcu) športovú
infraštruktúru, obec a jej okolie ponúka široké možnosti. V letných mesiacoch ide predovšetkým
o horskú cykloturistiku, pešiu turistiku, poľovníctvo.
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2.14

KULTÚRA

Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia
sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti
danej obce. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a
regiónu.
Celkové ročné výdavky na zabezpečenie kultúry v obci prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tab. 27 Výdavky na zabezpečenie kultúry v obci od roku 2002 do 2006 (v tis).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Výdavky
2
1,5
OcÚ Muránska Huta

2005

2006
2

2

Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom. Uvedená
stavba je však v zlom technickom stave. Súčasná strešná krytina na mnohých miestach vplyvom
poveternostných vplyvov zvetrala a dažďová voda presakuje do interiéru budovy. Nevyhnutné je
zateplenie obvodových plášťov budovy ako aj výmena sklených výplní.

Knižnica
kostol
pamätná izba
kaštieľ

jednotka súčasný stav
jednotka budúci stav
počet/počet knih
1/1000 počet/počet knih
1/1500
počet
1 počet
počet
1 počet
počet
1 počet
-

Aj napriek zlému technickému stavu však budova slúži na uskutočňovanie pravidelných
i nepravidelných kultúrnych aktivít. Do budúcnosti plánuje obec zaviesť viacero pravidelných
kultúrnych akcií, ako Dni obce.
Kostol

2.15

UBYTOVACIE ZARIADENIA

V súčasnosti sa v obci nachádza špecializované ubytovacie zariadenie. Areál na Prednej Hore
disponuje v súčasnosti ubytovacou kapacitou 73 lôžok a 36 prísteliek.

Penzión **

14 izieb dvojlôžkových / 1 izba jednolôžková - izby sú vybavené umývadlom, sprchovým kútom a
hygienickým zariadením, v každej dvojlôžkovej izbe TV a možnosť 1 prístelky
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2 Apartmány - dvojlôžkové izby sú vybavené TV, rádiom, umývadlom, sprchovým kútom a
hygienickým zariadením, možnosť 2 prísteliek v každom apartmáne

Hvezdáreň - Kategória Penzión **

2 izby a 2 apartmány, každá dvojlôžková s možnosťou 1 prístelky, k izbe patrí samostatné
hygienické zariadenie a sprcha.

Koliba - Kategória Penzión **

4 miestne apartmány - predsieň, spoločenská miestnosť s rozťahovacou pohovkou, kúpelňa s
hygienickým zariadením, v každom z apartmánov je možnosť 3 prísteliek.

Okále - Turistická ubytovňa

4 okále - v každom okáli 2 trojlôžkové bunky, každá bunka s vlastným hygienickým zariadením +
možnosť 1 prístelky
KATEGÓRIA UBYTOVANIA: TURISTICKÁ UBYTOVŇA
Vhodné pre rodinnú dovolenku alebo skupinu maximálne 4 osôb.
2.16

STRAVOVACIE A REŠTAURAČNÉ SLUŽBY

Stravovacie a reštauračné služby sú poskytované v miestnych pohostinstvách a v areály na Prednej
Hore. Kapacita jedálne je 70 miest. K dispozícii je aj reštaurácia umiestnená v penzióne s barom.
2.17

CESTOVNÝ RUCH

Vitálny svet na Prednej Hore

Vitálny svet je komplex relaxačných priestorov, ktoré teplom, vlhkosťou, chladom, vôňou, svetlom a
zvukom blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Vitálny svet ponúka parné kúpele, horúce suché
kúpele, vírivý kúpeľ, ľad a chlad celého tela.
Vírivý bazén (whirlpool) – poskytuje pre hostí príjemné vodné masáže, presýtené vzduchom. Teplota
vody sa pohybuje v rozpätí 34-36 °C.
Masážna sprcha – ponúka možnosť voľby teploty vody. Intenzívny tlak vody cez množstvo trysiek
pôsobí príjemne na telo a prekrvuje pokožku.
Ochladzovací bazén – je obľúbeným prostriedkom k šokovému ochladeniu povrchu tela. Teplota
vody je cca 9 °C. Chlad je zabezpečený ochladzovaním vody ľadom, ktorý do bazéna padá.
Mentolová inhalácia – ide o parnú potnú miestnosť s telplotou 45-55 °C pri relatívnej 100 %
vlhkosti. Mentolová prírodná esencia pôsobí blahodárne na horné dýchacie ústrojenstvo.
Ľadová studňa – šupinkový ľad sa rozotiera po tele a je prostriedkom ochladenia organizmu.
Bylinková inhalácia – mierna suchá sauna s teplotou 47-55 °C pri relatívnej vlhkosti 75-80 %.
Prostredie je nasýtené vôňami bylín s možnosťou veľkého výberu prírodných aróm.
Horská sauna – ide o klasickú suchú saunu s vlhkosťou 55-60 % pri teplote okolo 100 °C.
Tepidárium – príjemná teplota 37 °C a vyhriate sedenie slúži na mierne prehriatie tela. Ide o
relaxačnú miestnosť vhodnú aj pre ľudí s kariovaskulárnymi ťažkosťami.

Turistika na Muránskej planine

Z hľadiska turistky a rekreácie nie je NP Muránska planina tak výrazne zaťažená nadmernou
návštevnosťou ako iné národné parky Slovenska. Súvisí to s absenciou rozvinutej infrakštruktúry
voľného cestovného ruchu a s relatívnou nedostupnosťou krasovej planiny. V zmysle
medzinárodných kategórií na ohodnocovanie národných parkov má preto toto územie po doriešení
legislatívnych väzieb šancu stať sa modelovým národným parkom, slúžiacim predovšetkým pre
sledovanie vývoja prirodzených ekosystémov a v oblasti turistky pre jej aktívne formy.
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Muránska planina je územím vhodným predovšetkým pre pešiu a lyžiarsku turistiku, po doriešení
vhodných trás aj pre horskú cykloturistiku. Z hľadiska športového vzrastá v súčasnosti záujem o
využívanie územia na horolezectvo a paragliding. Turistickými východiskami a zároveň vstupmi do
národného parku sú obce po jeho obvode – najmä Muráň, Tisovec, Pohronská Polhora-Michalová,
Červená Skala a Závadka nad Hronom.
Okrem hustej siete značených turistických chodníkov sú v území národného parku vybudované dva
náučné chodníky. Prvý chodník, ktorý bol zriadený v roku 1983, vedie z Veľkej lúky na Muránsky
hrad a na jeho jednotlivých zastávkach možno nájsť stručné všeobecné informácie o flóre, faune,
lesníctve, geológii, geomorfológii Muránskej planiny a oboznámiť sa s históriou Muránskeho hradu.
Druhý náučný chodník Stožky je monotématický - venovaný lesu a lesníctvu. Vedie okolo národnej
prírodnej rezervácie Malá Stožka. Súčasťou chodníka je na jeho začiatku zrekonštruovaný vagónik
lesnej železnice, v ktorom je inštalovaná expozícia venovaná lesným železničkám a ochrane prírody
daného územia. V roku 1997 sa zriadila prvá náučná lokalita v území národného parku blízkosti obce
Muráň. Ide o špecializovanú geologickú náučnú lokalitu, ktorá formou panela prezentuje zaujímavý
geologický jav – muránsku brekciu.
V poslednom období je možné zaznamenať zvýšený turistický záujem o územie Muránskej planiny,
ktorý je niekedy spojený s nežiadúcimi efektami, napríklad so živelným táborením a zakladaním
ohnísk. V roku 1997 sa realizoval projekt, ktorého cieľom je zmiernenie a usmernenie týchto
negatívnych javov. Základnou filozofiou projektu bolo poskytnutie vhodného miesta pre krátkodobé
prenocovanie. V rámci projektu sa na miestach s vysokou návštevnosťou vybudovali stále a
bezpečné ohniská a na lokalite Nižná Kľaková bola zriadená jednuduchá turistická útulňa.
2.18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROKY 2002– 2006

V sledovanom období vykazovalo hospodárenie obce rovnomerný vývoj.
Tab. 28 Prehľad hospodárenia obce v období od 2002 – 2006 (tis.Sk)
Ukazovateľ / Roky
2002
2003
2004
Bežné príjmy
1500
1620
1670
Kapitálové príjmy
Príjmy spolu
1500
1620
1670
% plnenia príjmov
92,0
92,3
94,4
Bežné výdavky
1485
1615
1655
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu
1485
1615
1655
% plnenia výdavkov
94,5
97,20
93,50
Zisk/strata
15
5
15
OcÚ Muránska Huta

2005

2006
1820

.
1820
93,2
1815
1815
98,1
5

1895
3
1898
91,33
1889
0
1889
95,89
9

Ako prezentuje tabuľka, v každom roku sledovaného obdobia hospodárila obec s kladným
hospodárskym výsledkom. Vzhľadom na veľkosť obce možno hospodárenie obce považovať za
pozitívne s tendenciou trvalej stability zabezpečenia všetkých potrebných samosprávnych funkcií.
Nasledujúca tabuľka prezentuje stav majetku obce k 31.12.2006. Obec disponovala týmto
majetkom:
Tab. 29 Prehľad majetku obce v roku 2006 k 31.12.
Majetok
Software
Pozemky
Stavby
Ostatný HIM
Spolu majetok
OcÚ Muránska Huta

Suma (v tis. Sk)
36784
70000
1484727
1867588
3459099

Najväčší podiel majetku obce pripadal na hmotný investičný majetok. K uvedenému termínu
disponovala obec stavbami v hodnote 1,4 mil. Sk. Ostatný hmotný investičný majetok bol
ohodnotený na 1,86 mil. Sk. Obec k uvedenému dátumu disponovala pozemkami v hodnote 70 tis.
Sk.
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2.19

SAMOSPRÁVA

Vzťah samospráva – občan si vyžaduje vypracovať projekt klientského prístupu riešiaci ako, vzťah
zamestnancov úradu, tak aj poslancov ku občanom a návštevníkom obce. Nasledujúca tabuľka
prezentuje celkové výdavky na chod samosprávy v Sk.
Tab. 30 Výdavky obce na chod samosprávy od 2002 do 2006
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
Obec
935000
1045000
OcÚ Muránska Huta

2004
165000

2005
1195000

2006
1219000

Vývoj celkových výdavkov v sledovanom období zaznamenáva mierne rastúci trend. Od roku 2002
do roku 2006 vrástol objem vynaložených prostriedkov na chod samosprávy o 30 %. Nárast
výdavkov bol kompenzovaný nárastom príjmov z podielových daní, ktorých výšku prezentuje
nasledujúca tabuľka.
Obecný úrad

Tab. 31 Príjmy obce z podielových daní a poplatkov od 2002 do 2006 (v tis. Sk).
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Podielové dane
1250
1300
1350
Miestne poplatky
250
260
270
OcÚ Muránska Huta

2005
1435
290

2006
1430
278

S výkonom svojich samosprávnych funkcií súvisí aj zabezpečovanie komunálnych služieb v obci.
Nasledujúca tabuľka prezentuje výdavky obce Muránska Huta na zabezpečenie týchto služieb.
Najväčší podiel výdavkov pripadal na verejné osvetlenie a verejné osvetlenie.
Tab. 32 Výdavky obce na zabezpečenie komunálnych služieb 2002 do 2006
Ukazovateľ/Rok
2002
2003
2004
Úprava verejných
1000
1500
1000
priestranstiev
Údržba miestnych
7000
5500
5000
komunikácií
Cintorínske služby
1000
1000
2500
Verejné osvetlenie
25500
26000
27000
OcÚ Muránska Huta

2005

2006
2000

3000

6000

36000

3000
24000

3000
25500

Nasledujúca tabuľka prezentuje príslučnosť obyvateľov k jednotlivým úradom špecializovanej štátnej
správy.
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Tab. 33 Príslušnosť k obyvateľov k úradom ŠŠS
Sídlo matričného úradu
Sídlo pracoviska daňového úradu
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru
Sídlo Okresného súdu
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Sídlo pracoviska obvodného úradu
Sídlo Územnej vojenskej správy
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia
ŠÚ SR
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Revúca
Revúca
Revúca
Revúca
Rimavská Sobota
Banská Bystrica
Revúca
Revúca
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3 VÍZIA OBCE MURÁNSKA HUTA
Obec Muránska Huta bude obcou, ktorá bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre
harmonický život všetkých kategórií svojich obyvateľov. Obec sa stane významným
strediskom cestovného ruchu NP Muránska planina. V nadväznosti na svoju kultúrno historickú hodnotu, a bude vyvážene a ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo za
účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. V súvislosti s rozvojom
cestovného ruchu sa bude snažiť čo najlepšie prezentovať svoje kultúrne tradície
a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za
hranicami Slovenskej republiky. Z hospodárskeho hľadiska obec vytvorí priaznivé
podmienky na rozvoj výrobných a nevýrobných odvetví, pre ktorých rozvoj má obec
najväčší potenciál – cestovný ruch, lesníctvo a drevovýroba.
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4 PRIORITNÉ ROZVOJOVÉ OBLASTI OBCE
Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre uvažované obdobie predstavuje
rozsiahly komplex analýz a opatrení. V každom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie
iných. Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú
ešte prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor
– dostatok finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Už tým
že je definovaný napomôže smerovaniu rozvoja. Spracovatelia vychádzajúc z prieskumu a analýzy
existujúceho stavu, pri zachovaní princípov všeobecného konsenzu a vzájomnej vyváženosti,
považujú za prioritné rozvojové oblasti nasledovné:
1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj
Priority v oblasti rozvoja hospodárstva a vedecko-technického rozvoja spadajú predovšetkým do
vytvárania pozitívnych predpokladov na rozvoj podnikateľských aktivít.
2. Technická infraštruktúra
Rozvoj a udržiavanie technickej infraštruktúry je nevyhnutné z hľadiska prílevu investícií v oblasti
priemyslu a rozvoja cestovného ruchu, ako aj udržania požadovanej životnej úrovne obyvateľstva.
Ide hlavne o zabezpečenie infraštruktúry do oblastí, ktoré sú potenciálne najvhodnejšie na rozvoj
cestovného ruchu.
3. Životné prostredie
Trvalo udržované životné prostredie je významným ukazovateľom kvality života. Dlhodobé
udržovanie, ale aj skvalitňovanie prírodného prostredia, je spoločným cieľom všetkých obyvateľov
obce. Monitorovaná kvalita vody a ovzdušia. Optimalizácia nakladania s odpadmi. Informovanosť
obyvateľov o životnom prostredí. Propagácia Národného parku Muránska planina.
4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Pokračujúci trend rastu podielu seniorov na počte obyvateľov musí byť sprevádzaný podmienkami,
ktoré umožnia dôstojnejšie prežitie zbytku života. Veková skladba obyvateľov je sprevádzaná väčším
výskytom špecifických chorôb.
5. Školstvo a šport
Zlepšenie technického stavu a vybavenia školy. Údržba a skvalitnenie vybudovanie nového
športového areálu ako aj priľahlých ihrísk.
6. Kultúra
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektami ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Existencia dôstojných
priestorov pre kultúrne aktivity je prvoradá povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia
podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na cestovný ruch. Kultúrne tradície budú šírené aj
prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
7. Cestovný ruch a public relation
V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
s okolitými turistickými lokalitami a domácimi a zahraničnými cestovnými kanceláriami. Nevyhnutnou
je taktiež propagácia obce a to najmä prostredníctvom www - stránky.
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5 SWOT ANALÝZY
Nasledujúca SWOT analýzy sa zameriavajú na silné, slabé stránky, príležitosti a riziká prioritných
rozvojových oblastí. Na ich základe budú formulované hlavné rozvojové ciele.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj.
Technická infraštruktúra.
Životné prostredie.
Sociálna oblasť a zdravotníctvo.
Školstvo a šport.
Kultúra.
Cestovný ruch a public relations.

Analýza SWOT
Analýza SWOT pomôže zamerať pozornosť na kľúčové oblasti vo vnútri obce. Využitá bude hlavne
pri budovaní jej silných stránok, odstraňovaní slabých stránok alebo ich akceptovaní (pokiaľ ich nie
je možné odstrániť), využívaní príležitostí a vyrovnaní sa s rizikami vonkajšieho prostredia. SWOT
analýza bude základným dokumentom a východiskom pre tvorbu stratégie obce a strategického
plánovania.
Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov, odhaľuje, čo
je v obci pozitívne a negatívne. Silnou stránkou obce sú jej prirodzené dispozície a akákoľvek
konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v
porovnaní s inými.
Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov,
určuje možnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať. Príležitosťou obce je akýkoľvek pozitívny
trend, ktorý môže byť impulzom pre jej ďalší rozvoj v prípade, že sa nájdu zdroje na jeho realizáciu
a bude oň záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja na úrovni
miestnej ale aj regionálnej, národnej či celosvetovej, ktoré ju v negatívnom smere ovplyvňujú.
Syntéza výsledkov analýzy SWOT porovná vonkajšie hrozby a príležitosti s vnútornými silnými a
slabými stránkami. Ich kombináciou a prienikom vznikne stratégia ako vyvažujúci faktor, ktorý
uvedie obec do súladu s jej okolím. Vzhľadom na rozdielny význam a váhu jednotlivých
analyzovaných položiek bude mať obec k dispozícii rozličné varianty stratégie:
1.Stratégia SO 2.Stratégia ST 3.Stratégia WO -

4.Stratégia WT -

najatraktívnejší
strategický
variant.
Obec
si
ju
zvolí
ak,
prevažujú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami. Odporúča sa
ofenzívna stratégia z pozície sily.
stratégia silnej obce, ktorá sa nachádza v nepriaznivom prostredí. Odporúča
sa defenzívna stratégia, ktorou si obec chráni už vydobytú pozíciu.
túto stratégiu si volí, ak prevažujú slabosti nad silami, nachádza sa však v
atraktívnom prostredí. Aby obec využila naskytujúce sa príležitosti, na ktorých
zvládnutie nemá dostatok vnútorných schopností, snaží sa postupne
posilňovať svoju pozíciu a odstrániť nedostatky.
vhodná pre obec, ktorá je slabá a navyše sa nachádza v neatraktívnom
prírodnom a sociálno-ekonomickom prostredí.
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5.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Silné stránky
-

Existencia lesného hospodársktva,
Vhodné podmienky pre rozvoj drevárskej výroby,
Vhodné vrostredie pre rozvoj cestovného ruchu,
Existencia turistického areálu Predná Hora,
výhodná geografická poloha obce v blízkosti okresného
mesta Revúca,
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku,
Existencia 2 predajní spotrebného tovaru,
Existencia stravovacích kapacít,
Existencia ubytovacích kapacít,

Slabé stránky
-

-

-

absencia hospodárskych zón,
nedostatočné vybavenie infraštruktúrou cestovného
ruchu,
nevyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom a stavbám,
ktoré sa môžu stať prekážkou pri rozvoji
podnikateľských aktivít,
nízky rozpočet obce nedovoľuje v dostatočnej miere
podporovať podnikateľské aktivity obyvateľstva,
chýba
informačný
systém
na
komunikáciu
samospráva – podnikatelia - občania
nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov,
vysoká finančná zaťaženosť a administratívne bariéry
obmedzujúce rozvoj podnikania,
nedostatočné využitie existujúcich výrobných kapacít,
nedostatočná
miera
tvorby
finančných
zdrojov
u fyzických
osôb,
ktorá
zabraňuje
rozvoju
podnikateľských aktivít,
nedostatočná podpora poľnohospodárskych podnikov,
nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov na nákup
a inštaláciu
moderných
efektívnych
výrobných
technológií,

Príležitosti
-

-

dostatok ľudských zdrojov s dostatočnými skúsenosťami
v oblasti lesnéhohospodárstva,
existencia vhodných podmienok na rozvoj cestovného
ruchu,
maximálna podpora podnikateľov a vytváranie vhodných
podnikateľských podmienok,
rozvoj technickej infraštruktúry,
rozvoj informačných technológií – lepší prístup
k informáciám,
zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov
k financiám,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
rozvoj environmentálne vhodných technológií,
zahraničné investície,
podpora rozvojových investícií,
vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom a
strednom podnikaní a službách,
spájanie pravidelných, tradičných kultúrnych aktivít
s podnikateľskými
aktivitami,
resp.
organizovanie
kultúrnych aktivít pre podnikateľské účely (poznávacia
a kultúrna turistika),
zlepšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva môže byť
hybnou silou rozvoja podnikateľských aktivít,

Ohrozenia
-

pomalá
výstavba,
modernizácia
a rekonštrukcia
technickej infraštruktúry,
administratívne opatrenia obmedzujúce plnohodnotný
rozvoj cestovného ruchu,
veľká administratívna náročnosť pre
získanie financií
zo štátnych dotácií a z fondov EU,
nedostatok investičného kapitálu,
neochota obyvateľov uskutočňovať podnikateľské
aktivity,
neochota
obyvateľov
investovať
do
ďalšieho
vzdelávania,

5.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky
-

vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie,
dobré zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou na
90%,
vybudovaná splašková kanalizácia na 50 %,
dobré prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú cestnú
sieť,
z funkčného hľadiska veľmi vyhovujúci systém
regionálnej autobusovej dopravy,
existencia verejného rozhlasu,
úroveň dobudovania nadradenej dopravnej
infraštruktúry ako súčasti európskej dopravnej

Slabé stránky
-

nevyhovujúci stav verejného osvetlenia, potreba
dobudovania,
absencia celoobecnej splaškovej kanalizačnej siete,
absencia ČOV,
absencia signálu mobilných operátorov pre T-mobile –
30%,
absencia plynofokácie obce,
absencia verejného Internetu,
absencia verejnéhoprístupového bodu,
potrebná rekonštrukcia miestneho vodovodu,
zlý technický stav miestnych komunikácií, ktoré sú
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-

-

-

infraštruktúry,
hustota existujúcej infraštruktúry cestnej dopravy,
v blízkosti regiónu nachádzajúce sa križovanie
multimodálnych európskych koridorov smer západvýchod a sever-juh, ktoré spájajú hlavné sídelnohospodárske ťažiská SR a napájajú ich na európsky
dopravný systém,
postupne zavádzané služby eGovernemtu a
elektronizácia služieb štátnej správy a samosprávy
dobrá vybavenosť a výkonnosť technologickej IK
infraštruktúry v obecnom úrade,
široká sieť pamäťových a fondových inštitúcií a
dostupnými, rozsiahlymi a hodnotnými zdrojmi pre
kvalitný digitálny obsah a e-služby,
relatívne vysoká penetrácia širokopásmového pripojenia,

-

-

-

-

Príležitosti
-

dostavba splaškovej kanalizácie,
výstavba dažďovej kanalizácie,
vybudovanie miestneho bezdrôtového rozhlasu,
rekonštrukcia mostov a lávok,
rekonštrukcia miestnych komunikácií,
dobudovanie chodníkov popri miestnych komunikáciách,
rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho rozšírenie na
neosvetlené časti obce,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ,
využitie významnej geografickej polohy územia z
hľadiska prechádzajúcich dopravných koridorov,
zvýšenie počítačovej gramotnosti,
zníženie cien využívania Internetu,
rozvoj
ďalších
telekomunikačných
služieb
v
konkurenčnom prostredí,
existujúca infraštruktúra pre rozvoj priemyselných zón
v obci,
zrovnoprávnenie papierovej a elektronickej komunikácie
medzi verejnou správou, občanmi a podnikateľmi,
vytváranie a sprístupňovanie verejného digitálneho
obsahu,
zrušenie princípu miestnej kompetencie pri vydávaní
dokumentov a poskytovaní služieb verejnou správou,
e-government je príležitosťou prelomovú modernizáciu
interných administratívno-správnych procedúr, zlepšenie
imidžu VS, ako aj zvýšenie podielu a záujmu verejnosti

vplyvom poveternostných podmienok v značnom štádiu
zvetrania,
zlý technický stav miestneho verejného rozhlasu,
negatívny stav nehnuteľného majetku obce – obecný
úrad, ...,
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
technickej infraštruktúry,
absencia chodníkov popri väčšine komunikácií vo
vlastníctve obce,
nedostatok regionálneho digitálneho obsahu a nízke
konkurenčné prostredie z dôvodu vysokej ceny za PC ,
nízkej výkonnosti e-služieb ,
nedostatočná úroveň optimalizácie procesov a
štandardizácie dokumentov vo verejnej správe,
absencia koncepčného a systematického formovania
právneho rámca podpory aplikácie IT v procesoch
výkonu činností verejnej správy,
nízky podiel e-služieb verejnej správy s vyššou pridanou
hodnotou a nízka efektívnosť ostatných služieb verejnej
správy,
nízka efektívnosť, bezpečnosť a interoperabilita ISVS
nízka vybavenosť a výkonnosť technologickej IK
infraštruktúry samosprávy
nedostupný kvalitný digitálny obsah
fyzicky nedostupný internet v území s nízkou hustotou
osídlenia, alebo málo atraktívny pre používateľov,
pomaly zavádzané základné služby eGovernmentu a
nízka efektivita ostatných elektronizovaných verejných
služieb, ktoré väčšinou iba kopírujú papierové služby,
pomaly rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia,
nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav dopravnej
infraštruktúry,
nedostatočne rozvinutý integrovaný dopravný systém
(IDS)
nízky podiel ciest vyšších tried na celkovej dĺžke ciest v
regióne,
nedobudovaná sieť rýchlostných ciest,
prudký nárast individuálneho motorizmu,
zastaralý park verejnej osobnej dopravy,
nevhodná deľba prepravnej práce verejnej osobnej
dopravy,
absencia integrovaných dopravných systémov,

Ohrozenia
-

malá miera podpory miest a obcí zo strany štátu,
zhoršujúci sa stav obecných stavieb a komunikácií,
absencia chodníkov popri miestnych cestných
komunikáciách,
nevýhodné podmienky čerpania prostriedkov z EÚ
fondov,
nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov
z komerčných bánk,
znižovanie konkurencieschopnosti železničnej dopravy,
pokles rozsahu prepravy na železnici a zvyšovanie
negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie,
zvyšujúce sa náklady na údržbu a opravy cestnej
infraštruktúry,
oneskorená výstavba a modernizácia cestnej siete,
zníženie dopravnej dostupnosti a s tým spojené
zníženie atraktívnosti územia pre investorov,
zvyšujúca sa nehodovosť na ceste I. triedy E572 z
dôvodu prekračovania prípustnej intenzity,
zhoršenie dopravnej obsluhy,
spomalenie hospodárskeho rastu,
narastanie environmentálneho zaťaženia,
trvalý presun cestujúcich z verejnej osobnej dopravy
na individuálnu dopravu,
nedostatočná kvalita právneho rámca výkonu činností
verejnej správy,
zvyšovanie komunikačnej a administratívnej náročnosti
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-

-

na správe vecí verejných,
vytváranie
kvalitného
a
dostupného
verejného
digitálneho obsahu stimulujúceho dopyt po e-službách a širokopásmovom pripojení,
rastúca penetrácia širokopásmového pripojenia
-

výkonu činností verejnej správy vo vzťahu k
externému, ako aj internému prostrediu,
digital divide, zvyšovanie disparít medzi územiami alebo
sociálnymi skupinami vo využívaní IKT,
nízka digitálna gramotnosť a zručnosť používateľov IKT
a nedostatočný dopyt po elektronických službách,
rozvoj digitálnej kriminality, narúšanie súkromia,
výchovy a ochrany osobných údajov

5.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Silné stránky
-

kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,
zabezpečený odvoz TKO,
existencia separovaného zberu,
existencia NP Muránska planina,

Slabé stránky
-

-

Príležitosti
-

zmena palivovej základne,
úprava verejných plôch,
zabezpečiť efektívny separovaný zber v celej obci,
rekonštrukcia miestnych komunikácií,
spustenie ČOV,
dobudovanie miestnej kanalizácie,
možnosti materiálového, resp. energetického využitia
odpadov pri rešpektovaní duálnych vlastností odpadov,
dôsledné plnenie kvalitne stanovených cieľov v oblasti
odpadového hospodárstva,
regulácia koryta potoka Ráztoka,
výstavba chodníkov popri miestnych komunikáciách,
odstránenie zdrojov znečistenia povrchových a
podzemných vôd ohrozujúcich zdroje pitnej vody,
zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo sfére životného
prostredia,
výstavba oddychovej zóny v širšom centre obce,
výstavba športovo – rekreačného areálu v obci,
obnoviteľné zdroje energie – geotermálna energia,
energia biomasy, veterná energia,
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,
dodržiavanie
noriem
EÚ
v oblasti
produkcie
znečisťujúcich látok v priemysle,

absencia celoobecnej kanalizačnej siete s ČOV,
absencia plynofikácie obce,
existencia zberného dvora,
absencia obecného kompostoviska,
narastanie individuálnej automobilovej a motocyklovej
dopravy,
v širšom okolí prítomné výrobné prevádzky spôsobujúce
nadmernú produkciu polietavých častíc prachu,
prítomnosť
medzinárodnej
cesty
s nadmernou
produkciou exhalátov a v zimných mesiacoch aj prachu
z posypových materiálov,
nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP,
nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŽP,
nedostatok technických kapacít zberu, dopravy,
triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov,
sídlo ekologicky záťažových prevádzok alokovaných
v Trenčianskom kraji – Elektráreň Nováky, Novácke
chemické závody, atď.,
kyslé dažde znehodnocujúce lesný porast v okolí,
nadmerné využívanie umelých hnojív spôsobujúce
acidifikáciu pôdy,
existencia čiernych skládok,
absencia oddychovej zóny pre obyvateľov,

Ohrozenia
-

-

zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmernej hospodárskej činnosti v ostatných častiach
kraja,
zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmerného využívania fosílnych palív domácnosťami.
ohrozená kvalita pitných a povrchových vôd,
zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva,
znečistenie ovzdušia veľkými zdrojmi znečistenia,
dopady na zdravotný stav obyvateľov,
zníženie biodiverzity,
pretrvávajúce vykurovanie hlavne tuhými palivami,
nárast množstva vyvážaných odpadov,
nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi,
neriešenie problému existencie „čiernych“ skládok,

-

5.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Silné stránky
-

Slabé stránky

rozvinutá sieť sociálnych zariadení a služieb v priľahlých -

absencia domova dôchodcov,
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-

sídlach,
zlepšovanie
právneho
a inštitucionálneho rámca
sociálnej inklúzie
realizované reformy, vrátane inštitucionálnych a
fiškálnych
v oblasti sociálnej inklúzie, fiškálna
decentralizácia
dôraz na princíp subsidiarity
zvyšovanie adresnosti, efektívnosti a dostupnosti
opatrení sociálnej inklúzie
dôraz na kvalitu a profesijné zabezpečenie
novokoncipovaný systém ochrany detí
fiškálna decentralizácia
kvalitné neštátne subjekty pôsobiace v niektorých
oblastiach sociálnej sféry
zavádzanie podporných opatrení pre rodiny s deťmi
zvyšujúce sa povedomie zamestnávateľov pri vytváraní
rodine priateľského prostredia a tradícia súťaže
„Zamestnávateľ ústretový k rodine“ a Audit “Rodina a
práca“
kvalitný fungujúci systém predškolských zariadení,
záujem MVO o vytváranie služieb starostlivosti,
existencia
celoslovenského
systému
„materských
centier“
vysoká solidarita a podpora v rámci rodín v súvislosti so
starostlivosťou o deti a odkázané osoby

-

-

-

-

-

-

-

-

absencia domu sociálnych služieb,
absencia klubu mladých,
absencia klubu dôchodcov,
nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj
sociálnych služieb,
nedostatok priestorov na zriadenie domova sociálnych
služieb,
absencia oddychovej zóny pre seniorov a ostatné
vekové kategórie,
absencia ordinácie praktického lekára,
ekonomická situácia obyvateľstva zabraňuje častokrát
potrebnú návštevu ordinácie praktického a následne
špecializovaného lekára,
zdravotný stav obyvateľstva,
pretrvávanie tradičných spádových oblasti dochádzky za
prácou
nízka úroveň priestorovej mobility za prácou všeobecne
a nízky rozsah medziokresnej a medzikrajskej
dochádzky za prácou.
absencia systému podporných poradenských a
informačných služieb pre potreby pracovnej mobility
(mobilitný servis)
prehlbovanie dlhodobej nezamestnanosti
absencia širšej podpory vzdelávania a zamestnávania
osôb vzdialených od trhu práce dlhšie obdobie z
dôvodu starostlivosti o dieťa alebo o ďalšieho člena
rodiny, príslušnosti k marginalizovanej alebo vylúčenej
skupine populácie
nízka dostupnosť a úzka variabilita sociálnych služieb a
výkonu iných opatrení
pomalé zavádzanie nových opatrení a nových typov
sociálnych služieb do praxe a nízka udržateľnosť
výsledkov
nedostatok
aktivít
zameraných
na
podporu
začleňovania niektorých znevýhodnených skupín do
spoločnosti a znižovanie rizík sociálno-patologických
javov
nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej a
zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na
pomoc inej osoby a nedostatok služieb dlhodobej
starostlivosti
nedostatočné využívanie viaczdrojového financovania
slabá
kooperácia
aktérov
(štát,
samospráva,
zamestnávatelia)
nedostatočná úroveň identifikovania potrieb rozvoja
ľudských zdrojov

Príležitosti
-

-

možnosť použitia 2% daní daňových subjektov na
prioritné potreby zdravotníctva,
zabezpečenie detskej lekárky aspoň 1 x týždenne do
obce,
rozšírenie opatrovateľskej služby,
zlepšenie
štandardu
zdravotníckych
zariadení
v dostupných zariadeniach,
zakladanie mimovládnych neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
zlepšujúca sa infraštruktúra a lepšie prepojenie trhov
práce na susediace trhy práce,
odbúranie rodových stereotypov pri voľbe povolania a v
prístupe k zamestnaniu,
rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce na podporu
vzdelávania a prípravy pre trh práce a na podporu
zamestnávania v atypických formách pracovných
vzťahov, najmä pre rodičov počas materskej dovolenky
a rodičovskej dovolenky,
podpora rozvoja sociálnych služieb, a iných opatrení,
projektov a programov na podporu sociálneho
začleňovania ohrozených skupín podľa ich špecifických
potrieb,

Ohrozenia
-

-

rast počtu obyvateľov v seniorskej kategórii,
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín
obyvateľstva,
zhoršovanie zdravotného stavu stredného veku,
rast počtu srdcovo-cievnych chorôb,
rast nádorových ochorení tráviaceho traktu,
vysoký výskyt alergických ochorení,
pokles
výdavkov
na
preventívnu
zdravotnú
starostlivosť,
pretrvávajúce stereotypy v mobilitnom správaní sa
pracovnej sily,
nízky dopyt po práci v prihraničných oblastiach,
nízky záujem zamestnávateľov
o prijímanie
uchádzačov o zamestnanie na podporované pracovné
miesta,
nedostatočný záujem zamestnávateľov o udržatelnosť
vytvorených pracovných miest,
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,
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-

dôrazné uplatňovanie princípu subsidiarity,
lepšie podmienky na zlaďovanie prac. a rodinných
povinností,
začleňovanie do širšieho
priestoru a vyrovnávanie
európskych štandardov,
zvýšenie vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne ľudských
zdrojov zodpovedajúcej dopytu na trhu práce a
znalostnej ekonomike,
Príprava ľudských zdrojov pre potreby globalizovanej
ekonomiky a spoločnosti,
možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EU,

-

-

-

zvyšujúce sa finančné náklady na sociálne služby a iné
opatrenia pretrvávaním poskytovania tradičných foriem
pomoci a služieb pobytového charakteru
a riziko
znižovania kvality života občanov finančnou náročnosť
sociálnych služieb pre klienta,
pretrvávajúce stereotypy pri vykonávaní správy v
oblasti sociálnych vecí,
neadresnosť a absencia individuálneho prístupu ku
klientovi,
klesanie kvality poskytovaných služieb a vykonávaných
opatrení v dôsledku absencie systému prehlbovania
kvalifikácie a ich celková nedostupnosť,
nepriaznivý demografický vývoj,

5.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Silné stránky
-

existencia poľovníckych revírov,
existencia turistických trás,
existencia materskej školy,
existencia rekreačnéhoareálu Predná hora,
možnosť lyžovania,
existencia bazéna a vodného sveta,
existencia značkových turistických trás,
tenisové ihrisko,

Príležitosti
-

-

-

-

výstavba oddychovej a športovej zóny v obci,
zefektívnenie spolupráce s okresným mestom na
regionálnej úrovni,
úprava turistických chodníkov,
podpora záujmových krúžkov zo strany obce,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,
vysoký podiel kvalifikovanej pracovnej sily v populácii a
rast záujmu podnikateľov o inováciu kvalifikovanosti,
partnerstvá na rozvoj vzdelávania na regionálnej úrovni
a možné zlepšenie spolupráce školy a ďalších subjektov
v rámci komunity, najmä mládežníckych organizácií,
rozvíjajúci sa systém kariérového poradenstva vytvára
predpoklad pre výber profesie v súlade s potrebami trhu
práce,
prepojenie stratégie rozvoja regiónov so štruktúrou
študijných a učebných odborov,
spolupráca s podnikmi v regióne vrátane zvýšenia
prístupu žiakov k moderným strojom a zariadeniam,
partnerstvá na rozvoj vzdelávania na regionálnej úrovni
a možné zlepšenie spolupráce školy a ďalších subjektov
v rámci komunity, najmä mládežníckych organizácií,
konkurencia škôl a iných inštitúcií v rámci miestnej
komunity,
opatrenia štátu zabezpečujúce rovnosť prístupu k
vzdelávaniu, integráciu a reintegráciu,
tendencia využívať moderné formy vzdelávaní a
diverzifikovať príležitosti na celoživotné vzdelávanie,
záujem škôl, vzdelávacích inštitúcií a tretieho sektora o
zapojenie do medzinárodnej spolupráce a do výchovnovzdelávacích programov a projektov,

Slabé stránky
-

deficit finančných prostriedkov znamená sústavné
obmedzovanie nákupu nástrojov a zariadení v školstve,
nesystémová reforma vzdelávacej sústavy,
absencia športovo-rekreačnej zóny obce,
nedostatočná starostlivosť o starších občanov,
negatívny stav budovy materskej školy,

Ohrozenia
-

-

vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež (závislosti,
konzumné kultúry...),
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
existujúcich športových objektov,
nedostatočné materiálne zabezpečenie a podpora
talentovanej mládeže v jednotlivých druhoch športov,
nárast sociálnej ohrozenosti mládeže,
nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu nových
športovo-rekreačných objektov,
nevyhovujúca štruktúra kvalifikácie pracovnej sily,
nízka účasť rezortov, samosprávy a sociálnych
partnerov na tvorbe obsahu vzdelávania,
pretrvávanie rigidity a narastanie izolovanosti systému
vzdelávania od potrieb ekonomiky,
deformovaný trh práce, ktorý bude vyžadovať len určitý
typ kvalifikácie,
nerealizovanie stratégií, koncepcií a rozvojových
impulzov v oblasti formálneho a neformálneho
vzdelávania,
deformovaný trh práce, ktorý bude vyžadovať len určitý
typ kvalifikácie,
úzky vzťah medzi sociálno-ekonomickou situáciou
rodiny a dosiahnutou úrovňou vzdelania detí,
skeptické vnímanie hodnoty štúdia obyvateľstvom,
nízky podiel HDP vynakladaný na vzdelávanie,
slabá reflexia príčin znižovania kvality vzdelávania v
pripravovaných zámeroch reforiem,

5.6 KULTÚRA
Silné stránky

Slabé stránky
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dlhoročná história obce, tradície,
rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru,
dobré kultúrne povedomie obyvateľov,
existencia kultúrneho domu,

-

Príležitosti
-

rekonštrukcia kultúrneho domu,
usporadúvanie Dňa obce,
spracovanie ročného programu kultúrnych podujatí,
usporadúvanie výročných kultúrnych podujatí pri
príležitosti prvej zmienky o obci,
každoročné folklórne slávnosti,
lepšia koordinovanosť a propagácia kultúrnych aktivít
obce,
výstavba izby folklóru a zvyklostí obce,
výstavba remeselného dvora,
rozvoj sponzorovania kultúry,
obnova zanikajúcich tradícií,
vydanie multimediálnych propagačných materiálov
o obci, jej kultúrnom dedičstve a tradícii,
zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na
regionálnej úrovni,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,

nedostatok finančných prostriedkov pre činnosť
zariadení a pre ich rozvoj,
chýbajúce tradičné, každoročne organizované kultúrne
podujatia,
nerozvinutá kultúrna turistika,
absencia združenia, záujmového krúžku v oblasti
kultúry,
negatívny stav kultúrneho domu – potrebná výmena
strešnej krytiny, zateplenie budovy,
potrebná
rekonštrukcia
sociálnych
zariadení
v priestoroch kultúrneho domu,
slabá propagácia a reklama kultúrnych aktivít obce,
nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a
vzdelávacie podujatia,
chátrajúci stav kultúrnych pamiatok,
neexistencia zariadenie propagujúceho tradičné remeslá
z okolia obce,

Ohrozenia
-

nezáujem obyvateľov o rozvoj svojho kultúrneho
povedomia,
slabá podpora kultúry zo strany štátu a VUC,
posun priorít mládeže ku konzumnej kultúre,
nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej
kultúry za hranice katastrálneho územia na obce,
neuskutočnená rekonštrukcia kultúrneho domu,

5.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATION
Silné stránky
-

bohaté kultúrne dedičstvo,
NP Muránska planina,
Rekreačný areál Predná Hora,
Možnosť zimných športových aktivít,
Existencia vodného sveta,
prírodné krásy v okolí obce,
veľký počet jaskýň – Ochtinská aragonitová,
prítomnosť Muránskeho hradu,
veľký počet povrchových prírodných útvarov,
existencia termálneho vrtu,
početné množstvo turistických chodníkov,
početné množstvo cykloturistických trás,
existencia poľovníckeho revíru,

Príležitosti
-

možnosť rozvíjať agroturistiku,
výstavba ubytovacích kapacít,
výstavba komerčnej infraštruktúry,
možnosť rozvoja oddychovej turistiky v okolí
možnosti
rozvoja
cykloturistických,
jazdeckých
a náučných chodníkov,
vytypovanie lokality na rozvoj rekreačných aktivít,
výstavba rekreačného zariadenia v majetku obce,
výstavba rekreačného príslušenstva pri rekreačnom
zariadení,
spracovať multimediálne propagačné materiály obce

Slabé stránky
-

nedostatočná propagácia goodwillu a CR obce,
neexistencia www stránky obce,
nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu,
slabá kooperácia s cestovnými kanceláriami,
slabá propagácia tradičných umení a remesiel v obci,
nedostatok
športovísk
potenciálne
využiteľných
návštevníkmi obce,

Ohrozenia
-

prítomnosť prírodných hodnôt výrazne obmedzí rozvoj
aktivít cestovného ruchu v obci,
nízka tvorba disponibilných zdrojov ekonomických
subjektov zamedzí rozvoju podnikateľských aktivít,
náročné získavanie úverových zdrojov,
neochota ľudí investovať a započať podnikateľské
aktivity v cestovnom ruchu,
zaostávanie obce v rozvoji CR sa nakoniec odrazí
v úrovni kvality života jeho obyvateľov,
predstih „konkurenčných obcí“ v oblasti poznávacej
turistiky, športovej a pobytovej turistiky,

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

51

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta
Programovacie obdobie 2008 - 2017

-

v rôznych jazykových mutáciách,
zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na
regionálnej úrovni,
možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU
rozvíjať rodinnú rekreáciu,
vypracovať projekt obnovy nevyužívaných objektov pre
CR,

Koordinácia a syntéza výsledkov SWOT
Zostavenie analýzy SWOT je zložitý proces, ktorý si vyžaduje systematický prístup pri identifikácii
a analýze bezprostredných (často i skrytých) vonkajších a vnútorných faktorov. Výstižnosť väčšiny
faktorov je zložité vyjadriť prostredníctvom jednoduchých formulácií. Pri zaraďovaní jednotlivých
faktorov do základných zložiek SWOT analýzy je potrebné zodpovedne posudzovať ich lokálne
a mikroregionálne podmienenú situáciu a relatívny podiel na regionálnom rozvoji. V tomto zmysle ide
hlavne o nerovnováhu medzi Muránskou Hutou a ostatnými obcami v okolí.
Aj napriek vyššie uvedeným obmedzeniam a determinantom je možné konštatovať, že silná stránka
obce vychádza hlavne z jej výhodnej alokácie v blízkosti regionálnych centier, ako aj blízkej alokácie
hlavných dopravných tepien.
Naopak medzi slabé stránky obce Muránska Huta patrí nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva,
nedobudovaný vzdelávací systém zahŕňajúci možnosti vzdelávania v rámci celoživotného
vzdelávania, vzhľadom na alokáciu obce, pomerne vysoká miera nezamestnanosti, nízka profesijná
mobilita ľudských zdrojov, nesúlad vzdelanostnej štruktúry s potrebami trhu práce. V oblasti
podnikateľského sektora ide hlavne o nedostatočne rozvinutý výrobný sektor, a potreba
dobudovania službotvorného sektora. V oblasti technickej infraštruktúry ide potrebu dobudovania
inžinierskych sietí v oblasti odpadového hospodárstva, dostavbu a rekonštrukciu cestnej siete, ktorá
sa nachádza na niektorých miestach v havarijnom stave.
Ohrozenia obce Muránska Huta vyplývajú z okolitého prostredia, tendencií a skutočností, ktoré
nemôže manažment obce ovplyvniť.
5.8 PROBLÉMOVÁ ANALÝZA – HLAVNÉ ODVETVOVÉ DISPARITY A VYMEDZENIE CIEĽOVÝCH
SKUPÍN SO SÚSTREDENOU PODPOROU OBCE MURÁNSKA HUTA.
Identifikácia odvetvových disparít a nadväzujúce vymedzenie cieľových skupín je v súlade so
zadaním z vypracovanej analýzy SWOT ako aj analýzy zdrojov obce Muránska Huta. Dôležitým
východiskovým rámcom pre vymedzenie cieľových skupín so sútredenou podporou obce Muránska
Huta a stanovenie relevantných opatrení, ktoré by mali riešiť existujúce nerovnosti a rozdiely, sú
vybrané strategické a koncepčné dokumenty spracované na národnej (NSRR 2007-2013),
regionálnej (PHSR BBSK) úrovni, ako aj vo vzťahu k štátnym legislatívnym normám zaväzujúcim
obec Muránska Huta poskytovať svojim obyvateľom balík verejných služieb.
Na odvetvové (odborové a sektorové) disparity treba pozerať ako na nerovnosti, neoddôvodné
rozdiely, či nezhody medzi potenciálom a jeho súčasným využitím. Ich identifikácia vychádza
z porovnania zistených silných a slabých stránok, ktoré sú uvedené vo SWOT analýze. Pôsobenie
silných stránok obce Muránska Huta je oslabované negatívnymi vplyvmi jej slabých stránok. Silné
stránky sú potenciálom, ktorý je možné využiť pre budúci rozvoj, je ale nutné zlepšiť alebo odstrániť
príslušné slabé stránky tak, aby mohli byť silné naplno využité.
Nasledujúci prehľad je uporiadaný práve týmto spôsobom, kedy proti silným stránkam obce sú vždy
postavené relevantné slabé stránky, ktoré majú v danom problémovom okruhu opačný vplyv.
Vybrané sú práve tie, ktoré z hľadiska budúceho vývoja možno považovať za najzávažnejšie a kde je
viacmenej možné predpokladať aspoň dielčie riešenie.
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Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj
Silné stránky

+
+
+
+
+

+
+

výhodná geografická poloha obce v blízkosti okresného
mesta
rýchla dostupnosť krajského mesta,
Vhodné prírodné podmienky na rozvoj cestovného
ruchu,
vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku,
existencia vhodných plôch pre budovanie
priemyselných zón,

vhodné podmienky pre rozvoj lesného hospodárstva,
vhodné podmienky pre rozvoj drevovýroby,

Technická infraštruktúra
Silné stránky

Slabé stránky
nízky rozpočet obce nedovoľuje v dostatočnej miere
podporovať podnikateľské aktivity obyvateľstva,
nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov,
vysoká finančná zaťaženosť a administratívne bariéry
obmedzujúce rozvoj podnikania,
nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov
u fyzických osôb, ktorá zabraňuje rozvoju
podnikateľských aktivít,
nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov na nákup
a inštaláciu moderných efektívnych výrobných
technológií,

-

-

nedostatočná podpora lesníctva,

-

Slabé stránky
-

+
+
+
+

vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie,
rozostavaná splašková kanalizačná sieť,
dobrá kompozícia a rozloženie bytovej zástavby
vzhľadom na výstavbu technickej infraštruktúry,
existencia verejného osvetlenia,

-

+

dobré zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou,

–

+
+
+
+

dobré prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú
cestnú sieť,
úroveň dobudovania nadradenej dopravnej
infraštruktúry ako súčasti európskej dopravnej
infraštruktúry,
hustota existujúcej infraštruktúry cestnej dopravy,
v blízkosti regiónu nachádzajúce sa križovanie
multimodálnych európskych koridorov smer sever-juh,
ktorý spája hlavné sídelno-hospodárske ťažiská SR a
napája ich na európsky dopravný systém,

-

-

Životné prostredie
Silné stránky
+
+
+

existencia priestorov pre budovanie oddychových zón,
relatívne vyhovujúci stav životného prostredia,
prítomnosť Národného parku Muránska planina,

+
+

+

nevyhovujúci stav verejného osvetlenia, potreba
dobudovania,
absencia plynofikácie obce,
nedobudovaná splašková kanalizačná sieť,
nevybudovaná ČOV,
zlý technický stav miestneho verejného rozhlasu,
nevyhovujúci stav korýt miestnych tokov,
nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
technickej infraštruktúry,
negatívny stav verejného vodovodu,
negatívny stav parkovísk pred verejnou infraštruktúrou,
zlý technický stav miestnych komunikácií, ktoré sú
vplyvom poveternostných podmienok v značnom štádiu
zvetrania,
absencia chodníkov popri väčšine komunikácií vo
vlastníctve obce,
nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav dopravnej
infraštruktúry,
nevyhovujúci technický stav ciest II a III. triedy,
prudký nárast individuálneho motorizmu,
zastaralý park verejnej osobnej dopravy,
nevhodná deľba prepravnej práce verejnej osobnej
dopravy,
absencia integrovaných dopravných systémov,

Slabé stránky

-

nedobudovaná splašková kanalizačná sieť s ČOV,
existencia čiernych skládok,
absencia kvalitnej oddychovej zóny pre obyvateľov,

zavedený separovaný zber,
kvalitná legislatíva pre nakladanie s KO a DSO,

-

absencia zberného dvora pre separovaný zber,
absencia obecného kompostoviska,
nedostatok technických kapacít zberu, dopravy,
triedenia, zhodnocovania a likvidácie odpadov,

relatívne vyhovujúci stav ovzdušia,

-

narastanie individuálnej automobilovej a motocyklovej
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-

Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Silné stránky

Slabé stránky
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

rozvinutá sieť sociálnych zariadení a služieb v priľahlých
sídlach,
vysoký dopyt po sociálnych službách,
zlepšovanie právneho a inštitucionálneho rámca
sociálnej inklúzie,
realizované reformy, vrátane inštitucionálnych a
fiškálnych v oblasti sociálnej inklúzie, fiškálna
decentralizácia,
dôraz na princíp subsidiarity,
zvyšovanie adresnosti, efektívnosti a dostupnosti
opatrení sociálnej inklúzie,
dôraz na kvalitu a profesijné zabezpečenie,
novokoncipovaný systém ochrany detí,
fiškálna decentralizácia,
kvalitné neštátne subjekty pôsobiace v niektorých
oblastiach sociálnej sféry,

-

-

-

-

-

-

+
+

+

zavádzanie podporných opatrení pre rodiny s deťmi,
kvalitný fungujúci systém predškolských zariadení,
záujem MVO o vytváranie služieb starostlivosti,
existencia celoslovenského systému „materských
centier“,
vysoká solidarita a podpora v rámci rodín v súvislosti so
starostlivosťou o deti a odkázané osoby,

Školstvo a šport
Silné stránky
+
+

záujem obyvateľov o ďalšie vzdelávanie,
existencia materskej školy,

dopravy,
v širšom okolí prítomné výrobné prevádzky spôsobujúce
nadmernú produkciu polietavých častíc prachu,
využívanie pevných palív pri zásobovaní teplom,
nízka miera vynútiteľnosti práva v oblasti ŽP,
nedostatočná informovanosť obyvateľstva o stave ŽP,
sídlo ekologicky záťažových prevádzok alokovaných
v blízkosti obce – Slovmag Lubeník, atď..
kyslé dažde znehodnocujúce lesný porast v okolí,

-

nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj
sociálnych služieb,
absencia opatrovateľskej služby,
nedostatok priestorov na zriadenie domova sociálnych
služieb,
absencia centra pre matky s deťmi,
absencia domu opatrovateľskej služby,
absencia verejného stravovania,
absencia oddychovej zóny pre seniorov a ostatné
vekové kategórie,
pretrvávanie tradičných spádových oblasti dochádzky za
prácou,
nízka úroveň priestorovej mobility za prácou všeobecne
a nízky rozsah medziokresnej a medzikrajskej
dochádzky za prácou,
absencia systému podporných poradenských a
informačných služieb pre potreby pracovnej mobility
(mobilitný servis),
prehlbovanie dlhodobej nezamestnanosti,
absencia širšej podpory vzdelávania a zamestnávania
osôb vzdialených od trhu práce dlhšie obdobie z
dôvodu starostlivosti o dieťa alebo o ďalšieho člena
rodiny, príslušnosti k marginalizovanej alebo vylúčenej
skupine populácie,
nízka dostupnosť a úzka variabilita sociálnych služieb a
výkonu iných opatrení,
pomalé zavádzanie nových opatrení a nových typov
sociálnych služieb do praxe a nízka udržateľnosť
výsledkov,
nedostatok aktivít zameraných na podporu
začleňovania niektorých znevýhodnených skupín do
spoločnosti a znižovanie rizík sociálno-patologických
javov,
nedostatočné využívanie viaczdrojového financovania,
slabá kooperácia aktérov (štát, samospráva,
zamestnávatelia),
nedostatočná úroveň identifikovania potrieb rozvoja
ľudských zdrojov,

absencia materského centra v obci,

Slabé stránky
-

zlý technický stav športovej infraštruktúry,
zlý technický stav materskej školy,
nesystémová reforma vzdelávacej sústavy,
absencia športovo-rekreačnej zóny obce,
nedostatočná starostlivosť o starších občanov,
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+
+
+
+

existencia poľovníckych revírov,
existencia športovej infraštruktúry v areály Prednej
Hory,
záujem obyvateľov o turistické aktivity,
záujem obyvateľov o aktívne trávenie voľného času,

Kultúra
Silné stránky

absencia turistického klubu,
zlý technický stav športovej infraštruktúry,
absencia viacúčelových športových ihrísk,

-

Slabé stránky
nerozvinutá kultúrna turistika,
absencia združenia, záujmového krúžku v oblasti
kultúry,
negatívny stav kultúrneho domu – potrebná výmena
strešnej krytiny, zateplenie budovy,
potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení
v priestoroch kultúrneho domu,
slabá propagácia a reklama kultúrnych aktivít obce,
nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a
vzdelávacie podujatia,
chátrajúci stav kultúrnych pamiatok,
neexistencia zariadenie propagujúceho tradičné remeslá
z okolia obce,

+
+

rozvoj a uchovávanie kultúrnych tradícií a folklóru,
dobré kultúrne povedomie obyvateľov,

-

+
+
+

dlhoročná história obce, tradície,
prítomnosť kultúrnych pamiatok (kostol, kaštieľ),
existencia kultúrneho domu,

+
+

existencia speváckej skupiny,
existencia inštrumentálnej skupiny,

Cestovný ruch
Silné stránky
+
bohaté kultúrne dedičstvo,
+
početné množstvo cykloturistických trás,
+
NP Muránska Huta,
+
Rekreačný areál Predná Hora,
+
existencia poľovníckeho revíru,
+
+

vhodné podmienky na budovanie infraštruktúry
cestovného ruchu,
vysoký dopyt po službách cestovného ruchu,

-

-

nevyriešené vlastnícke vzťahy ku kultúrnym
pamiatkam,

nevyhovujúce priestory na uskutočňovanie kultúrnych
aktivít,

Slabé stránky
-

nedostatočná propagácia goodwillu a CR obce,
slabá kooperácia s cestovnými kanceláriami,
slabá propagácia tradičných umení a remesiel v obci,

-

chýba rekreačné zázemie obce,
nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu,
nedostatok športovísk potenciálne využiteľných
návštevníkmi obce,

Vo vyššie uvedenom kontexte je potrebné sledovať i potenciálne rozvojové príležitosti a hrozby,
indukované hierarchicky vyššími faktormi sociálno - ekonomického rozvoja. Na základe
uskutočnených analýz je možné za najväčšie hrozby pokladať hlavne:
1.
2.
3.
4.

Znižovanie konkurencieschopnosti obce v dôsledku trvalej stagnácie v rozvoji spolupráce podnikateľskej
sféry s orgánmi miestnej samosprávy – Public Private Partnership.
Nedostatok externých finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie kvalitných verejných služieb.
Podcenenie významu kvalitatívneho rozvoja ľudských zdrojov ako pre ekonomický, tak aj pre sociálny
rozvoj obce Muránska Huta.
Podcenenie významu informačných technológií ako základného prvku ekonomického rozvoja a rozvoja
ľudských zdrojov v obci.

Jedným z nutných predpokladov úspešnej implementácie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja je náväznosť na existujúcu sústavu strategických a rozvojových dokumentov. Tento fakt sa
premietol z časti aj do výberu opatrení a cieľových skupín, na ktoré sa má zamerať podpora
z verejných zdrojov, hlavne z dôvodu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov, odstránenia
duplicít, možných protichodných účinkov opatrení atď.. Z tohto dôvodu je prirodzeným rámcom
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj
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Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013, ale aj platná legislatíva v oblasti
zabezpečovania verejných služieb.
Komparáciou výsledkov vyššie uvedenej selekcie odvetvových disparít a PHSR Banskobystrického
samosprávneho kraja je možné zistiť, že niektoré opatrenia v rámci tohto dokumentu pokrývajú
kritické oblasti zistené v problémovej analýzy. Preto je nutné v súlade s vyššie uvedenými
skutočnosťami zamerať sa na odstránenie týchto disparít v relevantných cieľových oblastiach
a relevantných skupín.
1. Hospodárstvo a vedecko-technicky rozvoj
Cieľová skupina
-

Podnikateľské subjekty v priemysle, obchode a výrobných službách
Podnikatelské subjekty ve výzkumu a v inovačných procesoch
Obec
Investori

2. Technická infraštruktúra
Cieľová skupina
-

obce,
obyvatelia obce,
podnikatelské subjekty,
mimovládne subjekty,

3. Životné prostredie
Cieľová skupina
-

obec,
obyvatelia obce,
podnikatelské subjekty,

4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Cieľová skupina
-

nezametaní,
sociálne odkázaní,
zdravotne a duševne postihnutí,
obyvatelia v dôchodkovom veku,
mladí ľudia,
rizikové skupiny obyvatelstva,

5. Školstvo a šport
Cieľová skupina
-

deti predškolského veku,
žiaci v rámci povinnej školskej docházky,
nezamestnaní,
obyvatelia v dôchodkovom veku,
sportovci organizovaní v rámci šprtových hnutí,
pasívna športová verejnosť,
obyvatelia v produkívnom veku,

6. Kultúra
Cieľová skupina
-

obyvateľstvo
podnikateľské subjekty
návštevníci obce,

7. Cestovný ruch a public relation
Cieľová skupina
-

obec,
VÚC,
obyvatelia obce,
návštevníci obce,
súkromný podnikateľský sektor,
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6 STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA
STRATEGICKÝ CIEĽ
Na základe analýzy súčasnej situácie a predpokladov ďalšieho rozvoja sa navrhuje pre obec
Muránska Huta nasledovný strategický cieľ:
„Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce Muránska Huta, ktorý bude zameraný
hlavne

na

trvalý

ekonomický

rast

a rozvoj

cestovného

ruchu

v súvislosti

s prítomnosťou NP Muránska planina. Ekonomický rast sa zabezpečí pri rešpektovaní
enviromentálnych

požiadaviek

a obmedzení

súvisiacich

s existenciou

tunajších

prírodných hodnôt. Ekonomický, kultúrny a spoločenský rast bude zabezpečený
prostredníctvom disponibilného potenciálu nachádzajúceho sa v ľudských, prírodných
a ekonomických zdrojoch. Hlavné zameranie ekonomickej činnosti bude obec smerovať
do ekologicky nezávadných prevádzok v oblasti cestovného ruchu a vybraných oblastí
lesného hospodárstva a drevovýroby, pre ktoré má ideálne rozvojové predpoklady.
V súvislosti

s ekonomickým

rozvojom

obec

zabezpečí

poskytovanie

kvalitných

verejných služieb pre svojich obyvateľov.
Formulácia strategického cieľa vychádza z predpokladu, že budú vytvorené podmienky pre
stabilizáciu, rozvoj a adaptáciu ekonomicky aktívnych a výkonných subjektov. Zvyšovanie výkonnosti
hospodárstva na udržateľnej úrovni v dlhodobom horizonte a rast jeho konkurencieschopnosti je
považované za prioritu. Zároveň však musia byť vytvorené také podmienky, aby sa nezvyšovali
výdavky verejných prostriedkov, ale aby nastala ich konsolidácia za účelom podpory nových
rozvojových projektov.
Navrhovaná stratégia vychádza zo strategických prístupov v rámci regionálneho rozvoja, ktoré sú
postavené na:
–
–
–

aktivizácii nedostatočne využívaného potenciálu a podpore hospodárskeho rozvoja obce a okolia,
rozšírení a zvýšení podielu aktivít na úrovní partnerstva,
aktivizácii nástrojov riadenia verejných výdavkov za účelom ich zníženia.

Súbežne je však potrebné venovať pozornosť aj rozvíjaniu ľudských zdrojov. Hlavným zámerom
stratégie v tejto oblasti je zapojenie viacerých subjektov a postup riešenia danej problematiky v
rámci partnerstva. V oblasti vybavenia územia dopravnou infraštruktúrou sa stratégia orientuje
hlavne na vybudovanie prepojenia regiónu tak, aby bola zabezpečená napojenosť na dopravné
koridory v dostatočnom čase a kvalite. Okrem zlepšenia dopravnej obslužnosti sa pozornosť venuje
aj rozvoju informačnej spoločnosti. Stratégia v oblasti životného prostredia je zameraná na zlepšenie
situácie zavádzaním nových ekologických metód výroby energie, novým prístupom občanov k
ochrane životného prostredia. Stratégia je založená na eliminácii kľúčových disparít, ktoré sú
bariérou rozvoja a na využití pozitívnych výhod, ktoré poskytujú príležitosti pre dlhodobý rast. To je
možné uskutočniť len na úrovni partnerstva spoluprácou verejného a súkromného sektoru
a integrovaným prístupom k riešeniu ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov.
Na dosiahnutie strategického cieľa budú podporovať globálne ciele podľa jednotlivých kľúčových
odvetví. Uvedené ciele plne korešpondujú s hlavnými cieľmi definovanými v PHSR Banskobystrického
samosprávneho kraja a podporujú jeho naplnenie.
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GLOBÁLNE CIELE ROZVOJA
Globálne ciele rozvoja definujú strategický zámer za príslušnú prioritnú rozvojovú oblasť. Strategický
zámer je následne rozpracovaný na jednotlivé ciele rozvoja, ktoré sú zabezpečované príslušnými
opatreniami.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Hospodárstvo a vedecko-technický rozvoj.
Technická infraštruktúra.
Životné prostredie.
Sociálna oblasť a zdravotníctvo.
Školstvo a šport.
Kultúra.
Cestovný ruch a public relations.

6.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti
a úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce.
Cieľ 6.1.1

Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce.

Opatrenie 6.1.1.1
Aktivity

Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti o možnostiach podpory
zo strany obce, VÚC, štátu a EÚ.
Vypracovanie analýzy možností rozvoja podnikateľských aktivít v obci.
Analýza a priebežná aktualizácia verejných výdavkových programov pre podporu
podnikania.
Prezentácia foriem podpory podnikateľských subjektov zo strany obce.

Opatrenie 6.1.1.2
Aktivity

Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre potrebné služby a remeselné dielne.
Rekonštrukcia vybraných budov v obecnom vlastníctve a ich príprava na prenájom
podnikateľským subjektom.

Opatrenie 6.1.1.3
Aktivity

Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v obci.
Vytvoriť materiálne finančné a personálne podmienky pre rozvoj tradičných remesiel v
obci.
Nadviazať spoluprácu vzdelávacích inštitúcií, obce, podnikateľských subjektov a obyvateľov
obce pri výučbe a prezentácii tradičných remesiel.

Opatrenie 6.1.1.4
Aktivity

Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.
Vytvoriť inštitucionálne podmienky na podporu MSP so susednými obcami.
Analýza predpokladov budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem v obci.
Tvorba stratégie budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.

Opatrenie 6.1.1.5
Aktivity

Podporovanie zavádzania remeselníckych dielní pre remeslá, ktoré sú pre obec typické.
Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu remeselných dvorov.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou hodnotou.

Opatrenie 6.1.1.6
Aktivity

Podpora rozvoja reštauračných služieb v obci.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba priestorov pre zriadenie prevádzok rýchleho občerstvenia.

Cieľ 6.1.2
Opatrenie 6.1.2.1
Aktivity

Podpora tradičných odvetví priemyslu.
Podpora výrob a podnikateľských subjektov, ktoré využívajú surovinové zdroje regiónu.
Podpora spracovateľov miestnych surovín finančnými a nefinančnými opatreniami.
Podpora rozvoja živnostenského podnikania, ktoré sa zameriava hlavne na využívanie
miestnej surovinovej základne.
Vytvorenie vhodného daňového prostredia pre uvedené podnikateľské subjekty.
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Cieľ 6.1.3
Opatrenie 6.1.3.1
Aktivity

Cieľ 6.1.4
Opatrenie 6.1.4.1
Aktivity
Opatrenie 6.1.4.2
Aktivity

Cieľ 6.1.5
Opatrenie 6.1.5.1
Aktivity

Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba malých vodných elektrární na toku Ráztoka.
Výstavba malých slnečných elektrární.

Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba viacúčelového ihriska s tenisovým kurtom v časti Muránska Huta.
Podpora budovania mikroinfraštruktúry pri miestnych atraktivitách cestovného ruchu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba penziónu v obci s kapacitou 15 osôb.
Výstavba prírodného kúpaliska.

Podpora inovácií a technologických transferov.
Podpora inovácií a technologických transferov v podnikoch drevárenskej výroby.
Nákup novej technológie v podnikoch potravinárskej výrobe.
Vypracovanie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti.
Obstaranie technológie.

6. 2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality životného
prostredia. Rozvoj infraštruktúry bude smerovať hlavne k jej rozšíreniu na potenciálne priemyselné
zóny v obci, ako aj na rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry – vodovodnej, elektrickej, cestnej.
Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie regionálnych komunikácií
(ciest II. a III. triedy) zaisťujúcich dopravnú obslužnosť obce Muránska Huta. Zámerom je
zabezpečiť také prepojenie osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu
dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy.
Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov
v cestnej sieti s ohľadom environmentálny a bezpečnostný aspekt.
Cieľ 6.2.1
Opatrenie 6.2.1.1
Aktivity

Rozvoj dopravnej infraštruktúr
Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia zastávok.

Opatrenie 6.2.1.2
Aktivity

Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov.
Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Opatrenie 6.2.1.3

Budovanie miestnych turistických cyklotrás prepájajúcich obce mikroregiónu a historické
a prírodné atraktivity.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba cyklotrás.

Aktivity
Opatrenie 6.2.1.4
Aktivity

Výstavba parkovisk pre domu kultúry a obecného úradu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry.

Opatrenie 6.2.1.5
Aktivity

Budovanie parkovísk pred obecným úradom a obecným cintorínom.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba infraštruktúry.
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Cieľ 6.2.2

Rozvoj občianskej infraštruktúry

Opatrenie 6.2.2.1
Aktivity

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia v obci.

Opatrenie 6.2.2.2
Aktivity

Úprava verejných plôch v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Úprava verejných plôch.

Opatrenie 6.2.2.3
Aktivity

Rekonštrukcia mostov a lávok.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Rekonštrukcia mostov a lávok.

Opatrenie 6.2.2.4
Aktivity

Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber dodávateľa – verejná súťaž.
Inštalácia bezdrôtového rozhlasu.

Opatrenie 6.2.2.5
Aktivity

Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických rozvodov VN.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.
Rozšírenie VN rozvodov.

Opatrenie 6.2.2.6
Aktivity

Rekonštrukcia obecného úradu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber dodávateľa výkonu rekonštrukčných prác.
Realizácia rekonštrukčných prác – zateplenie budovy, výmena okien.

Opatrenie 6.2.2.7
Aktivity

Iluminácia historických objektov v obci.
Inštalácia osvetľovacej techniky.

Opatrenie 6.2.2.8
Aktivity

Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výkon pozemných prác.

Opatrenie 6.2.2.9
Aktivity

Výstavba nového domu smútku.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba domu smútku.

6. 3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia
a zvyšovania jeho kvality, ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova
a informovanosť o stave životného prostredia.
Cieľ 6.3.1

Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

60

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta
Programovacie obdobie 2008 - 2017
Opatrenie 6.3.1.1
Aktivity

V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej
časti odpadov, k čomu organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových
obalov nebezpečných odpadov.
Zvýšiť enviromentálne povedomie ľudí.
Zabezpečenie zberného kontajneru 2 x ročne.
Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov.

Opatrenie 6.3.1.2
Aktivity

Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.
Ekonomicky motivovať obyvateľstvo.
Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu.

Opatrenie 6.3.1.3
Aktivity

Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.
Lokalizácia čiernych skládok.
Likvidácia skládok.

Opatrenie 6.3.1.4
Aktivity

Výstavba kompostoviska.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výber vhodnej lokality a výstavba kompostoviska.

Opatrenie 6.3.1.5
Aktivity

Výstavba zberného dvora pre separovaný zber.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Výber vhodnej lokality a výstavba ZD.

Cieľ 6.3.2
Opatrenie 6.3.2.1
Aktivity

Cieľ 6.3.3
Opatrenie 6.3.3.1
Aktivity

Informovanosť a poradenstvo
Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP.
Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia v obci.
Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia.
Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Dostavba splaškovej kanalizačnej siete v obci.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Výkon pozemných prác.
Dostavba kanalizácie.

Opatrenie 6.3.3.2
Aktivity

Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.
Výstavba existujúcej vodovodnej siete.
Pravidelný monitoring vodovodnej siete.

Opatrenie 6.3.3.3

Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie tokov a inundačných území (obnoviť staré
korytá).
Rekultivácia existujúcich korýt vodných tokov v obci.
Pravidelný monitoring.

Aktivity
Opatrenie 6.3.3.4
Aktivity

Výstavba dažďovej kanalizačnej siete.
Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu.
Výkon pozemných prác.
Výstavba kanalizácie.

Opatrenie 6.3.3.5
Aktivity

Výstavba protizáplavových opatrení.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba protizáplavových poldrov, hrádz, atď..

Opatrenie 6.3.3.6
Aktivity

Regulácia korýt miestnych tokov.
Analýza súčasného stavu.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Spevnenie a regulácia korýt miestnych potokov.

Opatrenie 6.3.3.7
Aktivity

Výstavba ČOV, prípadne prečerpávacej stanice.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba ČOV / prečerpávacej stanice.

Cieľ 6.3.4
Opatrenie 6.3.4.1
Aktivity

Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.
Obmedziť spaľovaniu fosílnych palív.
Prechod na alternatívne zdroje vykurovania.
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6. 4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich
dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života
všetkých kategórií obyvateľov obce.
Cieľ 6.4.1
Opatrenie 6.4.1.1
Aktivity

Cieľ 6.4.2
Opatrenie 6.4.2.1
Aktivity

Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci
kvalitu.

a zvýšiť ich

Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a soc. odkázalých.
Zabezpečenie priestorov.
Obstaranie vnútorného vybavenia.

Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb
o poskytovanie rehabilitačných cvičení.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.

Opatrenie 6.4.2.2
Aktivity

Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie priestorov.

Opatrenie 6.4.2.3
Aktivity

Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
Zabezpečiť v súčinnosti s okresným mestom a spádovou obcou pre oblasť poskytovania
zdravotníckych služieb ich maximálnu dostupnosť.

Opatrenie 6.4.2.4
Aktivity

Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
Analýza dopytu po uvedených službách.
Zabezpečenie personálnych kapacít, priestorov a finančných prostriedkov.

Opatrenie 6.4.2.5
Aktivity

Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
Zvýšenie personálnych kapacít v prípade potreby.

Opatrenie 6.4.2.6
Aktivity

Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ženy.
Analýza dopytu po uvedených službách
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie priestorov.

Opatrenie 6.4.2.7
Aktivity

Zriadenie klubu dôchodcov.
Príprava priestorového vybavenia.
Príprava materiálneho vybavenia.

Opatrenie 6.4.2.8
Aktivity

Zriadenie klubu mladých.
Príprava priestorového vybavenia.
Príprava materiálneho vybavenia.

Cieľ 6.4.3
Opatrenie 6.4.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.4.3.2
Aktivity

Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových skupín obyvateľov obce.
Podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania individuálnych
schopností a vypracovávania individuálnych akčných plánov a rozvoj celoživotného
poradenstvo.
Zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie poradenských služieb.
Personálne zabezpečenie poradenstva.
Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri
hľadaní si zamestnania a komunikácie s potenciálnym zamestnávateľov pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie poradenských služieb.
Personálne zabezpečenie poradenstva.
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6. 5 INFORMATIZÁCIA OBCE
Strategický zámer
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom
využívať on-line elektronické služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na egovernment na lokálnej úrovni (e-vote, e-services, ...). Umožniť obyvateľom obce a pracovníkom
samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.
Cieľ 6.5.1

Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.

Opatrenie 6.5.1.1
Aktivity

Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.
Technické zabezpečenie IS.
Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva – podnikateľské subjekty.

Opatrenie 6.5.1.2
Aktivity

Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v obci.
Tvorba SW na realizáciu e-vote na miestnej úrovni.

Opatrenie 6.5.1.3
Aktivity

Podpora využívania Internetu v obci.
Zriadenie verejných prístupových bodov v obci.
Budovanie verejného Internetu v obci.

Cieľ 6.5.2
Opatrenie 6.5.2.1
Aktivity

Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.
Realizácia kurzov na získanie ECDL spôsobilosti pre pracovníkov miestnej samosprávy.

Opatrenie 6.5.2.2
Aktivity

Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce.
Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia u obyvateľov obce.
Realizácia kurzov na obsluhu a používanie obecného informačného a komunikačného
systému.

Opatrenie 6.5.2.3

Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a
motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb.
Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete.

Aktivity

6. 6 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia školy.
V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné
využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov obce. Podpora existujúcich športových
podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre
obyvateľov obce.
Cieľ 6.6.1
Opatrenie 6.6.1.1
Aktivity

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Rekonštrukcia budovy na uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.
Výmena plastových okien.
Zateplenie budov.
Výmena strešnej krytiny.

Opatrenie 6.6.1.2
Aktivity

Obstaranie vnútorného vybavenia priestorov.
Výber vhodného dodávateľa.
Nákup zariadení.

Opatrenie 6.6.1.3
Aktivity

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení.

Opatrenie 6.6.1.4
Aktivity

Podpora mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia / výstavba priestorov na uskutočnenie mimoškolskej činnosti.
Zabezpečenie vybavenia.

Opatrenie 6.6.1.5
Aktivity

Vybudovanie športového ihriska pre potreby detí.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výber vhodnej lokality.
Výstavba ihriska.

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

63

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta
Programovacie obdobie 2008 - 2017

Opatrenie 6.6.1.6
Aktivity

Cieľ 6.6.2.
Opatrenie 6.6.2.1
Aktivity

Rekonštrukcia areálu budovy.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia areálu.

Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry.
Výber lokality a spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba viacúčelového ihriska s tenisovým kurtom v časti Muránska Huta.
Zriadenie fitnescentra.

Opatrenie 6.6.2.2
Aktivity

Výstavba cykloturistických trás.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba horskej cyklotrasy.

Opatrenie 6.6.2.3

Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného
športu v obci.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Aktivity
Opatrenie 6.6.2.4
Aktivity

Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.6.2.5
Aktivity

Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.6.2.6
Aktivity

Podporovať talentovanú mládež.
Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia.

Opatrenie 6.6.2.7

Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami,
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

Aktivity

6. 7 KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít
organizovaných externými subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je
povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž obce a tým aj na
cestovný ruch.
Cieľ 6.7.1
Opatrenie 6.7.1.1
Aktivity
Opatrenie 6.7.1.2
Aktivity

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych,
informačných a voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného
ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry na viacúčelové kultúrne zariadenia.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia a prestavba infraštruktúry.
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu života
obyvateľov regiónu.
Výber vhodných objektov.
Vyriešenie vlastníckych vzťahov.
Rekonštrukcia a vybavenie expozícií.

Opatrenie 6.7.1.3
Aktivity

Prepojiť obce so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

Opatrenie 6.7.1.4
Aktivity

Budovanie remeselníckych dvorov.
Výber a rekonštrukcia vhodných budov na alokáciu remeselného dvora.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Materiálne zabezpečenie remeselných dvorov predmetmi s kultúrnohistorickou hodnotou.

Opatrenie 6.7.1.5

Vybudovanie turistických a náučných trás pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi,
priemerných aj náročných klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

Aktivity

SCARABEO-SK, s.r.o. Povstalecké cesta 16, 974 09 Banská Bystrcia

64

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta
Programovacie obdobie 2008 - 2017
Výber vhodných trás.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Realizácia výstavby.
Opatrenie 6.7.1.6
Aktivity
Opatrenie 6.7.1.7
Aktivity

Obnova a rekonštrukcia obecnej knižnice.
Vypracovanie technickej dokumentácie.
Rekonštrukcia obecnej knižnice.
Obnova knižného fondu.

Opatrenie 6.7.1.8
Aktivity

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Personálne zabezpečenie.

Cieľ 6.7.2
Opatrenie 6.7.2.1
Aktivity

Cieľ 6.7.3
Opatrenie 6.7.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.7.3.2
Aktivity
Opatrenie 6.7.3.3
Aktivity

6. 8

Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá,
ľudový odev a doplnky, pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie v
cestovnom ruchu a agroturistike.
Zabezpečenie priestorov, finančných a materiálnych prostriedkov.

Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť
žánrovú ponuku s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie kalendár kultúrnych podujatí.
Propagácia v oblasti kultúry
Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj
subjekty cestovného ruchu.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie buletínu.
Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.
Finančné zabezpečenie.
Obsahová analýza www stránky.
Priebežná aktualizácia www stránky.

CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS

Strategický zámer
Budovať goodwill obce a dosiahnuť, aby sa obec stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu,
kultúry a turistiky. Využiť prírodný potenciál, ktorý ponúka blízke aj širšie okolie obce.
Cieľ 6.8.1
Opatrenie 6.8.1.1
Aktivity

Účinná propagácia obce.
Aktualizácia samostatnej www stránky obce.
Finančné zabezpečenie.
Obsahová analýza www stránky.
Priebežná aktualizácia www stránky.

Opatrenie 6.8.1.2
Aktivity

Spracovať globálnu koncepciu propagácie obce v multimediálnej forme.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie v multimediálnej forme.

Opatrenie 6.8.1.3

Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi
i zahraničnými CK.
Personálne a finančné zabezpečenie.
Spracovanie koncepcie regionálnej spolupráce.

Aktivity
Opatrenie 6.8.1.4
Aktivity

Cieľ 6.8.2

Podpora budovania informačných tabúľ v obci.
Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách obce.
Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty obce.
Rekreačno - relaxačné zázemie obce.
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Opatrenie 6.8.2.1
Aktivity

Vybudovanie oddychových zón obce.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Vybudovanie zón.

Opatrenie 6.8.2.2
Aktivity

Výstavba náučných chodníkov a inštalácia informačných tabúľ.
Výstavba chodníkov.

Opatrenie 6.8.2.3
Aktivity

Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba viacúčelového ihriska s tenisovým kurtom v časti Muránska Huta.

Opatrenie 6.8.2.4
Aktivity

Podpora budovania mikroinfraštruktúry pri miestnych atraktivitách cestovného ruchu.
Spracovanie technickej dokumentácie.
Výstavba penziónu v obci s kapacitou 15 osôb.
Výstavba prírodného kúpaliska.

Opatrenie 6.8.2.5
Aktivity

Cieľ 6.8.3
Opatrenie 6.8.3.1
Aktivity
Opatrenie 6.8.3.2
Aktivity

Rozvoj agroturistiky, podpora zakladania ekofariem.
Vypracovanie technickej dokumentácie a podnikateľského plánu.
Zriadenie chovu koní s príslušenstvom a ubytovacích zariadení.
Zabezpečenie chovu.

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
Uzavrieť s podnikateľmi dohody o poskytovaní služieb v agroturistike a cestovnom ruchu
a o propagovaní ich služieb obcami.
Zabezpečenie personálnych kapacít.
Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní
finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
Zabezpečenie personálnych kapacít.

7 MERATEĽNÉ INDIKÁTORY
Monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta sa vykonáva na
základe súboru indikátorov priradených k jednotlivým cieľom a opatreniam (ktoré môžu byť
priebežne konkretizované). Indikátory podporujú oprávnenosť verejných výdavkov na jednotlivé
opatrenia a zároveň preukazujú ekonomickú účinnosť realizovaných verejných výdavkov. Indikátory
budú zároveň základným faktorom pri tvorbe kritérií na čerpanie finančnej podpory z regionálneho
rozvojového fondu.
7.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.1.1
Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce.
počet vypracovaných
Spracovať stratégiu
stratégií,
podpory podnikania
a zvýšenia informovanosti počet informovaných
Opatrenie
o možnostiach podpory zo subjektov,
6.1.1.1
strany obce, VÚC, štátu
počet podporených
a EÚ.
subjektov,
Počet nových
podnikateľských subjektov
Počet vytvorených nových
Vymedziť prenajímateľné
pracovných miest
obecné priestory pre
Opatrenie
Celková vybudovaná plocha
potrebné služby
6.1.1.2
na výrobné účely
a remeselné dielne.
Nárast tržieb
počet podporených
subjektov,
počet úspešných absolventov
programov CŽV podporených
Vypracovať postup
z projektov OPV
podpory, výučby a
Opatrenie
produktivita práce ako
rozvoja tradičných
6.1.1.3
dôsledok rozvoja ľudského
remesiel v obce.
kapitálu
Počet klientov

Typ

Merná jednotka

Výsledok

Počet

Výsledok

Počet

výstup

počet

dopad

počet

Dopad

počet

výstupu

m2

Výsledok

SKK

výstup

počet

dopad

absolútny počet

vplyv

SKK

výstup

počet
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Opatrenie
6.1.1.4

Opatrenie
6.1.1.5

Opatrenie
6.1.1.6

Počet nových
podnikateľských subjektov
Podpora budovania
Počet vytvorených nových
kooperačných sietí malých
pracovných miest
a stredných firiem.
počet podporených
subjektov,
Počet vytvorených nových
Podporovanie zavádzania
pracovných miest
remeselníckych dielní pre
Počet nových
remeslá, ktoré sú pre obce
podnikateľských subjektov
typické.
Nárast tržieb
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Počet nových
Podpora rozvoja
podnikateľských subjektov
reštauračných služieb
Celková kapacita
v obci.
stravovacích zariadneí
Nárast tržieb

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.1.2
Podpora tradičných odvetví priemyslu
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Podpora výrob a
Nárast pridanej hodnoty
Opatrenia
podnikateľských
6.1.2.1
subjektov, ktoré využívajú Nárast tržieb
surovinové zdroje regiónu. Počet podporených projektov
Výdavky na inovácie

dopad

počet

Dopad

počet

výstup

počet

Dopad

počet

dopad

počet

Výsledok

SKK

Dopad

počet

dopad

počet

Výsledok

osoby

Výsledok

SKK

Typ

Merná jednotka

Dopad

počet

Dopad
Výsledok
výstupu
Výsledok

SKK
SKK
počet
SKK

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Merná jednotka
Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v
Cieľ 6.1.3
energetike.
Objem preinvestovaných
Výsledok
SKK
prostriedkov
Podpora výstavby
zariadení na využívanie
Opatrenie
Objem vyprodukovanej
Výsledok
kW
obnoviteľných zdrojov
6.1.3.1
elektrickej energie
energie.
Počet vytvorených nových
Dopad
počet
pracovných miest
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.1.4
Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Opatrenie
Podpora vytvárania
Počet nových návštevníkov
6.1.4.1
nových atraktivít v obci.
obce
Tržby z predaja služieb
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Počet nových návštevníkov
obce
Podpora budovania
Opatrenie
mikroinfraštruktúry pri
Dĺžka novovybudovaných
6.1.4.2
miestnych atraktivitách
chodníkov
cestovného ruchu.
Počet užívateľov
podporených projektov
Dĺžka novovybudovaných
miestnych komunikácií
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.1.5
Podpora inovácií a technologických transferov.
Počet vytvorených nových
Podpora inovácií a
pracovných miest
Opatrenie
technologických transferov Nárast pridanej hodnoty
6.1.5.2
v podnikoch drevárenskej
Nárast tržieb
výroby.
Výdavky na inovácie

Typ

Merná jednotka

Dopad

počet

výsledku

počet

Dopadu

SKK

Dopad

počet

výsledku

počet

výstupu

km

výsledku

počet

výstupu

km

Typ

Merná jednotka

Dopad

počet

Dopad
Výsledok
Výsledok

SKK
SKK
SKK

Typ

Merná jednotka

7.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Ciele a opatrenia

Merateľné indikátory
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Cieľ 6.2.1
Opatrenie
6.2.1.1

Opatrenie
6.2.1.2

Opatrenie
6.2.1.3

Opatrenie
6.2.1.4

Opatrenie
6.2.1.5

Rozvoj dopravnej infraštruktúr
Počet nových
a premiestnených zastávok
Rekonštrukcia zastávok
SAD v obci.
Počet užívateľov
podporených projektov
Dĺžka rekonštruovaných
a novovybudovaných ciest II.
a III. Triedy a miestnych
komunikácií
Úprava miestnych
Dĺžka novovybudovaných
komunikácií a výstavba
chodníkov
chodníkov.
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vytvorených
pracovných miest
Dĺžka vybudovaných
cyklotrás
Budovanie miestnych
Počet užívateľov
turistických cyklotrás
podporených projektov
prepájajúcich obce
Počet nových návštevníkov
mikroregiónu a historické
obce
a prírodné atraktivity.
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet novovybudovaných
parkovacích miest
Výstavba parkovisk pre
Počet užívateľov
domu kultúry a obecného
podporených projektov
úradu.
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet novovybudovaných
parkovacích miest
Budovanie parkovísk pred
Počet užívateľov
obecným úradom a
podporených projektov
obecným cintorínom.
Počet vytvorených
pracovných miest

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.2.2
Rozvoj občianskej infraštruktúry
Počet inštalovaných svietidiel
Zvýšenie pokrytia územia
verejným osvetlením
Rekonštrukcia a rozšírenie Počet podporených
Opatrenie
verejného osvetlenia v
projektov, prostredníctvom
6.2.2.1
obci.
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
nových služieb verejnej
infraštruktúry
Plocha upravených verejných
plôch,
Opatrenie
Úprava verejných plôch
6.2.2.2
v obci.
Počet vysadených nových
okrasných krovín a stromov,
Počet zrekonštruovaných
mostov,
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov
Počet zrekonštruovaných
6.2.2.3
a lávok.
lávok,
Počet užívateľov
podporených projektov
Pokrytie územia rozhlasom
Počet užívateľov
Opatrenie
Výstavba bezdrôtového
podporených projektov
6.2.2.4
rozhlasu.
Počet novonainštalovaných
reprosústav,
Dĺžka novovybudovanej
elektrickej siete,
Pokrytie územia
Opatrenie
Rozšírenie a rekonštrukcia
6.2.2.5
elektrických rozvodov VN. Zníženie poruchovosti siete
Počet užívateľov
podporených projektov

výsledku

Počet

výsledku

počet

výstupu

km

výstupu

km

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

km

výsledku

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

výsledku

Počet

Dopad

%

dopadu
hlavný

počet

výsledok

m2

výsledok

počet

výsledok

počet

výsledok

počet

výsledku

počet

dopad

%

výsledku

počet

výstup

počet

výsledok

Km

Dopad

%

Dopad

%

výsledku

počet
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Opatrenie
6.2.2.6

Opatrenie
6.2.2.7

Opatrenie
6.2.2.8

Opatrenie
6.2.2.9

Rekonštrukcia obecného
úradu.

Iluminácia historických
objektov v obci.

Doplniť a udržiavať
brehové porasty vodných
tokov.

Výstavba nového domu
smútku.

Počet podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
priestorov v m2
Zníženie koeficientu prestupu
tepla,
Plocha zrekonštruovanej
strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej
podlahovej krytiny,
Počet iluminovaných objektov
Počet inštalovaných
reflektorov
Počet nových návštevníkov
obce
Počet vysadených krov
a drevín
Plocha upravených verejných
plôch
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
nových služieb
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
nových služieb verejnej
infraštruktúry
Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2

výstupu

počet

výstupu

m2

Dopadu

%

výstupu

m2

výstupu

m2

výsledok

počet

výsledok

počet

výsledku

počet

výsledok

počet

výsledok

m2

výsledku

počet

dopadu

počet

výsledku

počet

dopadu
hlavný

počet

výstupu
hlavný

m2

Typ

Merná jednotka

ŠÚ SR

kontextový

MŽP SR

kontextový

dopad

tony

dopad

tony

dopad

tony

dopad

tony

MŽP SR

kontextový

výsledok

m2

dopad

tony

Výsledok

Počet

dopad

tony

dopad

tony

dopad

tony

MŽP SR

kontextový

7.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.1
Nakladanie s komunálnym a
V súlade s prijatými
koncepciami zabezpečiť
permanentné znižovanie
podielu skladovanej časti
Opatrenie
odpadov, k čomu
6.3.1.1
organizovať mobilné zbery
textílii, kovového odpadu,
viacvrstvových obalov
nebezpečných odpadov.

Opatrenie
6.3.1.2

Opatrenie
6.3.1.3

Opatrenie
6.3.1.4

Opatrenie
6.3.1.5

Zabezpečiť separáciu
komunálneho odpadu
v obci.
Zabezpečiť likvidáciu
čiernych skládok v obci.

Výstavba kompostoviska.

Výstavba zberného dvora
pre separovaný zber.

Merateľné indikátory
drobným stavebným odpadom
produkcia komunálneho
odpadu
zneškodnený komunálny
odpad
Objem separovaného
odpadu.
Znižovanie objemu
produkovaného odpadu
Objem separovaného
odpadu.
Znižovanie objemu
produkovaného odpadu
zneškodnený komunálny
odpad
Plocha rekultivovaných
čiernych skládok.
Objem uskladneného odpadu
v tonách,
Počet vybudovaných
kompostovísk
Znižovanie objemu
produkovaného odpadu
Objem separovaného
odpadu.
Znižovanie objemu
produkovaného odpadu
zneškodnený komunálny
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odpad
Objem separovaného
odpadu.
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.3.2
Informovanosť a poradenstvo
Počet vypracovaných
Spracovať koncepciu
koncepcií
zabezpečenia
informovanosti,
Opatrenie
poradenstva a prevencie v
6.3.2.1
oblasti ŽP. Trvale
Počet užívateľov
preferovať poradenstvo a podporených projektov
prevenciu pred represiou.

tony

Typ

Merná jednotka

Výsledok

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.3.3
Ochrana a racionálne využívanie vôd
Počet obyvateľov napojených
na verejnú kanalizáciu
Opatrenie
Dostavba splaškovej
6.3.3.1
kanalizačnej siete v obci.
Dĺžka vybudovanej
kanalizačnej siete
Percento obyvateľov
Zabezpečiť dostatok
zásobovaných vodou z
kvalitnej pitnej vody,
Opatrenie
verejných vodovodov
minimalizovať straty vo
6.3.3.2
Dĺžka vybudovanej
vodovodných sieťach.
vodovodnej siete
Obnoviť prirodzené
vodozádržné funkcie tokov Dĺžka obnovených korýt
Opatrenie
tokov
a inundačných území
6.3.3.3
(obnoviť staré korytá).
Počet obyvateľov napojených
na verejnú kanalizáciu
Opatrenie
Výstavba dažďovej
6.3.3.4
kanalizačnej siete.
Dĺžka vybudovanej
kanalizačnej siete
Dĺžka upravených korýt
Opatrenie
Výstavba protizáplavových Počet vytvorených podrov
6.3.3.5
opatrení.
Počet vytvorených
protizáplavových hrádzí
Dĺžka zrekonštruovaných
Opatrenie
Regulácia korýt miestnych korýt tokov
6.3.3.6
tokov.
Zvýšenie prietoku korýt
vodných tokov
Opatrenie
Výstavba ČOV, prípadne
Percento obyvateľov
6.3.3.7
prečerpávacej stanice.
napojených na ČOV
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.4
Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníženie
produkovaných emisií
Opatrenie
hlavným zdrojom
6.3.4.1
znečistenia – domácnosti.

dopad

Počet

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

kontextový

%

výsledok

km

kontextový

%

výsledok

km

výsledok

km

kontextový

%

výsledok

km

výsledok
výsledok

km
počet

výsledok

počet

výsledok

km

dopad

%

kontextový

%

Merateľné indikátory

Typ

Merná jednotka

Počet domácností
s vykurovaním alternatívnymi
zdrojmi energie

výsledok

počet

7.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Cieľ 6.4.1
Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Zabezpečenie stravovania
Opatrenie
výstupu
pre dôchodcov a soc.
Počet podporených projektov
6.4.1.1
hlavný
odkázalých.
Počet vytvorených
výsledku
pracovných miest
hlavný

Merná jednotka

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.4.2
Zlepšiť úroveň poskytovania
Zlepšenie úrovne
poskytovania domácej
Opatrenie
ošetrovateľskej
6.4.2.1
starostlivosti, rozšírenie jej

Typ

Merná jednotka

dopadu
hlavný

počet

Merateľné indikátory
zdravotníckych a sociálnych služieb.
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
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služieb o poskytovanie
rehabilitačných cvičení.

nových služieb verejnej
infraštruktúry
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov

Opatrenie
6.4.2.2

Opatrenie
6.4.2.3

Zabezpečiť aspoň raz
mesačne poradňu v obci.

Zabezpečiť dostupnosť
zdravotnej starostlivosti
pre dospelých občanov.

Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
nových služieb verejnej
infraštruktúry
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov

Opatrenie
6.4.2.4

Zabezpečovať komplexnú
zdravotnú starostlivosť o
starých ľudí a dlhodobo
chorých.

Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
podmienky na poskytovanie
nových služieb verejnej
infraštruktúry
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov

Opatrenie
6.4.2.5

Zvýšiť úroveň
poskytovaných sociálnych
služieb.

Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov
Počet užívateľov
podporených projektov

Opatrenie
6.4.2.6

Opatrenie
6.4.2.7

Opatrenie
6.4.2.8

Podporiť služby pre
marginalizované skupiny
občanov a týrané ženy.

Zriadenie klubu
dôchodcov.

Zriadenie klubu mladých.

Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.3.2
Zlepšiť úroveň poskytovania
Podpora klientov formou
individuálneho
poradenstva,
posudzovania
individuálnych schopností
Opatrenie
a vypracovávania
6.3.2.1
individuálnych akčných
plánov a rozvoj
celoživotného
poradenstvo.
Opatrenie
6.3.2.2

Počet podporených projektov

Podpora poradenskovzdelávacích aktivít

výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
dopadu
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
dopadu
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný
výstupu
hlavný
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný

počet
počet
počet
počet

počet

počet
počet

počet

počet
počet
počet
počet
počet
počet
m2
počet
počet
m2
počet
počet

výstupu
hlavný

m2

Typ

Merná jednotka

Počet užívateľov
podporených projektov

výsledku
hlavný

počet

Počet podporených projektov

výstupu
hlavný

počet

Počet užívateľov
podporených projektov

výsledku
hlavný

počet

Merateľné indikátory
zdravotníckych a sociálnych služieb.
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zameraných na získavanie
sociálnych zručností pri
hľadaní si zamestnania a
komunikácie s
potenciálnym
zamestnávateľov pre
znevýhodnených
uchádzačov
o zamestnanie.

výstupu
hlavný

počet

Zníženie nezamestnanosti

dopad

%

Počet novozaložených
podnikateľských subjektov

dopad

%

Typ

Merná jednotka

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

%

dopad

%

výsledok

Počet

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

počet

dopadu

počet

dopad

GB

Počet podporených projektov

7.5 INFORMATIZÁCIA OBCE
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.5.1
Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
% obyvateľov, ktorí využili
internet v priebehu
posledných 3 mesiacov na
interakciu s verejnými
inštitúciami
% podnikov, ktorí využili
Rozvoj infraštruktúry
internet v priebehu
Opatrenie
informačných systémov
posledných 3 mesiacov na
6.5.1.1
samosprávy.
interakciu s verejnými
inštitúciami
Podiel transakčných typov
služieb na celkovom počte
základných verejných eslužieb
on-line dostupnosť 20
základných verejných služieb
Počet potrebných
dokumentov pri vybavení
agendy spojenej s vybranou
životnou udalosťou
% obyvateľov, ktorí využili
internet v priebehu
posledných 3 mesiacov na
Zavádzanie efektívnych
interakciu s verejnými
elektronických služieb
Opatrenie
inštitúciami
poskytovaných na úrovni
6.5.1.2
samosprávy.
% podnikov, ktorí využili
internet v priebehu
posledných 3 mesiacov na
interakciu s verejnými
inštitúciami
Podiel transakčných typov
služieb na celkovom počte
základných verejných eslužieb
Počet pripojených subjektov
Počet podporených
projektov, prostredníctvom
ktorých boli vytvorené
Opatrenie
Podpora využívania
podmienky na poskytovanie
6.5.1.3
Internetu v obci.
nových služieb
Celkový objem prenesených
dát

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Cieľ 6.5.2
Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Počet užívateľov
výsledku
podporených projektov
hlavný
Podpora zvyšovania
počítačového vedomia
Opatrenie
výstupu
Počet podporených projektov
u pracovníkov
6.5.2.1
hlavný
samosprávy.
% obyvateľov ovládajúcich 5
Dopad
zo 6 základných IT zručností
Počet užívateľov
výsledku
Podpora zvyšovania
podporených projektov
hlavný
Opatrenie
počítačového vedomia
6.5.2.2
výstupu
u obyvateľov obce.
Počet podporených projektov
hlavný
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% obyvateľov ovládajúcich 5
zo 6 základných IT zručností
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet podporených projektov

Opatrenie
6.5.2.3

Podpora vzdelávacích
aktivít zameraných na
zvyšovanie zručností a
vedomostí o internete a
motiváciu k používaniu
internetu a elektronických
služieb.

Podiel transakčných typov
služieb na celkovom počte
základných verejných eslužieb
% obyvateľov, ktorí využili
internet v priebehu
posledných 3 mesiacov na
interakciu s verejnými
inštitúciami
% podnikov, ktorí využili
internet v priebehu
posledných 3 mesiacov na
interakciu s verejnými
inštitúciami
% obyvateľov ovládajúcich 5
zo 6 základných IT zručností

Dopad
výsledku
hlavný
výstupu
hlavný

%
počet
počet

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

%

Dopad

%

Typ

Merná jednotka

výstupu

m2

Dopadu

%

výstupu

m2

výsledku
hlavný

počet

výstupu

m2

7.6 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.6.1
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Výmera zrekonštruovaných
priestorov v m2
Zníženie koeficientu prestupu
tepla,
Rekonštrukcia budovy na
Opatrenie
Plocha zrekonštruovanej
uskutočňovanie
6.6.1.1
strešnej krytiny,
neformálneho vzdelávania.
Počet užívateľov
podporených projektov
m2 zrekonštruovanej
podlahovej krytiny,
Počet novovybavených
miesntostí
Opatrenie
Obstaranie vnútorného
6.6.1.2
vybavenia priestorov.
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet zrekonštruovaných
sociálnych zariadení
Opatrenie
Rekonštrukcia sociálnych
Plocha zrekonštruovanej
6.6.1.3
zariadení v budove.
podlahovej plochy
Počet užívateľov
podporených projektov
Výmera zrekonštruovaných
a novovybudovaných
priestorov v m2
Opatrenie
Podpora mimoškolskej
Počet organizovaných
6.6.1.4
vzdelávacej činnosti.
mimoškolských podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vybudovaných ihrísk
Opatrenie
6.6.1.5

Opatrenie
6.6.1.6

Vybudovanie športového
ihriska pre potreby detí.

Rekonštrukcia
budovy.

Počet organizovaných
športových podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vysadených krov
a drevín
areálu Plocha upravených verejných
plôch
Počet užívateľov
podporených projektov

výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

počet

výstupu

m2

výsledku
hlavný

počet

výstupu
hlavný

m2

výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

počet

počet

počet
počet
počet
počet
počet

výsledok

počet

výsledok

m2

výsledku
hlavný

počet

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Cieľ 6.6.2.
Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
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Počet vybudovaných ihrísk
Opatrenie
6.6.2.1

Opatrenie
6.6.2.2

Opatrenie
6.6.2.3

Opatrenie
6.6.2.4

Opatrenie
6.6.2.5

Opatrenie
6.6.2.6

Opatrenie
6.6.2.7

Opatrenie
6.6.2.8

Vybudovanie novej
športovej infraštruktúry.

Rekonštrukcia existujúcej
športovej infraštruktúry
v obci – futbalový areál s
príslušenstvom.

Počet organizovaných
športových podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vybudovaných ihrísk

Počet organizovaných
športových podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov
Dĺžka vybudovaných
cyklotrás
Počet užívateľov
Výstavba cykloturistických podporených projektov
trás.
Počet nových návštevníkov
obce
Počet vytvorených
pracovných miest
Vytváranie materiálnych a Počet organizovaných
finančných podmienok na športových podujatí
rozvoj výkonnostného a
Počet užívateľov
rekreačného športu v obci. podporených projektov
Počet organizovaných
Podpora organizácie
športových podujatí
športových podujatí
Počet užívateľov
regionálneho významu.
podporených projektov
Počet organizovaných
Podpora športových aktivít
športových podujatí
zdravotne postihnutých
Počet užívateľov
občanov.
podporených projektov
Počet organizovaných
športových podujatí
Podporovať talentovanú
mládež.
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet organizovaných
Spolupracovať s
občianskymi združeniami, športových podujatí
inými právnickými a
Počet užívateľov
fyzickými osobami,
podporených projektov
pôsobiacimi v oblasti
Počet uzavretých zmlúv a
telesnej kultúry.
partnerstiev

výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

počet
počet
počet
počet
počet
počet

výstupu

km

výsledku

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet

7.7 KULTÚRA
Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Typ
Merná jednotka
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obce a rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových
Cieľ 6.7.1
aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Výmera zrekonštruovaných
výstupu
m2
priestorov v m2
Zníženie koeficientu prestupu
Rekonštrukcia kultúrnej
Dopadu
%
tepla,
infraštruktúry na
Opatrenie
viacúčelové kultúrne
6.7.1.1
Plocha zrekonštruovanej
výstupu
m2
zariadenia.
strešnej krytiny,
m2 zrekonštruovanej
výstupu
m2
podlahovej krytiny,
Výmera zrekonštruovaných
výstupu
m2
priestorov v m2
Rekonštrukcia tradičnej
Zníženie koeficientu prestupu
Dopadu
%
architektúry a zriadenie
tepla,
Opatrenie
stálych expozícií
6.7.1.2
Plocha zrekonštruovanej
z pôvodného štýlu života
výstupu
m2
strešnej krytiny,
obyvateľov regiónu.
m2 zrekonštruovanej
výstupu
m2
podlahovej krytiny,
Počet uzavretých zmlúv a
výsledku
počet
Prepojiť obce so
partnerstiev
hlavný
Opatrenie
subjektami cestovného
6.7.1.3
Počet užívateľov
ruchu, agroturistiky.
výsledku
počet
podporených projektov
Opatrenie
Budovanie remeselníckych Počet nových návštevníkov
výsledku
počet
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6.7.1.4

Opatrenie
6.7.1.5

Opatrenie
6.7.1.6

Opatrenie
6.7.1.7

Opatrenie
6.7.1.8

dvorov.

obce
Počet vytvorených
pracovných miest
Počet užívateľov
podporených projektov
Vybudovanie turistických a Počet nových návštevníkov
náučných trás pre žiakov, obce
študentov, rodiny s deťmi, Celková dĺžka budovaných
priemerných aj náročných chodníkov
klientov s využitím
kultúrno – historického,
Počet užívateľov
folklórneho aj prírodného
podporených projektov
bohatstva.
Počet nových návštevníkov
Zachovanie a rozvoj
ľudových tradícií (folklórny obce
tanec, hudba a spev,
Počet organizovaných
ľudové remeslá, ľudový
kultúrnych podujatí
odev a doplnky, pôvodné
Počet zriadených nových
bývanie a hospodárenie) a stálych expozícií
ich maximálne využitie v
Počet užívateľov
cestovnom ruchu a
podporených projektov
agroturistike.
Počet nových kníh
Obnova a rekonštrukcia
Počet užívateľov
obecnej knižnice.
podporených projektov
Počet nových objektov na
organizovanie kultúrnych
akcií
Organizovanie
Počet nových návštevníkov
pravidelných kultúrnych
obce
podujatí – Deň obce,
Počet organizovaných
Hody, atď..
kultúrnych podujatí
Počet užívateľov
podporených projektov

Ciele a opatrenia
Cieľ 6.7.2
Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár
kultúrnych podujatí na
celý rok, tento priebežne
Opatrenie
aktualizovať. Rozšíriť
6.7.2.1
žánrovú ponuku s
orientáciou na hodnotný
kultúrny prínos.
Ciele a opatrenia
Cieľ 6.7.3
Propagácia v oblasti kultúry

Opatrenie
6.7.3.1

Spracovať globálnu
koncepciu „propagácie“
histórie obce
v multimediálnej forme.

Opatrenie
6.7.3.2

Spracovať komplexný
informačný buletín o
historickom vývoji a
tradíciách obce pre školy
aj subjekty cestovného
ruchu.

Opatrenie
6.7.3.3

Propagácia kultúry na
Internete prostredníctvom
www stránky obce.

výsledku

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

km

výsledku
hlavný

počet

výsledku

počet

výsledku
hlavný

počet

výsledku

počet

výsledku
hlavný

počet

výsledku
výsledku
hlavný

počet
počet

výsledku

počet

výsledku

počet

výsledku
hlavný
výsledku
hlavný

Merateľné indikátory

počet
počet

Typ

Merná jednotka

Počet spracovaných
reklamných informačných
letákov

výsledku
hlavný

počet

Počet nových návštevníkov
obce

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

výsledku
hlavný

počet

výsledku

počet

výsledku
hlavný

počet

výsledku

počet

výsledku

počet

dopadu

počet

výsledku

počet

Typ

Merná jednotka

Merateľné indikátory
Počet spracovaných
reklamných informačných
letákov, multimediálnych
prezentácií
Počet nových návštevníkov
obce
Počet spracovaných
reklamných informačných
letákov, multimediálnych
prezentácií
Počet nových návštevníkov
obce
Počet nových prístupov na
www stránku
Počet nových návštevníkov
obce
Počet propagovaných
kultúrnych podujatí

7.8 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Ciele a opatrenia

Merateľné indikátory
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Cieľ 6.8.1
Opatrenie
6.8.1.1

Opatrenie
6.8.1.2

Opatrenie
6.8.1.3

Opatrenie
6.8.1.4

Účinná propagácia obce.
Aktualizácia samostatnej
www stránky obce.

Počet nových prístupov na
www stránku
Počet spracovaných
reklamných informačných
Spracovať globálnu
letákov, multimediálnych
koncepciu propagácie
prezentácií
obce v multimediálnej
forme.
Počet nových návštevníkov
obce
Počet spracovaných
Spracovať koncepciu
reklamných informačných
regionálnej spolupráce
letákov, multimediálnych
s okolitými turistickými
prezentácií
lokalitami a domácimi
Počet nových návštevníkov
i zahraničnými CK.
obce
Počet nových inštalovaných
tabúľ
Podpora budovania
informačných tabúľ v obci. Počet nových návštevníkov
obce

Ciele a opatrenia
Merateľné indikátory
Cieľ 6.8.2
Rekreačno - relaxačné zázemie obce.
Počet vysadených krov
a drevín
Plocha upravených verejných
Opatrenie
Vybudovanie oddychových plôch
6.8.2.1
zón obce.
Dĺžka novovybudovaných
chodníkov
Počet nových návštevníkov
obce
Počet nových návštevníkov
obce
Výstavba náučných
Opatrenie
Celková dĺžka budovaných
chodníkov a inštalácia
6.8.2.2
chodníkov
informačných tabúľ.
Počet užívateľov
podporených projektov
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Opatrenie
Podpora vytvárania
Počet nových návštevníkov
6.8.2.3
nových atraktivít v obci.
obce
Tržby z predaja služieb
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Počet nových návštevníkov
obce
Podpora budovania
mikroinfraštruktúry pri
Opatrenie
Dĺžka novovybudovaných
miestnych atraktivitách
6.8.2.4
chodníkov
cestovného ruchu.
Počet užívateľov
podporených projektov
Dĺžka novovybudovaných
miestnych komunikácií
Počet vytvorených nových
pracovných miest
Rozvoj agroturistiky,
Opatrenie
podpora zakladania
Počet nových návštevníkov
6.8.2.5
ekofariem.
obce
Tržby z predaja služieb

výsledku

počet

výsledku
hlavný

počet

dopadu

počet

výsledku
hlavný

počet

dopadu

počet

výsledku

počet

dopadu

počet

Typ

Merná jednotka

výsledok

počet

výsledok

m2

výstupu

km

výsledku

počet

výsledku

počet

výstupu

km

výsledku
hlavný

počet

Dopad

počet

výsledku

počet

Dopadu

SKK

Dopad

počet

výsledku

počet

výstupu

km

výsledku

počet

výstupu

km

Dopad

počet

výsledku

počet

Dopadu

SKK

8 AKČNÝ PLÁN
Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v jednotlivých
oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje
sa prostredníctvom konkrétnych nosných a podporných projektov. Akčný plán obsahuje záväzky
týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie,
predpokladané zdroje financovania, predpokladané objemy rozpočtov, dopad na rozpočet
relevantného subjektu, ako aj stav momentálnej propravenosti projektov. Súčasťou akčného plánu
je predpokladaný časový harmonogram.
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8.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Strategický zámer
Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a úrovne a kvality
služieb pre obyvateľov obce. V oblasti priemyslu je potrebné okrem zachovania stabilných prvkov výroby všetkými možnými
opatreniami podporovať vytváranie nových pracovných príležitostí.
Cieľ 6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Opatrenie Spracovať stratégiu podpory podnikania a zvýšenia informovanosti o možnostiach podpory zo strany obce, VÚC,
6.1.1.1 štátu a EÚ.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie analýzy
možností rozvoja
rozpočet
obec Muránska
20
2
nízky
podnikateľských aktivít
obce, ŠF EÚ
Huta
v obci.
Analýza a priebežná
aktualizácia verejných
obec Muránska
15
rozpočet obce
2
nízky
výdavkových
Huta
Aktivity
programov pre
podporu podnikania.
Prezentácia foriem
podpory
obec Muránska
podľa potreby
2
nízky
podnikateľských
Huta
subjektov zo strany
obce.
Opatrenie
Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre potrebné služby a remeselné dielne.
6.1.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Rekonštrukcia
vybraných budov v
rozpočet
obcenom vlastníctve a
obce,
obec Muránska
100
4
nízky
ich príprava na
Aktivity
podnikateľské
Huta
prenájom
subjekty
podnikateľským
subjektom.
Opatrenie
Vypracovať postup podpory, výučby a rozvoja tradičných remesiel v obce.
6.1.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vytvoriť materiálne
finančné a personálne
rozpočet
podnikateľské
podmienky pre rozvoj
podľa potreby
3
nízky
obce, ŠF EÚ
subjekty, obec
tradičných remesiel v
obci.
Nadviazať spoluprácu
Aktivity
vzdelávacích inštitúcií,
obec,
obce, podnikateľských
podľa potreby
3
nízky
podnikateľské
subjektov a obyvateľov
subjekty,obyvatelia
obcepri výučbe a
prezentácii tradičných
remesiel.
Opatrenie
Podpora budovania kooperačných sietí malých a stredných firiem.
6.1.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vytvoriť inštitucionálne
obce,
podmienky na podporu
podľa potreby
rozpočet obce
2
stredný
podnikateľské
MSP so susednými
subjekty
obcami.
Analýza predpokladov
obce,
budovania
rozpočet
podľa potreby
1
stredný
podnikateľské
kooperačných sietí
obce, ŠF EÚ
Aktivity
subjekty
malých a stredných
firiem v obci.
Tvorba stratégie
obce,
budovania
rozpočet
podľa potreby
1
stredný
podnikateľské
kooperačných sietí
obce, ŠF EÚ
subjekty
malých a stredných
firiem.
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Opatrenie
Podporovanie zavádzania remeselníckych dielní pre remeslá, ktoré sú pre obec
6.1.1.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Výber a rekonštrukcia
vhodných budov na
rozpočet
podľa potreby
3
alokáciu remeselných
obce, ŠF EÚ
dvorov.
Zabezpečenie
rozpočet
podľa potreby
3
personálnych kapacít.
obce,
Aktivity
Materiálne
zabezpečenie
rozpočet
remeselných dvorov
podľa potreby
3
obce, ŠF EÚ
predmetmi s
kultúrnohistorickou
hodnotou.
Opatrenie
Podpora rozvoja reštauračných služieb v obci.
6.1.1.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce,
podnikateľské
Spracovanie technickej
2
subjekty,
100
dokumentácie.
úvery, iné
grantové
schémy
Aktivity
rozpočet
obce,
Výstavba priestorov
podnikateľské
pre zriadenie
1
subjekty,
2 500
prevádzok rýchleho
úvery, iné
občerstvenia.
grantové
schémy

typické.
Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec Muránska
Huta

nízky

obec Muránska
Huta

nízky

obec Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

podnikateľské
subjekty

žiadny

podnikateľské
subjekty

Cieľ 6.1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu.
Opatrenie
Podpora výrob a podnikateľských subjektov, ktoré využívajú surovinové zdroje regiónu.
6.1.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
podnikateľské
Podpora spracovateľov
subjekty,
miestnych surovín
1
žiadny
podľa potreby
úvery, iné
finančnými a
grantové
nefinančnými
schémy
opatreniami.
Podpora rozvoja
podnikateľské
živnostenského
subjekty,
podnikania, ktoré sa
1
žiadny
úvery, iné
podľa potreby
Aktivity
zameriava hlavne na
grantové
využívanie miestnej
schémy
surovinovej základne.
podnikateľské
Vytvorenie vhodného
subjekty,
daňového prostredia
1
žiadny
podľa potreby
úvery, iné
pre uvedené
grantové
podnikateľské
schémy
subjekty.
Cieľ 6.1.3

Oprávnení
žiadatelia
podnikateľské
subjekty

podnikateľské
subjekty

podnikateľské
subjekty

Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike.

Opatrenie
Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
6.1.3.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
Spracovanie technickej
2
Aktivity
250
grantové
dokumentácie.
schémy, ŠF
EÚ
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Výstavba malých
vodných elektrární na
toku Ráztoka.

5 500

Výstavba malých
slnečných elektrární.

2 500

podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
grantové
schémy, ŠF
EÚ
podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
grantové
schémy, ŠF
EÚ

2

žiadny

podnikateľské
subjekty

2

žiadny

podnikateľské
subjekty

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec Muránska
Huta

stredný

obec Muránska
Huta

Cieľ 6.1.4 Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Opatrenie
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
6.1.4.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Spracovanie technickej
5
subjekty,
podľa potreby
dokumentácie.
úvery, iné
grantové
schémy
Aktivity
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Výstavba
podnikateľské
viacúčelového ihriska s
4
subjekty,
5 000
tenisovým kurtom v
úvery, iné
časti Muránska Huta.
grantové
schémy
Opatrenie
Podpora budovania mikroinfraštruktúry pri miestnych atraktivitách cestovného
6.1.4.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Spracovanie technickej
2
subjekty,
150
dokumentácie.
úvery, iné
grantové
schémy
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Výstavba penziónu v
2
subjekty,
obci s kapacitou 15
5 000
Aktivity
úvery, iné
osôb.
grantové
schémy
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Výstavba prírodného
2
subjekty,
7 500
kúpaliska.
úvery, iné
grantové
schémy

ruchu.
Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

podnikateľské
subjekty

žiadny

podnikateľské
subjekty

žiadny

podnikateľské
subjekty

Cieľ 6.1.5 Podpora inovácií a technologických transferov.
Opatrenie
Podpora inovácií a technologických transferov v podnikoch drevárenskej výroby.
6.1.5.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
podnikateľské
subjekty,
Nákup novej
úvery, iné
technológie
1
žiadny
Aktivity
6 500
grantové
v podnikoch
schémy, ŠF
potravinárskej výrobe.
EÚ
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Vypracovanie
podnikateľského plánu
a štúdie
uskutočniteľnosti.

Obstaranie
technológie.

70

podľa potreby

podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
grantové
schémy, ŠF
EÚ
podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
grantové
schémy, ŠF
EÚ

1

žiadny

podnikateľské
subjekty

1

žiadny

podnikateľské
subjekty

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cieľ 6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Spracovať stratégiu podpory podnikania a
Opatrenie
zvýšenia informovanosti o možnostiach
6.1.1.1
podpory zo strany obce, VÚC, štátu a EÚ.
Opatrenie Vymedziť prenajímateľné obecné priestory
6.1.1.2
pre potrebné služby a remeselné dielne.
Opatrenie Vypracovať postup podpory, výučby a
6.1.1.3
rozvoja tradičných remesiel v obce.
Opatrenie Podpora budovania kooperačných sietí
6.1.1.4
malých a stredných firiem.
Podporovanie zavádzania remeselníckych
Opatrenie
dielní pre remeslá, ktoré sú pre obec
6.1.1.5
typické.
Opatrenie Podpora rozvoja reštauračných služieb v
6.1.1.6
obci.
Cieľ 6.1.2 Podpora tradičných odvetví priemyslu.
Podpora
výrob
a
podnikateľských
Opatrenie
subjektov, ktoré využívajú surovinové
6.1.2.1
zdroje regiónu.
Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
Cieľ 6.1.3
technológií v energetike.
Opatrenie Podpora výstavby zariadení na využívanie
6.1.3.1
obnoviteľných zdrojov energie.
Cieľ 6.1.4 Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Opatrenie Podpora vytvárania nových atraktivít v
6.1.4.1
obci.
Opatrenie Podpora budovania mikroinfraštruktúry pri
6.1.4.2
miestnych atraktivitách cestovného ruchu.
Cieľ 6.1.5 Podpora inovácií a technologických transferov.
Podpora
inovácií
a
technologických
Opatrenie
transferov v podnikoch drevárenskej
6.1.5.2
výroby.

2017

8.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Strategický zámer
Rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj regiónu a zohľadňujúcej rast kvality životného prostredia.
Cieľ 6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.
6.2.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
obec
Vypracovanie technickej
rozpočet
70
2
nízky
Muránska
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Huta
Aktivity
obec
rozpočet
Rekonštrukcia zastávok.
100
2
nízky
Muránska
obce, ŠF EÚ
Huta
Opatrenie
Úprava miestnych komunikácií a výstavba chodníkov.
6.2.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
obec
Analýza súčasného stavu
rozpočet
Aktivity
podľa potreby
2
nízky
Muránska
miestnych komunikácií.
obce, ŠF EÚ
Huta
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Vypracovanie technickej
dokumentácie.

200

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií.

8 000

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

stredný

obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Opatrenie
Budovanie miestnych turistických cyklotrás prepájajúcich obce mikroregiónu a historické a prírodné atraktivity.
6.2.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
obec
Vypracovanie technickej
rozpočet
150
2
nízky
Muránska
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Huta
Aktivity
obec
rozpočet
Výstavba cyklotrás.
6 500
3
stredný
Muránska
obce, ŠF EÚ
Huta
Opatrenie
Výstavba parkovisk pre domu kultúry a obecného úradu.
6.2.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
podnikateľské
subjekty,
obec
úvery, iné
Vypracovanie technickej
2
nízky
Muránska
40
grantové
dokumentácie.
Huta
schémy, ŠF
EÚ
Aktivity
podnikateľské
subjekty,
obec
úvery, iné
2
nízky
Muránska
Výstavba infraštruktúry.
150
grantové
Huta
schémy, ŠF
EÚ
Opatrenie
Budovanie parkovísk pred obecným úradom a obecným cintorínom.
6.2.1.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
obec
podnikateľské
Vypracovanie technickej
3
nízky
Muránska
subjekty,
50
dokumentácie.
Huta
úvery, iné
grantové
schémy
Aktivity
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
obec
podnikateľské
3
stredný
Muránska
subjekty,
Výstavba infraštruktúry.
200
Huta
úvery, iné
grantové
schémy
Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
Opatrenie
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia.
6.2.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Vypracovanie technickej
rozpočet
dokumentácie a príprava
60
3
obce, ŠF EÚ
projektového spisu.
Aktivity
Rekonštrukcia a výstavba
rozpočet
450
3
verejného osvetlenia v obci.
obce, ŠF EÚ
Opatrenie
Úprava verejných plôch v obci.
6.2.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Vypracovanie technickej
rozpočet
dokumentácie a príprava
50
1
obce, ŠF EÚ
projektového spisu.
Aktivity
rozpočet
Úprava verejných plôch.
550
2
obce, ŠF EÚ
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Dopad na
rozpočet
nízky
stredný

Dopad na
rozpočet
nízky
stredný
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obec
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Huta
obec
Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
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Huta
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov a lávok.
6.2.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Vypracovanie technickej
dokumentácie a príprava
projektového spisu.

60

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Rekonštrukcia mostov
a lávok.

700

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

stredný

Opatrenie
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
6.2.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Dopad na
rozpočet

Dopad na
rozpočet

Spracovanie technickej
dokumentácie.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

1

nízky

Výber dodávateľa – verejná
súťaž.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

1

nízky

350

rozpočet
obce, ŠF EÚ

1

nízky

Inštalácia bezdrôtového
rozhlasu.

Opatrenie
Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických rozvodov VN.
6.2.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Spracovanie technickej
SE, a.s., ŠF
podľa potreby
dokumentácie.
EÚ,
SE, a.s., ŠF
Aktivity
Výkon pozemných prác.
podľa potreby
EÚ,
SE, a.s., ŠF
Rozšírenie VN rozvodov.
podľa potreby
EÚ,
Opatrenie
Rekonštrukcia a rozširovanie obecného cintorína.
6.2.2.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

SE, a.s.

žiadny

SE, a.s.

žiadny

SE, a.s.

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

60

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Výkon rekonštrukčných a
rozširovacích prác.

350

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Aktivity

Aktivity

Inštalácia osvetľovacej
techniky.

80

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

Opatrenie
Doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov.
6.2.2.8
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Dopad na
rozpočet
nízky

Dopad na
rozpočet

Vypracovanie technickej
dokumentácie.

150

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Výkon pozemných prác.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Aktivity

Opatrenie
Výstavba nového domu smútku.
6.2.2.9
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Dopad na
rozpočet

Spracovanie technickej
dokumentácie.

100

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Výstavba domu smútku.

2 500

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky
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Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

Spracovanie technickej
dokumentácie.

Opatrenie
Iluminácia historických objektov v obci.
6.2.2.7
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska

82

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muránska Huta
Programovacie obdobie 2008 - 2017
Huta
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
Cieľ 6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
Rekonštrukcia zastávok SAD v obci.
6.2.1.1
Opatrenie Úprava miestnych komunikácií a výstavba
6.2.1.2
chodníkov.
Budovanie miestnych turistických cyklotrás
Opatrenie
prepájajúcich
obce
mikroregiónu
a
6.2.1.4
historické a prírodné atraktivity.
Opatrenie Výstavba parkovisk pre domu kultúry a
6.2.1.5
obecného úradu.
Opatrenie Budovanie
parkovísk
pred
obecným
6.2.1.6
úradom a obecným cintorínom.
Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
Opatrenie Rekonštrukcia
a rozšírenie verejného
6.2.2.1
osvetlenia.
Opatrenie
Úprava verejných plôch v obci.
6.2.2.2
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov a lávok.
6.2.2.3
Opatrenie
Výstavba bezdrôtového rozhlasu.
6.2.2.4
Opatrenie Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických
6.2.2.5
rozvodov VN.
Opatrenie
Rekonštrukcia obecného úradu.
6.2.2.6
Opatrenie
Iluminácia historických objektov v obci.
6.2.2.7
Opatrenie Doplniť a udržiavať brehové porasty
6.2.2.8
vodných tokov.
Opatrenie
Realizácia a údržba parkovej úpravy v obci.
6.2.2.9
Realizácia izolačnej zelene okolo
Opatrenie
hospodárskych dvorov, navrhovaných
6.2.2.10
výrobných areálov a cintorínov.
Opatrenie
Výstavba nového domu smútku.
6.2.2.11
Opatrenie Rozšírenie a rekonštrukcia elektrických
6.2.2.12
rozvodov NN.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Strategický zámer
Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality,
ale aj eliminácia slabých stránok, neustála osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.
Cieľ 6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Opatrenie V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu
6.3.1.1
organizovať mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Zvýšiť enviromentálne
obec Muránska
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
povedomie ľudí.
Huta
Zabezpečenie zberného
obec Muránska
20/rok
rozpočet obce
3
nízky
Aktivity
kontajneru 2 x ročne.
Huta
Zabezpečenie zberu
obec Muránska
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
nebezpečných odpadov.
Huta
Opatrenie
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.
6.3.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Ekonomicky motivovať
obec Muránska
podľa potreby
rozpočet obce
1
nízky
obyvateľstvo.
Huta
Zabezpečiť požadované
Aktivity
podmienky pre
rozpočet obce,
obec Muránska
podľa potreby
1
nízky
MŽP SR
Huta
realizáciu separovaného
zberu.
Opatrenie Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v obci.
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6.3.2.3
Predpokladaný
rozpočet
Aktivity

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
MŽP SR

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

2

nízky

Lokalizácia čiernych
skládok.

podľa potreby

Likvidácia skládok.

podľa potreby

rozpočet obce

2

stredný

Predpokladaný
rozpočet

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
ŠF EÚ

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

2

nízky

2

stredný

Stav
pripravenosti

Dopad na
rozpočet

1

nízky

1

nízky

Oprávnení
žiadatelia
obec Muránska
Huta
obec Muránska
Huta

Opatrenie
Výstavba kompostoviska.
6.3.2.4

Aktivity

Vypracovanie technickej
dokumentácie.
Výber vhodnej lokality
a výstavba
kompostoviska.

100
1 500

Opatrenie
Výstavba priestorov pre separovaný zber.
6.3.2.5
Predpokladaný
rozpočet
Vypracovanie technickej
150
dokumentácie.
Aktivity
Výstavba priestorov.
2 500

rozpočet obce,
ŠF EÚ

Zdroje
financovania
rozpočet obce,
ŠF EÚ
rozpočet obce,
ŠF EÚ

Oprávnení
žiadatelia
obec Muránska
Huta
obec Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec Muránska
Huta
obec Muránska
Huta

Cieľ 6.3.2 Informovanosť a poradenstvo
Opatrenie Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať
6.3.2.1
poradenstvo a prevenciu pred represiou.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Vypracovanie koncepcie
rozpočet obce,
obec Muránska
pre ochranu životného
podľa potreby
2
nízky
MŽP SR
Huta
prostredia v obci.
Aktivity
Prezentácia a šírenie
obec Muránska
osvety v oblasti
podľa potreby
rozpočet obce
2
nízky
Huta
životného prostredia.
Cieľ 6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Opatrenie
Dostavba splaškovej kanalizačnej siete v obci.
6.3.3.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
Stredoslovenská
Vypracovanie technickej
vodárenská
dokumentácie a
5
spoločnosť,
príprava projektového
a.s., rozpočet
spisu.
obce, ŠF EÚ,
Stredoslovenská
vodárenská
4
stredný
spoločnosť,
Aktivity
Výkon pozemných prác.
8 000
a.s., rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Stredoslovenská
vodárenská
4
stredný
spoločnosť,
Dostavba kanalizácie.
12 000
a.s., rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Opatrenie
Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach.
6.3.3.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
Stredoslovenská
vodárenská
Údržba existujúcej
5
stredný
podľa potreby
spoločnosť,
vodovodnej siete.
a.s., rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Aktivity
Stredoslovenská
Výstavba existujúcej
vodárenská
podľa potreby
1
nízky
vodovodnej siete.
spoločnosť,
a.s., rozpočet
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Oprávnení
žiadatelia
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Muránska Huta
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Muránska Huta
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Muránska Huta

Oprávnení
žiadatelia
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Muránska Huta
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
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obce, ŠF EÚ,
Opatrenie
Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie tokov a inundačných území (obnoviť staré korytá).
6.3.3.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
rozpočet obce,
ŠF EÚ,
Rekultivácia existujúcich
podnikateľské
2
stredný
korýt vodných tokov v
podľa potreby
subjekty, úvery,
obci.
iné grantové
schémy
Aktivity
rozpočet obce,
ŠF EÚ,
podnikateľské
2
nízky
Pravidelný monitoring.
podľa potreby
subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Opatrenie
Výstavba dažďovej kanalizačnej siete.
6.3.3.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
Stredoslovenská
Vypracovanie technickej
vodárenská
dokumentácie a
1
žiadny
spoločnosť,
100
príprava projektového
a.s., rozpočet
spisu.
obce, ŠF EÚ,
Stredoslovenská
vodárenská
1
vysoký
spoločnosť,
Aktivity
Výkon pozemných prác.
2 000
a.s., rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Stredoslovenská
vodárenská
1
vysoký
spoločnosť,
Výstavba kanalizácie.
4 000
a.s., rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Opatrenie
Výstavba protizáplavových opatrení.
6.3.3.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
rozpočet obce,
ŠF EÚ,
podnikateľské
Spracovanie technickej
2
nízky
200
subjekty, úvery,
dokumentácie.
iné grantové
schémy
Aktivity
rozpočet obce,
ŠF EÚ,
Výstavba
podnikateľské
1
stredný
protizáplavových
5 000
subjekty, úvery,
poldrov, hrádz, atď..
iné grantové
schémy
Opatrenie
Regulácia korýt miestnych tokov.
6.3.3.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
rozpočet obce,
ŠF EÚ,
podnikateľské
Analýza súčasného
2
nízky
podľa potreby
subjekty, úvery,
stavu.
iné grantové
schémy
rozpočet obce,
ŠF EÚ,
Aktivity
podnikateľské
Vypracovanie technickej
1
stredný
150
subjekty, úvery,
dokumentácie.
iné grantové
schémy
Spevnenie a regulácia
rozpočet obce,
korýt miestnych
6 000
ŠF EÚ,
1
vysoký
potokov.
podnikateľské
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Muránska Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec Muránska
Huta

obec Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Muránska Huta
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Muránska Huta
Stredoslovenská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., obec
Muránska Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec Muránska
Huta

obec Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec Muránska
Huta

obec Muránska
Huta

obec Muránska
Huta
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subjekty, úvery,
iné grantové
schémy
Opatrenie
Výstavba ČOV, prípadne prečerpávacej stanice.
6.3.3.7
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet obce,
ŠF EÚ,
podnikateľské
Spracovanie technickej
3
podľa potreby
subjekty, úvery,
dokumentácie.
iné grantové
schémy
Aktivity
rozpočet obce,
ŠF EÚ,
podnikateľské
Výstavba ČOV /
2
6 500
subjekty, úvery,
prečerpávacej stanice.
iné grantové
schémy

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec Muránska
Huta

stredný

obec Muránska
Huta

Cieľ 6.3.4 Ochrana ovzdušia
Opatrenie
Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti.
6.3.4.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
rozpočet obce,
Obmedziť spaľovaniu
ŠF EÚ,
podľa potreby
3
nízky
fosílnych palív.
súkromné
subjekty
Aktivity
rozpočet obce,
Prechod na alternatívne
ŠF EÚ,
3
nízky
podľa potreby
zdroje vykurovania.
súkromné
subjekty
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011
Cieľ 6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
V súlade
s prijatými
koncepciami
zabezpečiť
permanentné
znižovanie
Opatrenie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu
6.3.1.1
organizovať
mobilné
zbery
textílii,
kovového odpadu, viacvrstvových obalov
nebezpečných odpadov.
Opatrenie Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu
6.3.1.2
v obci.
Opatrenie Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v
6.3.2.3
obci.
Opatrenie
Výstavba kompostoviska.
6.3.2.4
Opatrenie
Výstavba priestorov pre separovaný zber.
6.3.2.5
Cieľ 6.3.2 Informovanosť a poradenstvo
Spracovať
koncepciu
zabezpečenia
Opatrenie informovanosti, poradenstva a prevencie
6.3.2.1
v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo
a prevenciu pred represiou.
Cieľ 6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Opatrenie Výstavba splaškovej kanalizačnej siete v
6.3.3.1
obci.
Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody,
Opatrenie
minimalizovať straty vo vodovodných
6.3.3.2
sieťach.
Obnoviť prirodzené vodozádržné funkcie
Opatrenie
tokov a inundačných území (obnoviť staré
6.3.3.3
korytá).
Opatrenie
Výstavba dažďovej kanalizačnej siete.
6.3.3.4
Opatrenie
Výstavba protizáplavových opatrení.
6.3.3.5
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Opatrenie
6.3.3.6
Opatrenie
6.3.3.7
Cieľ 6.3.4
Opatrenie
6.3.4.1

Regulácia korýt miestnych tokov.
Výstavba ČOV, prípadne prečerpávacej
stanice.
Ochrana ovzdušia
Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií
hlavným
zdrojom
znečistenia
–
domácnosti.

8.4 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Strategický zámer
Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v obci. Dbať o ich dostupnosť, kvalitu
a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov obce.
Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Opatrenie
Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a soc. odkázalých.
6.4.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Zabezpečenie priestorov.

100

rozpočet
obce, ŠF EÚ

1

nízky

Obstaranie vnútorného
vybavenia.

100

rozpočet
obce, ŠF EÚ

1

stredný

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Cieľ 6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Opatrenie Zlepšenie úrovne poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej služieb o poskytovanie
6.4.2.1 rehabilitačných cvičení.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Zvýšenie kvality
poskytovaných služieb.

podľa potreby

ZP

-

žiadny

súkromné
subjekty

Zvýšenie personálnych
kapacít v prípade potreby.

podľa potreby

ZP

-

žiadny

súkromné
subjekty

Opatrenie
Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v obci.
6.4.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Zabezpečenie personálnych
kapacít.

podľa potreby

rozpočet obce

2

nízky

Zabezpečenie priestorov.

podľa potreby

rozpočet obce

2

nízky

Aktivity

Opatrenie
Zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov.
6.4.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Zabezpečiť v súčinnosti s
okresným mestom a
Minister.
spádovou obcou pre oblasť
podľa potreby
2
Aktivity
zdravotníctva
poskytovania zdravotníckych
služieb ich maximálnu
dostupnosť.
Opatrenie
Zabezpečovať komplexnú zdravotnú starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo chorých.
6.4.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Analýza dopytu po
uvedených službách.

podľa potreby

Minister.
zdravotníctva

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

2

nízky

2

nízky

Aktivity

Zabezpečenie personálnych
Minister.
kapacít, priestorov a
podľa potreby
zdravotníctva
finančných prostriedkov.
Opatrenie Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb.
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6.4.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Zvýšenie kvality
poskytovaných služieb.

podľa potreby

rozpočet
obce, n.o.

2

nízky

obec, n.o.

Zvýšenie personálnych
kapacít v prípade potreby.

podľa potreby

rozpočet obce

2

nízky

obec
Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Opatrenie
Podporiť služby pre marginalizované skupiny občanov a týrané ženy.
6.4.2.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Analýza dopytu po
uvedených službách.

podľa potreby

Minister.
zdravotníctva

1

nízky

obec, n.o.

Zabezpečenie personálnych
kapacít.

podľa potreby

Minister.
zdravotníctva

1

nízky

obec, n.o.

Zabezpečenie priestorov.

podľa potreby

Minister.
zdravotníctva

1

nízky

obec, n.o.

Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
3
podľa potreby
zdroje
neziskových
organizácií
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
3
podľa potreby
zdroje
neziskových
organizácií

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Muránska
Huta

nízky

obec
Muránska
Huta

Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
3
podľa potreby
zdroje
neziskových
organizácií
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
zdroje
3
podľa potreby
neziskových
organizácií

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Muránska
Huta

nízky

obec
Muránska
Huta

Opatrenie
Zriadenie klubu dôchodcov.
6.4.2.7

Príprava priestorového
vybavenia.
Aktivity
Príprava materiálneho
vybavenia.
Opatrenie
Zriadenie klubu mladých.
6.4.2.8

Príprava priestorového
vybavenia.
Aktivity
Príprava materiálneho
vybavenia.

Cieľ 6.4.3 Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových skupín obyvateľov obce.
Opatrenie Podpora klientov formou individuálneho poradenstva, posudzovania individuálnych schopností a vypracovávania
6.4.3.1 individuálnych akčných plánov a rozvoj celoživotného poradenstvo.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie priestorov na
rozpočet
uskutočňovanie
podľa potreby
1
nízky
obec, n.o.
obce, ŠF EÚ
poradenských služieb.
Aktivity
Personálne zabezpečenie
rozpočet
podľa potreby
1
nízky
obec, n.o.
poradenstva.
obce, ŠF EÚ
Opatrenie Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri hľadaní si
6.4.3.2 zamestnania a komunikácie s potenciálnym zamestnávateľov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Zabezpečenie priestorov na
rozpočet
Aktivity
uskutočňovanie
podľa potreby
1
nízky
obec, n.o.
obce, ŠF EÚ
poradenských služieb.
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Personálne zabezpečenie
poradenstva.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

1

nízky

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiť ich kvalitu.
Opatrenie Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a
6.4.1.1
soc. odkázalých.
Cieľ 6.4.2 Zlepšiť úroveň poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Zlepšenie úrovne poskytovania domácej
Opatrenie ošetrovateľskej starostlivosti, rozšírenie jej
6.4.2.1
služieb
o poskytovanie
rehabilitačných
cvičení.
Opatrenie Zabezpečiť aspoň raz mesačne poradňu v
6.4.2.2
obci.
Opatrenie Zabezpečiť
dostupnosť
zdravotnej
6.4.2.3
starostlivosti pre dospelých občanov.
Zabezpečovať
komplexnú
zdravotnú
Opatrenie
starostlivosť o starých ľudí a dlhodobo
6.4.2.4
chorých.
Opatrenie Zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych
6.4.2.5
služieb.
Opatrenie Podporiť služby pre marginalizované
6.4.2.6
skupiny občanov a týrané ženy.
Opatrenie
Zriadenie klubu pre matky s deťmi.
6.4.2.7
Opatrenie
Zriadenie klubu mladých.
6.4.2.8
Cieľ 6.4.3 Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových skupín obyvateľov obce.
Podpora klientov formou individuálneho
poradenstva, posudzovania individuálnych
Opatrenie
schopností a vypracovávania individuálnych
6.4.3.1
akčných plánov a rozvoj celoživotného
poradenstvo.
Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít
zameraných na získavanie sociálnych
Opatrenie zručností pri hľadaní si zamestnania a
6.4.3.2
komunikácie
s
potenciálnym
zamestnávateľov pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie.

obec, n.o.

2015

2016

2017

7.5 INFORMATIZÁCIA OBCE
Strategický zámer
Zabezpečenie technických podmienok pre rozvoj informačnej spoločnosti. Umožniť obyvateľom využívať on-line elektronické
služby samosprávy. Vytvoriť vhodné podmienky na prechod na e-government na lokálnej úrovni (e-vote, e-services, ...).
Umožniť obyvateľom obce a pracovníkom samosprávy zvyšovať svoje počítačové vedomie a zručnosti.
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
Opatrenie
Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy.
6.5.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
obec
zdroje
3
nízky
Muránska
Technické zabezpečenie IS.
80
neziskových
Huta
organizácií
Aktivity
rozpočet
Tvorba základného SW na
obce, ŠF EÚ,
obec
komunikáciu občan –
zdroje
3
nízky
Muránska
50
samospráva – podnikateľské
neziskových
Huta
subjekty.
organizácií
Opatrenie
Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy.
6.5.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
Tvorba aplikačného softwaru
obec
Aktivity
na zabezpečenie e – služieb
50
rozpočet obce
2
nízky
Muránska
v obci.
Huta
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Tvorba SW na realizáciu evote na miestnej úrovni.

30

rozpočet obce

nízky

obec
Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Muránska
Huta

nízky

obec
Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

obec
Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec, n.o.

nízky

obec, n.o.

2

Opatrenie
Podpora využívania Internetu v obci.
6.5.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Zriadenie verejných
2
100
zdroje
prístupových bodov v obci.
neziskových
organizácií
Aktivity
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Budovanie verejného
2
zdroje
podľa potreby
Internetu v obci.
neziskových
organizácií
Cieľ 6.5.2 Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Opatrenie
Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.
6.5.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
Realizácia kurzov na získanie
obce, ŠF EÚ,
ECDL spôsobilosti pre
2
Aktivity
podľa potreby
zdroje
pracovníkov miestnej
neziskových
samosprávy.
organizácií
Opatrenie
Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce.
6.5.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Realizácia kurzov na
2
zdroje
zvyšovanie počítačového
podľa potreby
neziskových
vedomia u obyvateľov obce.
organizácií
Aktivity
rozpočet
Realizácia kurzov na obsluhu
obce, ŠF EÚ,
a používanie obecného
2
zdroje
podľa potreby
informačného
neziskových
a komunikačného systému.
organizácií
Opatrenie Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o
6.5.2.3 používaniu internetu a elektronických služieb.
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
Realizácia kurzov na
2
zdroje
Aktivity
zvyšovanie vedomostí o
podľa potreby
neziskových
internete.
organizácií

internete a
Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec, n.o.

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
Opatrenie Rozvoj infraštruktúry informačných systémov
6.5.1.1
samosprávy.
Zavádzanie
efektívnych
elektronických
Opatrenie
služieb
poskytovaných
na
úrovni
6.5.1.2
samosprávy.
Opatrenie
Podpora využívania Internetu v obci.
6.5.1.3
Cieľ 6.5.2 Zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov a pracovníkov samosprávy.
Opatrenie Podpora zvyšovania počítačového vedomia u
6.5.2.1
pracovníkov samosprávy.
Opatrenie Podpora zvyšovania počítačového vedomia u
6.5.2.2
obyvateľov obce.
Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na
Opatrenie zvyšovanie zručností a vedomostí o internete
6.5.2.3
a
motiváciu k používaniu internetu a
elektronických služieb.
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8.6 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Strategický zámer
Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia školy. V športe umožniť ponuku
čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých
občanov obce. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov
športu nielen pre obyvateľov obce.
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie
Rekonštrukcia budovy na uskutočňovanie neformálneho vzdelávania.
6.5.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Dopad na
rozpočet

Výmena plastových okien.

150

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

stredný

Zateplenie budovy.

250

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

stredný

Výmena strešnej krytiny.

250

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

stredný

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Opatrenie
Obstaranie vnútorného vybavenia priestorov.
6.5.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Výber vhodného dodávateľa.

Dopad na
rozpočet

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

žiadny

80

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Aktivity
Nákup zariadení.

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Opatrenie
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove.
6.5.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Aktivity

Rekonštrukcia sociálnych
zariadení.

60

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Opatrenie
Podpora mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
6.5.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Vypracovanie technickej
dokumentácie.

70

Rekonštrukcia / výstavba
priestorov na uskutočnenie
mimoškolskej činnosti.

350

Zabezpečenie vybavenia.

100

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR

2

nízky

2

stredný

2

stredný

obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Opatrenie
Vybudovanie športového ihriska pre potreby detí.
6.5.1.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Spracovanie technickej
dokumentácie.

80

Výber vhodnej lokality.

podľa potreby

Výstavba ihriska.

550

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR

Dopad na
rozpočet

2

nízky

2

stredný

2

stredný
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Opatrenie
Rekonštrukcia areálu budovy.
6.5.1.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Spracovanie technickej
dokumentácie.

70

Rekonštrukcia areálu.

200

Aktivity

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR

Dopad na
rozpočet

3

nízky

2

stredný

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Cieľ 6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Opatrenie
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry.
6.5.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Aktivity

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Výber lokality a spracovanie
technickej dokumentácie.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR

2

nízky

obec
Muránska
Huta

Výstavba viacúčelového
ihriska s tenisovým kurtom v
časti Muránska Huta.

500

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR

2

vysoký

obec
Muránska
Huta

Zriadenie fitnescentra.

100

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MŠ SR

2

vysoký

obec
Muránska
Huta

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Opatrenie
Výstavba cykloturistických trás.
6.5.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Spracovanie technickej
dokumentácie.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

obec,
podnikateľské
subjekty

Výstavba horskej cyklotrasy.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

stredný

obec,
podnikateľské
subjekty

Aktivity

Opatrenie
Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj výkonnostného a rekreačného športu v obci.
6.5.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Aktivity

Zabezpečenie materiálnotechnického a finančného
vybavenia.

podľa možností

rozpočet
obce,
podnikateľské
subjekty

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec,
podnikateľské
subjekty

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

1

nízky

obec,
podnikateľské
subjekty

1

nízky

obec,
podnikateľské
subjekty

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec,
podnikateľské
subjekty

1

Opatrenie
Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu.
6.5.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Zabezpečenie personálnych
kapacít.

podľa možností

Zabezpečenie materiálnotechnického a finančného
vybavenia.

podľa možností

Aktivity

rozpočet
obce,
podnikateľské
subjekty
rozpočet
obce,
podnikateľské
subjekty

Opatrenie
Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov.
6.5.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
Zabezpečenie materiálnoobce,
1
Aktivity
technického a finančného
podľa možností
podnikateľské
vybavenia.
subjekty
Opatrenie Podporovať talentovanú mládež.
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6.5.2.6
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

rozpočet
obec,
obce,
Aktivity
podľa možností
1
nízky
podnikateľské
podnikateľské
subjekty
subjekty
Opatrenie Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými a fyzickými osobami, pôsobiacimi v oblasti telesnej
6.5.2.7 kultúry.
Zabezpečenie materiálnotechnického a finančného
vybavenia.

Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Aktivity

Zabezpečenie personálnych
kapacít.

podľa potreby

rozpočet obce

1

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Muránska
Huta

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie Rekonštrukcia budovy na uskutočňovanie
6.5.1.1
neformálneho vzdelávania.
Opatrenie
Obstaranie vnútorného vybavenia priestorov.
6.5.1.2
Opatrenie
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove.
6.5.1.3
Opatrenie
Podpora mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
6.5.1.4
Opatrenie Vybudovanie športového ihriska pre potreby
6.5.1.5
detí.
Opatrenie
Rekonštrukcia areálu budovy.
6.5.1.6
Cieľ 6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Opatrenie
Vybudovanie novej športovej infraštruktúry.
6.5.2.1
Opatrenie
Výstavba cykloturistických trás.
6.5.2.2
Vytváranie materiálnych a finančných
Opatrenie
podmienok na rozvoj výkonnostného a
6.5.2.3
rekreačného športu v obci.
Opatrenie Podpora organizácie športových podujatí
6.5.2.4
regionálneho významu.
Opatrenie Podpora
športových
aktivít
zdravotne
6.5.2.5
postihnutých občanov.
Opatrenie
Podporovať talentovanú mládež.
6.5.2.6
Spolupracovať s občianskymi združeniami,
Opatrenie
inými právnickými a fyzickými osobami,
6.5.2.7
pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry.

2015

2016

2017

8.7 KULTÚRA
Strategický zámer
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými
subjektami. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť obce. Priebežná a kreatívna propagácia
podujatí má vplyv na imidž obcea tým aj na cestovný ruch.
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obcea rozvoj kultúrnych, informačných a
Cieľ 6.6.1
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Opatreni
Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry na viacúčelové kultúrne zariadenia.
e 6.6.1.1
Stav
Zdroje
Dopad na
Oprávnení
Predpokladan
financovani pripravenost
rozpočet
žiadatelia
ý rozpočet
i
a
obec
Vypracovanie technickej
rozpočet
100
2
nízky
Muránska
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Huta
Aktivity
obec
rozpočet
Rekonštrukcia infraštruktúry.
950
3
vysoký
Muránska
obce, ŠF EÚ
Huta
Opatreni
Rekonštrukcia tradičnej architektúry a zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu života obyvateľov regiónu.
e 6.6.1.2
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Aktivity

Opatreni
e 6.6.1.3

Predpokladan
ý rozpočet

Zdroje
financovani
a

Stav
pripravenost
i

Dopad na
rozpočet

Výber vhodných objektov.

podľa potreby

rozpočet obce

3

nízky

Vyriešenie vlastníckych
vzťahov.

podľa potreby

3

strený

Rekonštrukcia a vybavenie
expozície.

podľa potreby

3

strený

Predpokladan
ý rozpočet

Zdroje
financovani
a

Stav
pripravenost
i

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

podľa potreby

rozpočet obce

4

nízky

obec
Muránska
Huta

Predpokladan
ý rozpočet

Zdroje
financovani
a

Stav
pripravenost
i

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

Výber a rekonštrukcia
vhodných budov na alokáciu
remeselného dvora.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

nízky

Zabezpečenie personálnych
kapacít.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

nízky

Zabezpečenie personálnych
kapacít.

Opatreni
e 6.6.1.4

Budovanie remeselníckych dvorov.

Opatreni
e 6.6.1.5

Aktivity

Opatreni
e 6.6.1.6

Aktivity
Opatreni
e 6.6.1.7

obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Prepojiť obce so subjektami cestovného ruchu, agroturistiky.

Aktivity

Aktivity

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MK SR
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MK SR

Oprávnení
žiadatelia

obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Materiálne zabezpečenie
obec
remeselných dvorov
rozpočet
podľa potreby
3
strený
Muránska
predmetmi s
obce, ŠF EÚ
Huta
kultúrnohistorickou hodnotou.
Vybudovanie turistických a náučných trás pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi, priemerných aj náročných
klientov s využitím kultúrno – historického, folklórneho aj prírodného bohatstva.
Stav
Zdroje
Dopad na
Oprávnení
Predpokladan
financovani pripravenost
rozpočet
žiadatelia
ý rozpočet
i
a
obec
Zabezpečenie personálnych
rozpočet
podľa potreby
1
nízky
Muránska
kapacít.
obce, ŠF EÚ
Huta
obec
rozpočet
Výber vhodných trás.
podľa potreby
2
nízky
Muránska
obce, ŠF EÚ
Huta
obec
Spracovanie technickej
rozpočet
podľa potreby
2
nízky
Muránska
dokumentácie.
obce, ŠF EÚ
Huta
obec
rozpočet
Realizácia výstavby.
podľa potreby
2
strený
Muránska
obce, ŠF EÚ
Huta
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií (folklórny tanec, hudba a spev, ľudové remeslá, ľudový odev a doplnky,
pôvodné bývanie a hospodárenie) a ich maximálne využitie v cestovnom ruchu a agroturistike.
Zdroje
Stav
Predpokladan
Dopad na
Oprávnení
financovani pripravenost
ý rozpočet
rozpočet
žiadatelia
a
i
Zabezpečenie priestorov,
obec
finančných a materiálnych
podľa potreby
rozpočet obce
2
strený
Muránska
prostriedkov.
Huta
Obnova a rekonštrukcia obecnej knižnice.
Predpokladan
ý rozpočet
Vypracovanie technickej
dokumentácie.

50

Aktivity
Rekonštrukcia obecnej
knižnice.

150

Zdroje
financovani
a
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MK SR
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MK SR

Stav
pripravenost
i

Dopad na
rozpočet

2

nízky

3

strený
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70
Obnova knižného fondu.
Opatreni
e 6.6.1.8

3

strený

obec
Muránska
Huta

Stav
pripravenost
i

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

1

strený

obec
Muránska
Huta

Organizovanie pravidelných kultúrnych podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Predpokladan
ý rozpočet

AKtivity

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MK SR

Personálne zabezpečenie.

podľa potreby

Zdroje
financovani
a
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MK SR

Cieľ 6.6.2 Organizačné zabezpečenie
Opatreni Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na celý rok, tento priebežne aktualizovať. Rozšíriť žánrovú ponuku
e 6.6.2.1 s orientáciou na hodnotný kultúrny prínos.
Zdroje
Stav
Predpokladan
Dopad na
Oprávnení
financovani pripravenost
ý rozpočet
rozpočet
žiadatelia
a
i
obec
Personálne a finančné
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
Muránska
zabezpečenie.
Huta
Aktivity
obec
Spracovanie kalendár
podľa potreby
rozpočet obce
3
nízky
Muránska
kultúrnych podujatí.
Huta
Cieľ 6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry
Opatreni
Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“ histórie obce v multimediálnej forme.
e 6.6.3.1
Stav
Zdroje
Predpokladan
financovani pripravenost
ý rozpočet
i
a

Opatreni
e 6.6.3.2

Aktivity

Opatreni
e 6.6.3.3

Aktivity

Oprávnení
žiadatelia

obec
Muránska
Huta
obec
Spracovanie koncepcie v
rozpočet
podľa potreby
3
nízky
Muránska
multimediálnej forme.
obce, ŠF EÚ
Huta
Spracovať komplexný informačný buletín o historickom vývoji a tradíciách obce pre školy aj subjekty cestovného
ruchu.
Stav
Zdroje
Dopad na
Oprávnení
Predpokladan
financovani pripravenost
rozpočet
žiadatelia
ý rozpočet
i
a
obec
Personálne a finančné
rozpočet
podľa potreby
4
nízky
Muránska
zabezpečenie.
obce, ŠF EÚ
Huta
obec
rozpočet
Spracovanie buletínu.
10
4
nízky
Muránska
obce, ŠF EÚ
Huta
Personálne a finančné
zabezpečenie.

Aktivity

Dopad na
rozpočet

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

nízky

Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce.
Predpokladan
ý rozpočet

Zdroje
financovani
a

Stav
pripravenost
i

Dopad na
rozpočet

Finančné zabezpečenie.

10

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Obsahová analýza www
stránky.

5

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Priebežná aktualizácia www
stránky.

1

rozpočet obce

2

nízky

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obcea rozvoj kultúrnych, informačných a
Cieľ 6.6.1
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.
Opatrenie Rekonštrukcia kultúrnej infraštruktúry na
6.6.1.1
viacúčelové kultúrne zariadenia.
Opatrenie Rekonštrukcia tradičnej architektúry a
6.6.1.2
zriadenie stálych expozícií z pôvodného štýlu
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života obyvateľov regiónu.
Opatrenie
6.6.1.3
Opatrenie
6.6.1.4
Opatrenie
6.6.1.5

Opatrenie
6.6.1.6
Opatrenie
6.6.1.7
Opatrenie
6.6.1.8
Cieľ 6.6.2
Opatrenie
6.6.2.1
Cieľ 6.6.3
Opatrenie
6.6.3.1
Opatrenie
6.6.3.2
Opatrenie
6.6.3.3

Prepojiť obce so subjektami cestovného
ruchu, agroturistiky.
Budovanie remeselníckych dvorov.
Vybudovanie turistických a náučných trás
pre žiakov, študentov, rodiny s deťmi,
priemerných aj náročných klientov s využitím
kultúrno – historického, folklórneho aj
prírodného bohatstva.
Zachovanie a rozvoj ľudových tradícií
(folklórny tanec, hudba a spev, ľudové
remeslá, ľudový odev a doplnky, pôvodné
bývanie a hospodárenie) a ich maximálne
využitie v cestovnom ruchu a agroturistike.
Výstavba amfiteátra pre kultúrno spoločnské
podujatia.
Organizovanie pravidelných kultúrnych
podujatí – Deň obce, Hody, atď..
Organizačné zabezpečenie
Spracovať kalendár kultúrnych podujatí na
celý rok, tento priebežne aktualizovať.
Rozšíriť žánrovú ponuku s orientáciou na
hodnotný kultúrny prínos.
Propagácia v oblasti kultúry
Spracovať globálnu koncepciu „propagácie“
histórie obce v multimediálnej forme.
Spracovať komplexný informačný buletín o
historickom vývoji a tradíciách obce pre
školy aj subjekty cestovného ruchu.
Propagácia
kultúry
na
Internete
prostredníctvom www stránky obce.

8.8 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Strategický zámer
Budovať goodwill obcea dosiahnuť, aby sa stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu, kultúry a turistiky.
Cieľ 6.8.1 Účinná propagácia obce.
Opatrenie
Aktualizácia samostatnej www stránky obce.
6.8.1.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
obce,
Finančné zabezpečenie.
10
5
podnikateľské
subjekty
rozpočet
Aktivity
Obsahová analýza www
obce,
5
5
stránky.
podnikateľské
subjekty
Priebežná aktualizácia www
stránky.

1

rozpočet
obce,

5

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

nízky

obec
Muránska
Huta

nízky

obec
Muránska
Huta

nízky

obec
Muránska
Huta

Opatrenie
Spracovať globálnu koncepciu propagácie obcev multimediálnej forme.
6.8.1.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
rozpočet
obec
Personálne a finančné
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
3
nízky
Muránska
zabezpečenie.
MK SR
Huta
Aktivity
rozpočet
obec
Spracovanie koncepcie v
40
obce, ŠF EÚ,
3
nízky
Muránska
multimediálnej forme.
MK SR
Huta
Opatrenie
Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce s okolitými turistickými lokalitami a domácimi i zahraničnými CK.
6.8.1.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
Oprávnení
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
žiadatelia
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Personálne a finančné
zabezpečenie.

podľa potreby

Spracovanie koncepcie
regionálnej spolupráce.

30

Aktivity

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MH SR
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
MH SR

3

nízky

3

nízky

Opatrenie
Podpora budovania informačných tabúľ v obci.
6.8.1.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Budovanie a inštalácia tabúľ
rozpočet
informujúcich o atraktivitách
podľa potreby
obce, ŠF EÚ,
3
obce.
MH SR
Aktivity
Budovanie a inštalácia tabúľ
rozpočet
propagujúcich kultúrne
30
obce, ŠF EÚ,
3
hodnoty obce.
MH SR
Cieľ 6.8.2 Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Opatrenie
Vybudovanie oddychovej zóny obce.
6.8.2.1
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti

Dopad na
rozpočet
nízky
nízky

Dopad na
rozpočet

Spracovanie technickej
dokumentácie.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

2

nízky

Vybudovanie zóny.

podľa potreby

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

stredný

Aktivity

Opatrenie
Výstavba náučných chodníkov a inštalácia informačných tabúľ.
6.8.2.2
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
Aktivity

Výstavba chodníkov.

100

rozpočet
obce, ŠF EÚ

3

Dopad na
rozpočet
nízky

Opatrenie
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
6.8.2.3
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Spracovanie technickej
5
nízky
subjekty,
podľa potreby
dokumentácie.
úvery, iné
grantové
schémy
Aktivity
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Výstavba viacúčelového
4
vysoký
subjekty,
ihriska s tenisovým kurtom v
5 000
úvery, iné
časti Muránska Huta.
grantové
schémy
Opatrenie
Podpora budovania mikroinfraštruktúry pri miestnych atraktivitách cestovného ruchu.
6.8.2.4
Predpokladaný
Zdroje
Stav
Dopad na
rozpočet
financovania pripravenosti
rozpočet
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Spracovanie technickej
2
žiadny
subjekty,
150
dokumentácie.
úvery, iné
grantové
schémy
Aktivity
rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
Výstavba penziónu v obci s
2
žiadny
5 000
subjekty,
kapacitou 15 osôb.
úvery, iné
grantové
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obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
žiadatelia
obec,
podnikateľské
subjekty
obec,
podnikateľské
subjekty

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta
obec
Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia
obec
Muránska
Huta

obec
Muránska
Huta

Oprávnení
žiadatelia

podnikateľské
subjekty

podnikateľské
subjekty
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schémy

Výstavba prírodného
kúpaliska.

7 500

rozpočet
obce, ŠF EÚ,
podnikateľské
subjekty,
úvery, iné
grantové
schémy

Opatrenie
Rozvoj agroturistiky, podpora zakladania ekofariem.
6.8.2.5
Predpokladaný
Zdroje
Stav
rozpočet
financovania pripravenosti
podnikateľské
Vypracovanie technickej
subjekty,
1
dokumentácie a
70
úvery, iné
podnikateľského plánu.
grantové
schémy
podnikateľské
subjekty,
Zriadenie chovu koní s
úvery, iné
1
príslušenstvom a
9 000
Aktivity
grantové
ubytovacích zariadení.
schémy
podnikateľské
subjekty,
1
úvery, iné
Zabezpečenie chovu.
podľa potreby
grantové
schémy
Ciele a opatrenia / Termín uskutočnenia
Cieľ 6.8.1 Účinná propagácia obce.
Opatrenie
Aktualizácia samostatnej www stránky obce.
6.8.1.1
Opatrenie Spracovať globálnu koncepciu propagácie
6.8.1.2
obce v multimediálnej forme.
Spracovať koncepciu regionálnej spolupráce
Opatrenie
s okolitými turistickými lokalitami a domácimi
6.8.1.3
i zahraničnými CK.
Opatrenie Podpora budovania informačných tabúľ v
6.8.1.4
obci.
Cieľ 6.8.2 Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Opatrenie
Vybudovanie oddychovej zóny obce.
6.8.2.1
Opatrenie Výstavba náučných chodníkov a inštalácia
6.8.2.2
informačných tabúľ.
Opatrenie
Podpora vytvárania nových atraktivít v obci.
6.8.2.3
Opatrenie Podpora budovania mikroinfraštruktúry pri
6.8.2.4
miestnych atraktivitách cestovného ruchu.
Opatrenie Rozvoj agroturistiky, podpora zakladania
6.8.2.5
ekofariem.

2008

2009

2010

žiadny

podnikateľské
subjekty

Dopad na
rozpočet

Oprávnení
žiadatelia

žiadny

podnikateľské
subjekty

žiadny

podnikateľské
subjekty

žiadny

podnikateľské
subjekty

2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9 FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU
Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho
realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v
súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej
únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej správy a uskutočnení daňovej
reformy, vlastné prostriedky. V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov pre
stanovenie finančného rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte
pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len
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orientačne. Táto časť sa bude konkretizovaná v závislosti od reálneho čerpania finančných
príspevkov zo štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu atď..
Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a na základe auditu pripravovaných
projektových zámerov v réžii samosprávy, podnikateľskej sféry či neziskových a iných organizácií bol
vypracovaný plán realizácie programu. Definuje, z akých prostriedkov by sa mali tieto zámery
realizovať, kto by mal byť žiadateľov, určuje predpokladané časové rámce.
9.1 HOSPODÁRSTVO A VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

Cieľ 6.1.1 Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce
Opatrenie
35
35
0
35
0
0
35
0
6.1.1.1
Opatrenie
100
100
0
100
0
0
100
0
6.1.1.2
Opatrenie
2 600
2 600
0
2 600
0
0
2 600
0
6.1.1.6
Zvýšenie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych
Cieľ 6.1.4
technológií v energetike.
Opatrenie
8 250
4 125
3 094
1 031
1 031
0
0
4 125
6.1.4.1
Cieľ 6.1.5 Podporiť podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu.
Opatrenie
5 000
5 000
3 750
1 250
1 000
0
250
0
6.1.5.1
Opatrenie
12 650
6 325
4 744
1 581
1 581
0
0
6 325
6.1.5.2
Cieľ 6.1.6 Podpora inovácií a technologických transferov.
Opatrenie
6 570
3 285
2 464
821
821
0
0
3 285
6.1.6.2
Spolu
35 205 21 470
14 051
7 419
4 434
0
2 985
13 735
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Spolu

0
1909
6128
7770
7770
5861
2674
1031
1031
1031
35205

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

0
1909
4031
4852
4852
2943
1337
516
516
516
21470

0
938
2510
3126
3126
2189
1003
387
387
387
14051

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národné
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
D=E+F+G
0
971
1520
1726
1726
755
334
129
129
129
7419

E

F
0
250
774
980
980
730
334
129
129
129

4434

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0

0
0

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

0
721
746
746
746
25
0
0
0
0

0
0
2097
2918
2918
2918
1337
516
516
516

2985

13735

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
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Inovácie a technologické transfery
Finančná tabuľka pre súkromný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + SZ

Celkom SR + EÚ

100%

súkromné zdroje (SZ)

50%

50%

Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

Celkom SR + EÚ

100%

verejný sector (VS)

95 %

5%

Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Finančná tabuľka:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + SZ

Celkom SR + EÚ

100%

súkromné zdroje (SZ)

65%

35%

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v
energetike
Finančná tabuľka pre súkromný sektor :
Celkom VZ + SZ
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
50%

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Finančná tabuľka pre investície realizované súkromným sektorom
verejné zdroje (VZ)
Celkom VZ + SZ

Celkom SR + EÚ

100%

50%

súkromné zdroje (SZ)

50%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry
pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na
strane výroby aj spotreby a zavádzanie
1 Podpora konkurencieschopnosti
progresívnych technológií v energetike
podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií
1.5 Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu
1.6 Podpora tvorby pracovných miest
prostredníctvom rozvoja podnikania
1.7 Podpora druhospracovateľského
potravinárskeho priemyslu
2 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

súkromné zdroje (SZ)

50%

Fond

ERDF

ERDF

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
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3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu

ERDF

3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

ERDF

ERDF
ERDF

7 Technická pomoc

ERDF

9.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
náklady
zdroje
spolu
spolu
A=B+H+CH

Národné verejné zdroje
Fond EÚ

B=C+D

C

Cieľ 6.2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Opatrenie
170
170
128
6.2.1.1
Opatrenie
8 200
8 200
6 150
6.2.1.2
Opatrenie
6 650
6 650
4 988
6.2.1.3
Opatrenie
190
190
0
6.2.1.4
Opatrenie
250
250
188
6.2.1.5
Cieľ 6.2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry
Opatrenie
510
510
383
6.2.2.1
Opatrenie
600
600
450
6.2.2.2
Opatrenie
760
760
570
6.2.2.3
Opatrenie
350
350
263
6.2.2.4
Opatrenie
410
410
308
6.2.2.6
Opatrenie
80
80
0
6.2.2.7
Opatrenie
150
150
113
6.2.2.8
Opatrenie
2 600
2 600
1 950
6.2.2.9
Spolu
20 920 20 920
15 488
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH
2007

43

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

43

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

EIB

H

CH

43

34

0

9

0

0

2 050

1 640

0

410

0

0

1 663

1 330

0

333

0

0

190

0

0

190

0

0

63

50

0

13

0

0

128

102

0

26

0

0

150

120

0

30

0

0

190

152

0

38

0

0

88

70

0

18

0

0

103

82

0

21

0

0

80

0

0

80

0

0

38

30

0

8

0

0

650

520

0

130

0

0

5 433

4 130

0

1 303

0

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národné
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
D=E+F+G

32

Súkromné
zdroje

11

E

F
9

G
0
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Spolu

3348
4185
3758
3905
2140
1303
1215
1025
0
20920

3348
4185
3758
3905
2140
1303
1215
1025
0
20920

2409
3038
2818
2929
1605
977
911
769
0
15488

938
1148
939
976
535
326
304
256
0
5433

643
810
752
781
428
261
243
205
0
4130

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

296
338
188
195
107
65
61
51
0
1303

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
95 %

verejný sector (VS)
5%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Prioritné osi programu
Fond
1 Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
ERDF
vrátane informatizácie zdravotníctva
2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
ERDF
infraštruktúry
3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
ERDF
4 Technická pomoc
ERDF
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program DOPRAVA
Hlavné aktivity v rámci
Prioritné osi programu
prioritnej osi (opatrenia)
1.1 Modernizácia a rozvoj
1 Modernizácia a rozvoj železničnej
železničných tratí (TEN -T +
infraštruktúry
ostatné)
2 Rozvoj cestnej infraštruktúry (TEN -T)
2.1 Výstavba diaľnic (TEN -T)
3.1 Výstavba základnej siete
3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry
verejných terminálov intermodálnej
intermodálnej prepravy
prepravy
5.1 Výstavba rýchlostných
5 Modernizácia a rozvoj cestnej
komunikácií
infraštruktúry (rýchlostné cesty a cesty
5.2 Modernizácia a výstavba ciest
I. triedy)
I. triedy
6.1 Rozvoj železničnej
6 Rozvoj verejnej osobnej dopravy
a autobusovej verejnej osobnej
dopravy
7 Technická pomoc
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu

Fond
KF
KF
KF
ERDF
ERDF
ERDF
KF

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
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4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

ERDF

ERDF
ERDF

7 Technická pomoc

ERDF

9.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH B=C+D
C
D=E+F+G
E
F
Cieľ 6.3.1 Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Opatrenie
1 600
1 200
400
320
1 600
6.3.2.4
Opatrenie
2 650
1 988
663
530
2 650
6.3.2.5
Cieľ 6.3.3 Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami.
Opatrenie
20 000
15 000
5 000
4 000
20 000
6.3.3.1
Opatrenie
6 100
4 575
1 525
1 220
6 100
6.3.3.4
Opatrenie
5 200
3 900
1 300
1 040
5 200
6.3.3.5
Opatrenie
6 150
4 613
1 538
1 230
6 150
6.3.3.6
Opatrenie
6 500
4 875
1 625
1 300
6 500
6.3.3.7
Spolu
48 200 48 200
36 150
12 050
9 640
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Spolu

5000
7888
13888
11763
3688
3688
763
763
763
0
48200

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

5000
7888
13888
11763
3688
3688
763
763
763
0
48200

3750
5916
10416
8822
2766
2766
572
572
572
0
36150

G

1250
1972
3472
2941
922
922
191
191
191
0
12050

E
1000
1578
2778
2353
738
738
153
153
153
0
9640

EIB

H

CH

0

80

0

0

0

133

0

0

0

1 000

0

0

0

305

0

0

0

260

0

0

0

308

0

0

0

325

0

0

0

2 410

0

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národné
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
D=E+F+G

Súkromné
zdroje

F

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

250
394
694
588
184
184
38
38
38
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2410

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
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Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

verejný sector (VS)

Celkom SR + EÚ

100%

95 %

5%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd
1 Integrovaná ochrana, racionálne
využívanie vôd a protipovodňová
1.3 Zabezpečenie komplexnej ochrany územia
ochrana
SR pred povodňami
1.4 Sledovanie a hodnotenie stavu
povrchových vôd a podzemných vôd
2.1 Ochrana ovzdušia
2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy
2.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien vrátane podpory
klimatických zmien vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie
obnoviteľných zdrojov energie
2.3 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme
3.1 Podpora technológií minimalizujúcich
vznik odpadov pri výrobe
3.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu
3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie
3 Odpadové hospodárstvo
odpadov
3.4 Nakladanie s vybranými druhmi
nebezpečných odpadov
3.5 Odstraňovanie environmentálnych záťaží
a uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
4.1 Programy starostlivosti o chránené
územia vrátane území NATURA 2000 a
programy záchrany pre kriticky ohrozené
4 Ochrana a regenerácia prírodného
rastliny a živočíchy vrátane monitoringu
prostredia a krajiny
druhov a biotopov
4.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny
4.3 Informačné a propagačné aktivity
5 Technická pomoc

Fond

ERDF/KF

ERDF/KF

ERDF/KF

ERDF

KF

9.4 INFORMATIZÁCIA OBCE
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH
Cieľ 6.5.1
Opatrenie
6.5.1.1
Opatrenie
6.5.1.2
Opatrenie
6.5.1.3
Spolu

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

130

130

98

33

26

0

7

0

0

80

80

60

20

16

0

4

0

0

100

100

75

25

20

0

5

0

0

310

310

233

78

62

0

16

0

0

Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G
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2007

25

25

19

6

5

0

1

0

0

2008

58

58

43

14

12

0

3

0

0

2009

98

98

73

24

20

0

5

0

0

2010

98

98

73

24

20

0

5

0

0

2011

33

33

24

8

7

0

2

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

310

310

233

78

62

0

16

0

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

verejný sector (VS)

Celkom SR + EÚ

100%

95 %

5%

9.5 SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

G

Cieľ 6.4.1 Doplniť chýbajúcu infraštruktúru sociálnych zariadení v obci a zvýšiťich kvalitu.
Opatrenie
200
200
150
50
40
0
10
6.4.1.1
Spolu
200
200
150
50
40
0
10
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

0

0

0

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

50

50

38

13

10

0

3

0

0

2009

50

50

38

13

10

0

3

0

0

2010

50

50

38

13

10

0

3

0

0

2011

50

50

38

13

10

0

3

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

200

200

150

50

40

0

10

0

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
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Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ

verejný sector (VS)

95 %

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)
2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2 Infraštruktúra sociálnych služieb
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
a sociálnoprávnej ochrany a
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnej kurately
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

7 Technická pomoc

5%

Fond
ERDF

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Podpora programov v oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti
1.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja
sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske
1 Podpora rastu zamestnanosti a
komunity
sociálnej inklúzie
ESF
1.3 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na
trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín
na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity
1.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
a starostlivosti o malé deti
1.5 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej
správy a mimovládnych neziskových organizácií
3 Technická pomoc
ESF
Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO
Prioritné osi programu
Opatrenia
Fond
1.1 Reštrukturalizácia, rozširovanie a modernizácia
zdravotníckych zariadení
1 Modernizácia zdravotníctva
1.2 Informovanosť občanov
1.3 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva
2 Technická pomoc
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9.5 ŠKOLSTVO A ŠPORT
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje Fond EÚ verejné
Štátny Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

G

Cieľ 6.5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry.
Opatrenie
650
650
488
163
130
0
33
6.5.1.1
Opatrenie
80
80
60
20
16
0
4
6.5.1.2
Opatrenie
60
60
45
15
12
0
3
6.5.1.3
Opatrenie
520
520
390
130
104
0
26
6.5.1.4
Opatrenie
630
630
473
158
126
0
32
6.5.1.5
Opatrenie
270
270
203
68
54
0
14
6.5.1.6
Cieľ 6.5.2 Trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu.
Opatrenie
600
600
450
150
120
0
30
6.5.2.1
Spolu
2 810
2 810
2 108
703
562
0
141
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Spolu

130
630
738
708
538
68
0
0
0
0
2810

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

130
630
738
708
538
68
0
0
0
0
2810

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národné
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
D=E+F+G

98
473
553
531
403
51
0
0
0
0
2108

E

33
158
184
177
134
17
0
0
0
0
703

F
26
126
148
142
108
14
0
0
0
0
562

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

7
32
37
35
27
3
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

141

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
95 %
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Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

verejný sector (VS)

Celkom SR + EÚ

100%

0%

100 %

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program VZDELÁVANIE
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory
rozvoja znalostnej spoločnosti
1 Moderné vzdelávanie pre
1.3 Celoživotné vzdelávanie pre všetkých ako
znalostnú spoločnosť
základný princíp znalostnej spoločnosti
1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s
osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom
na marginalizované rómske komunity
3 Technická pomoc

Fond

ESF

ESF

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb

ERDF

3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií

ERDF

3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

ERDF

ERDF
ERDF

7 Technická pomoc

ERDF

9.6 KULTÚRA
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH
Cieľ 6.6.1

B=C+D

C

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

Zachovanie kultúrno–historického potenciálu obcea rozvoj kultúrnych, informačných a
voľnočasových aktivít v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu na regionálnej a miestnej úrovni.

Opatrenie
1 050
1 050
788
6.6.1.1
Opatrenie
270
270
203
6.6.1.7
Cieľ 6.6.3 Propagácia v oblasti kultúry
Opatrenie
10
10
0
6.6.3.2

263

210

0

53

0

0

68

54

0

14

0

0

10

0

0

10

0

0
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Opatrenie
6.6.3.3
Spolu

16

16

0

16

0

0

16

0

0

1 346

1 346

990

356

264

0

92

0

0

Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Spolu

2
337
337
332
332
2
2
2
2
2
1346

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

2
337
337
332
332
2
2
2
2
2
1346

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Národné
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
D=E+F+G

0
248
248
248
248
0
0
0
0
0
990

E

2
89
89
84
84
2
2
2
2
2
356

F
0
66
66
66
66
0
0
0
0
0
264

G
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2
23
23
18
18
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

92

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
verejné zdroje (VZ)

Celkom VZ + VS

Celkom SR + EÚ

100%

95 %

verejný sector (VS)
5%

Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
0%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov

verejný sector (VS)
100 %

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
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5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

ERDF
ERDF

7 Technická pomoc

ERDF

9.7 CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS
Predpokladaná štruktúra finančných zdrojov (tis. Sk)
Ciele
Verejné zdroje
Národné verejné zdroje
Oprávnené
Verejné
Národné
náklady
zdroje
Fond EÚ
verejné
Štátny
Regionálne Miestne
spolu
spolu
zdroje
rozpočet
zdroje
zdroje
spolu
A=B+H+CH

B=C+D

C

D=E+F+G

Cieľ 6.8.1 Účinná propagácia obce.
Opatrenie
16
16
0
16
6.8.1.1
Opatrenie
40
40
0
40
6.8.1.2
Opatrenie
30
30
0
30
6.8.1.3
Opatrenie
30
30
0
30
6.8.1.4
Cieľ 6.8.2 Rekreačno- relaxačné zázemie obce.
Opatrenie
100
100
0
100
6.8.2.2
Opatrenie
5 000
5 000
3 750
1 250
6.8.2.3
Opatrenie
12 650
6 325
4 744
1 581
6.8.2.4
Opatrenie
9 070
4 535
3 401
1 134
6.8.2.5
Spolu
26 936 16 076
11 895
4 181
Časový horizont čerpania zdrojov
Rok
Oprávnené
náklady
spolu

A=B+H+CH

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

0

0

16

0

0

0

0

40

0

0

0

0

30

0

0

0

0

30

0

0

0

0

100

0

0

1 000

0

250

0

0

1 581

0

0

6 325

0

1 134

0

0

4 535

0

3 715

0

466

10 860

0

Verejné zdroje
Národné verejné zdroje

Verejné
zdroje
spolu

Fond EÚ

B=C+D

C

Národné
verejné
zdroje
spolu

Štátny
rozpočet

Regionálne
zdroje

Miestne
zdroje

D=E+F+G

E

F

G

Súkromné
zdroje

EIB

H

CH

2007

30

30

0

30

0

0

30

0

0

2008

1305

1305

938

367

250

0

117

0

0

2009

4467

2886

2123

762

645

0

117

1581

0

2010

6720

4005

2974

1031

929

0

102

2715

0

2011

6695

3980

2974

1006

929

0

77

2715

0

2012

5435

2720

2036

683

679

0

5

2715

0

2013

2272

1138

850

288

283

0

5

1134

0

2014

5

5

0

5

0

0

5

0

0

2015

5

5

0

5

0

0

5

0

0

2016

5

5

0

5

0

0

5

0

0

Spolu

26936

16076

11895

4181

3715

0

466

10860

0

Finančné tabuľky prezentujú podiel spolufinancovania verejného a súkromného sektora v rámci
jednotlivých opatrení.
Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS

verejné zdroje (VZ)
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Celkom SR + EÚ
100%

95 %

5%

Finančná tabuľka pre verejný sektor:
Celkom VZ + VS
100%

verejné zdroje (VZ)

Celkom SR + EÚ
0%

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Finančná tabuľka pre investície realizované súkromným sektorom
verejné zdroje (VZ)
Celkom VZ + SZ

Celkom SR + EÚ

100%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - REGIONÁLNY operačný program
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom
1 Infraštruktúra vzdelávania
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
(materské, základné a stredné školy)

3 Infraštruktúra pamäťových
a fondových inštitúcií na
regionálnej a miestnej úrovni
a revitalizácia pamiatkového fondu
4 Podpora konkurencieschopnosti a
inovatívnej kapacity regiónov
5 Infraštruktúra cestovného ruchu
6 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

100 %

súkromné zdroje (SZ)

50%

Predpokladané zdroje čerpania z fondov EÚ - Operačný program
KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Prioritné osi programu
Opatrenia
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry
pre podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na
strane výroby aj spotreby a zavádzanie
1 Podpora konkurencieschopnosti
progresívnych technológií v energetike
podnikov a služieb najmä
prostredníctvom inovácií
1.5 Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu
1.6 Podpora tvorby pracovných miest
prostredníctvom rozvoja podnikania
1.7 Podpora druhospracovateľského
potravinárskeho priemyslu
2 Technická pomoc

2 Infraštruktúra sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

verejný sector (VS)

50%

Fond

ERDF

ERDF

Fond
ERDF

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych
služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných
služieb
3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie
pamiatkových objektov v území
4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť
regiónu
4.2 Regenerácia sídiel
5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu
6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy
stavebného fondu nekomerčných záchranných
služieb a modernizácia ich vnútorného
vybavenia

7 Technická pomoc

ERDF

ERDF

ERDF

ERDF
ERDF
ERDF

10 ZABEZPEČENIE PHSR
Po schválení PHSR nastáva vlastná realizácia PHSR, jeho opatrení a úloh. Uskutočnenie aktivít
uvedených v PHSR predpokladá určité finančné a administratívne zabezpečenie.
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10.1 FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PHSR
Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú
súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh, vyplývajúcich
z aktivít, sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce.
Viaceré úlohy sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky samosprávy, mnohé však vyžadujú
náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektami.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a úloh PHSR sú:
-

vlastné zdroje – rozpočet obce,
bankové úvery,
štátne dotácie z účelových fondov,
dotácie z výťažku lotérií,
financie z Národných projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),
štrukturálne a fondy,
nadácie, neinvestičné fondy,
účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR (holandské, americké, kanadské,...),
Svetová banka,
sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, atď.,

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácii obce ako aj na
spoločensko-ekonomických podmienkach.
10.2 ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE PHSR
Nevyhnutnou podmienkou plnenia programu je administratívne zabezpečenie jeho realizácie.
Realizácia vyžaduje pravidelnú systematickú prácu skupín odborníkov a pracovníkov samosprávy. Na
tento účel sa doporučuje zriadiť nasledovné orgány s prepojením na vlastné ľudské zdroje:
1. Výbor pre PHSR
Poradný orgán zložený zo starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Úlohou výboru bude v
intervale minimálne dva krát do roka posúdiť Správu o realizácii PHSR a stav finančného čerpania
prostriedkov, dopadovú analýzu PHSR, plán na ďalšie obdobie a navrhovať stratégiu rozvoja a
doplnenie úloh a opatrení, ktoré neboli uvedené v PHSR.
2. Komisia strategického rozvoja
Výkonný útvar, zabezpečujúci plánovanie a realizáciu úloh PHSR. Úlohou útvaru bude: vypracovávať
projekty, koordinovať projekty, monitorovať realizáciu projektov, vypracovávať dopadové analýzy
projektov, spolupracovať s inými partnermi doma a v zahraničí na realizácii projektov, vyhľadávať
potenciálne zdroje a partnerstvá na realizáciu úloh PHSR, dohliadať nad ekonomickým čerpaním
projektových prostriedkov, zbierať podklady o projektoch v rámci PHSR realizovaných inými
subjektami, viesť aktuálnu analýzu demografie a štruktúry ekonomických charakteristík obce,
sledovať podnikateľskú klímu a vzájomný vzťah odvetví v obci, poskytovať asistenciu podnikom
vytváraním všestranných komunikačných kanálov, atď.
3. Koordinátor pre stratégiu
Bude mať za úlohu: fungovať ako výkonný tajomník, koordinovať realizáciu PHSR, predkladať
správy, podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHSR, koordinovať stretnutia, podnety, požiadavky
predstaviteľov rozhodujúcich odvetví na území obce, zaznamenávať dôležité trendy v hospodárstve
majúce dopad na vývoj obce, podieľať sa na budovaní verejno-súkromných partnerstiev,
zúčastňovať sa na dôležitých domácich a zahraničných stretnutiach, konferenciách, zameraných na
rozvoj obce.
4. Vlastní zamestnanci
Do realizácie PHSR budú zapojení aj ostatní zamestnanci.
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11 MONITOROVANIE PHSR
Monitorovanie PHSR budú uskutočňovať:
-

Výbor pre PHSR,
Komisia strategického rozvoja,
Koordinátor pre stratégiu,
Obecné zastupiteľstvo,

11.1 SPÔSOB MONITOROVANIA PHSR
Monitorovanie plnenia PHSR bude vykonávať Komisia strategického rozvoja. Koordinátorovi pre
stratégiu pracovníci Útvaru budú pravidelne predkladať správy o postupe realizácie a príprave
projektov, o vlastnej činnosti a o iných aktivitách súvisiace s plnením PHSR. Koordinátor pre
stratégiu bude predkladať na zasadnutia Výboru Správy o realizácii PHSR, pre posúdenie súladu
aktivít s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Výbor vydá k realizácii stanovisko, ktoré
sa predloží poslancom na Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní ročných rozpočtov.
Počas roka sa môže každý poslanec obecného zastupiteľstva oboznámiť s priebehom plnenia
PHSR na Útvare strategického rozvoja alebo u Koordinátora pre stratégiu.
11.2 VYHODNOCOVANIE A SPÔSOB MODIFIKOVANIA PHSR
Hlavným hodnotiacim dokumentom PHSR bude Správa o realizácii PHSR, ktorú vypracuje Útvar
strategického rozvoja.
Spôsob modifikovania PHSR
Predkladať návrhy na modifikovanie PHSR bude v právomoci Výboru pre PHSR. Koordinátor pre
stratégiu môže tiež predkladať Výboru návrhy na doplnenie PHSR. Občania a inštitúcie môžu tiež
v písomnej forme predložiť Útvaru návrh na modifikovanie PHSR.
Na zasadnutia Výboru v termíne schvaľovania obecného rozpočtu predloží
Koordinátor

Dopadovú analýzu plnenia PHSR.

Doplnenie PHSR sa uskutoční formou vypracovania Návrhu na doplnenie PHSR, ktorý bude
obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, opatrenia, aktivity a úlohy. Návrh sa predloží na
schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie PHSR bude spojené s možnosťou získať finančné
prostriedky, alebo bude vyvolané inou nevyhnutnou potrebou, môže sa kvôli tomu tiež iniciovať
mimoriadne zasadnutie Výboru alebo obecného zastupiteľstva.
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12 ZÁVER
PHSR obce Muránska Huta je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce,
prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne vyhodnocovaný a aktualizovaný
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Predmetný PHSR obce Muránska Huta bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:
....................................
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