
         

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RamontBuilding, s.r.o.; 2014  

 
Obec 
KURIMA 

AKTUALIZÁCIA č. 1 
do roku 2015 

Plán hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja  



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KURIMA 

AKTUALIZÁCIA č. 1 
do roku 2015 

 

 

 

 

 

 

PHSR  
Analytická časť  



PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KURIMA 

 
                               

1 

 

OBSAH aktualizovanej verzie č.1 

 

Analytická časť 

2. Situačná analýza ............................................................................................................... 2 

2.2 Charakteristika obce ........................................................................................................ 2 
2.2.6 Obyvateľstvo a štruktúra osídlenia .................................................................... 2 

 

Strategická časť 

4. Štruktúra strategickej časti..............................................................................................2 

4.1 Strategické a špecifické ciele ........................................................................................... 10 
Popis špecifických cieľov .............................................................................................. 12 

4.2 Špecifické ciele a ich priority: .......................................................................................... 17 
4.3 Popis opatrení a zoznam indikatívnych aktivít ................................................................. 18 

4.3.1 Súlad cieľov a priorít so strategickými rozvojovými dokumentmi ........................ 23 
 

 

6. Hodnotenie a aktualizácia PHSR....................................................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KURIMA 

 
                               

2 

 

2. Situačná analýza 
 

2.2 Charakteristika obce 
 
2.2.6 Obyvateľstvo a štruktúra osídlenia 

 
Dlhodobý vývoj počtu obyvateľov od roku 1996 viditeľný z grafu 1 vypovedá o 

pozitívnom vývoji v prírastku obyvateľov v posledných 15-tich rokoch. Demografický vývoj 
obce v sledovanom období je stabilizovaný s miernym prírastkom. Medzi rokmi 1996 – 2011 
sa jedná  nárast v počte obyvateľov o približne 7%. 
 

 
                 Zdroj: ŠÚ SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 

 
Veková štruktúra obyvateľov žijúcich na území obce je znázornená v Grafe 2: 
 

 
Zdroj: ŠÚ SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 Sčítanie 2011 
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Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku 
Muži Ženy SPOLU 

Celkom 571 550 1121 
0 - 14 124 105 229 
15 - 59 384 344 728 
60 - viac 63 101 164 
Index starnutia 71,61% 

 
Údaje dokumentujú starnutie populácie obce. O vekovej štruktúre obyvateľov najlepšie 
vypovedá hodnota indexu starnutia, ktorá v obci dosiahla hodnotu 0,72 obyvateľov v 
neproduktívnom veku (60 rokov a viac) ku počtu obyvateľov v predproduktívnom veku 0-14 
rokov a svedčí o pozitívnom pomere zastúpenia detí v obci ku starším obyvateľom obce, 
ktorý sa však neustále zvyšuje.  
 
Národnostné zloženie obyvateľstva obce je výrazne homogénne slovenské. 

 
Zdroj: ŠÚ SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 Sčítanie 2011 
 
 

Z celkového počtu obyvateľov je až 93,84 % rímskokatolíckeho vierovyznania, 
ostatné náboženstvá sú zastúpené v neporovnateľne menšej miere, z nich najväčšie zastúpenie 
má gréckokatolícka cirkev – 2,59 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Národnosť 
slovenská 1079 
rusínska 6 
česká 3 
nezistená 33 

Náboženské vyznanie 
Rímskokatolícka cirkev 1052 
Gréckokatolícka cirkev 29 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 3 
Náboženská spoločnosť Jehovovi 
svedkovia 1 
Evanjelická cirkev metodistická 1 
bez vyznania 2 
nezistené 33 
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Zdroj: ŠÚ SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 Sčítanie 2011 
 
 
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce podľa dosiahnutého stupňa vzdelania je nasledovná: 
 
 

 
Zdroj: ŠÚ SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 Sčítanie 2011 
 
Najväčší počet obyvateľov má dosiahnuté len základné vzdelanie (18,37%) a úplné stredné 
s maturitou – 17,75%. Bez vzdelania je 21,8%, pričom vo veku od 0 – 14 rokov žije v obci 
20,43%, čo spôsobuje toto vysoké číslo. Vysokoškolsky vzdelaných ľudí (I. stupeň a viac) 
žije v obci 85 – 7,58%. 
 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
základné 206 
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učňovské (bez maturity) 135 
stredné odborné (bez maturity) 151 
úplné stredné učňovské (s 
maturitou) 32 
úplné stredné odborné (s maturitou) 199 
úplné stredné všeobecné 49 
vyššie odborné 5 
vysokoškolské bakalárske 24 
vysokoškolské mag., inž., dokt. 59 
vysokoškolské doktorandské 2 
bez vzdelania 245 
nezistené 14 

 
Nasledujúci graf poukazuje na ekonomickú aktivitu obyvateľov obce. Väčšina obyvateľov 
obce dochádza za prácou do okolitých okresných miest a pracuje v stavebnej oblasti. V obci 
Kurima pracuje najviac obyvateľov v školstve. Pracujúcich ľudí žije v obci 33,63%, 
nezamestnaných 10,97% a dôchodcov je 18,11%. 
 

 
Zdroj: ŠÚ SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=50355 Sčítanie 2011 
 
 
Ekonomická aktivita 
pracujúci (okrem dôchodcov) 377 
pracujúci dôchodcovia 8 
osoby na materskej dovolenke 10 
osoby na rodičovskej dovolenke 22 
nezamestnaní 123 
študenti stredných škôl 60 
študenti vysokých škôl 44 
osoby v domácnosti 6 
dôchodcovia 203 
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deti do 16 rokov (nar. po 
20.05.1995) 244 
iná 5 
nezistená 19 
z toho ekonomicky aktívnych 518 
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4. Štruktúra strategickej časti 
 

Hlavným cieľom definovania rozvojovej stratégie je určenie programovej štruktúry pre dané 
programovacie obdobie. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria: 
 

 ciele 

 PRIORITY 

 opatrenia 

 AKTIVITY 
 

Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentov je dôležité dbať na to, 
aby jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli koherentné, teda aby sa 
neprekrývali. 
 

Rozvojová stratégia obce Kurima pozostáva z troch špecifických cieľov a 11 priorít, ktoré sú 
zosúladené s nadradenými programovými dokumentmi SR. Špecifické ciele predstavujú jasnú, výstižnú a 
hutnú charakteristiku cieľového stavu. Dosiahnutie tohto stavu je zámerom rozvojovej stratégie na 
detailnejšej úrovni ako je globálny cieľ. Z hľadiska uskutočniteľnosti, monitorovania a hodnotenia bol 
vybratý menší počet špecifických cieľov. Prostredníctvom definovania priorít boli určené hlavné oblasti, 
ktoré je potrebné podporiť a rozvíjať. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať 
priority. Opatrenia boli vybraté tak, aby sa minimalizovalo ich prekrývanie. Aktivity predstavujú typy 
činností – projektov, ktoré sa obec bude snažiť v rámci vymedzených opatrení realizovať. 

Pôvodná verzia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kurima bola spracovaná na 
programové obdobie 2007 až 2013, jej aktualizáciou č.1 sa toto obdobie posúva do roku 2015 s výhľadom 
na celé programové obdobie 2014 – 2020. 

Rozvojová stratégia obce sa odvíja a nadväzuje na rozvojové stratégie nadradených 
programových dokumentov SR a Prešovského samosprávneho kraja. Zohľadňuje trvalú udržateľnosť a 
taktiež vplyv na životné prostredie obyvateľov obcí. 

Skvalitnenie života obyvateľov obce, budúci všestranný rozvoj obce v rámci regiónu a rast jej 
konkurencieschopnosti spočíva v prvom rade v skvalitnení pripravenosti obce na čerpanie dotácií z fondov 
EÚ. Príprava a aktualizácia základných rozvojových dokumentov (ÚPD a PHSR) je nevyhnutná pre efektívny 
regionálny rozvoj jednotlivých obcí i celého MR. Majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností, 
vysporiadanie podlžností vo či štátu (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne) a zrušenie 
všetkých bremien a záložných práv k nehnuteľnostiam otvoria cestu k bezproblémovému čerpaniu dotácií 
prostredníctvom fondov EÚ. 
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Skvalitňovanie a upevňovanie partnerských vzťahov na miestnej, regionálnej i cezhraničnej úrovni 
taktiež rozšíri a podporí komplexnejšie čerpanie z fondov EÚ. 

Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb s prihliadnutím na využitie potenciálu obce, tiež výrazne 
napomôže k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov obce a taktiež prispeje k pritiahnutiu turistov a 
návštevníkov obce Kurima. Rozvíjanie a podpora zamestnanosti, a následné začleňovanie sa ohrozených 
obyvateľov do kvalitnejšieho spoločenského života patrí tiež k snahám obce v budúcnosti.  

Po doplnení a rekonštrukcii chýbajúcej infraštruktúry, pri súčasnej starostlivosti o sociálno – 
kultúrny rozvoj svojich obyvateľov sa bude obec snažiť využívať svoj prírodný a kultúrno–historický 
potenciál, aby prilákal návštevníkov a turistov do obce. K tomuto cieľu môže výraznou mierou prispieť aj 
blízkosť okresného mesta Bardejov a Bardejovských kúpeľov, v ktorých sa vyskytujú turisti vo veľkej miere. 

 

4.1 Strategické a špecifické ciele 
 

Ciele tvoria hierarchicky usporiadanú štruktúru, na ktorej vrchole sa v Programe hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce nachádza globálny cieľ. Hierarchii globálnych cieľov je nadradený strategický cieľ, 
ktorý reprezentuje cieľový stav celej SR a je definovaný v jej Národnom strategickom referenčnom rámci 
pre roky 2007 - 2013 (NSRR) a následne v základných dokumentoch pre programové obdobie 2014 - 2020. 
Každý programový dokument by mal mať zadefinovaný jeden globálny cieľ. Jeho zadefinovanie vychádza z 
priorít NSRR SR a Stratégie EÚ 2020. Špecifické ciele predstavujú charakteristiku cieľového stavu už na 
detailnejšej úrovni s jasnejším a výstižnejším pomenovaním. Jednotlivé priority vymedzujú prioritné 
oblasti strategického plánovania, ktoré nadväzujú na špecifické ciele. Je potrebné, aby priority boli 
zosúladené s prioritami nadradených programových dokumentov (najmä Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja samosprávneho kraja). 

Vzhľadom k potrebe aktualizácie PHSR obce Kurima do termínu, v ktorom ešte nie sú definitívne 
schválené a zakotvené záväzné dokumenty k programovému obdobiu 2014 -2020, slúži tento Dodatok 
predovšetkým pre aktualizáciu a doplnenie cieľov v nadväznosti na predbežné znenie Partnerskej dohody 
na roky 2014 – 2020. Tieto ciele je však potrebné nanovo zadefinovať v prípade zmeny koncepcie 
budúceho programového obdobia. Tá bude vychádzať predovšetkým z 5 cieľov pre EÚ do roku 2020: 

1. Zamestnanosť 

 zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 % 
2. Výskum a vývoj   

 zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP  
3. Zmena klímy a energetická udržateľnosť 

 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až 
o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990 

 získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov 
 dosiahnuť 20-percentný nárast efektívnosti vo využívaní energie 

4. Vzdelávanie 

 Zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % 
 minimálne 40 % podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené 

vysokoškolské vzdelanie 
5. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 

 aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie 
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Vízia obce 
 

Formulácia rozvojovej vízie je úvodným krokom pri tvorbe strategickej časti dokumentu. K naplneniu 
tejto vízie by malo smerovať spracovanie samotnej stratégie a z nej vyplývajúcej realizácie konkrétnych 
rozvojových projektov. Vízia je definovaná na základe záverov vyplývajúcich z analytickej časti. 
 
Priority, ciele 
 

Riešené problémy obce boli podľa príslušnosti rozdelené do troch problémových oblastí, v ktorých boli 
identifikované prioritné smery rozvoja obce, tzv. priority. Každá priorita je vymedzená cieľmi, ktoré majú 
byť realizáciou stratégie dosiahnuté. 
 
Opatrenia, aktivity 
 

Naplnenie cieľov je špecifikované opatreniami, ktoré vedú k ich naplneniu. Každé opatrenie je 
konkretizované aktivitami, od ktorých sa odvíjajú projekty naplňujúce stratégiu. 
 
 Vízia obce 
 

Obec Kurima v roku 2015 má kvalitnú technickú infraštruktúru a miestne komunikácie, vybudované 
podnikateľské prostredie, fungujúce školské a predškolské zariadenia, kvalitnú sieť potrebných služieb, 
nádherné životné prostredie s prekrásnymi domami, predzáhradkami a okolím. Je to obec spokojných a 
usmievavých ľudí s množstvom mladých ľudí, obklopená krásnymi lesmi a obrobenými poliami, hojne 
navštevovaná turistami a návštevníkmi.  
 

Špecifické ciele: 
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POPIS ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV: 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1: Ľudské zdroje 

Popis 

Najvýraznejším problémom v obci je nepomer medzi ekonomicky aktívnym 
obyvateľstvom, ktorí pracujú v obci a v jej okolí a tými, ktorí v pravidelných 
turnusoch odchádzajú za prácou do vzdialených regiónov a do zahraničia s 
lepšími možnosťami zamestnať sa. V budúcnosti môže byť obec ohrozená 
úbytkom obyvateľstva a starnutím obce vzhľadom na migráciu obyvateľov za 
prácou a lepšími životnými podmienkami. Môže to mať za následok nižšiu 
daňovú výťažnosť, ohrozenie škôl v obci, ohrozenie služieb v obci. Ku 
stabilizácii populácie prispeje možnosť uplatnenia sa obyvateľov v obci a jej 
okolí, ľahší prístup k bývaniu, dobrá informačná a dopravná infraštruktúra 
riešená v ostatných častiach stratégie. 

Občianska vybavenosť výrazne prispieva k celkovému komfortu života v obci. 
Kvalitná občianska vybavenosť môže byť vplyvom úbytku narodených detí a 
presúvaním aktivít obyvateľov do okolitých miest a väčších obcí ohrozená. 
Zlepšenie občianskej vybavenosti obce je riešené v ohniskách problému: 
nedostatočné sociálne zázemie pribúdaním starších obyvateľov obce, 
ohrozenie siete škôl vplyvom nedostatku finančných prostriedkov, ktoré 
spôsobujú nedostatočnú modernizáciu školy, jej vybavenia, nedostatočné 
vybavenie záujmovej činnosti v obci. 
 
Občianske aktivity sú zdrojom bohatého verejného života, ktorý prispieva 
k posilňovaniu sociálnych väzieb v obci a významnou mierou posilňuje vzťah 
obyvateľov k obci a k mikroregiónu. Je potrebné ho posilniť kvalitným 
systémom informovania, zvýšením podielu občanov na rozhodovaní a 
podporou spolkových a záujmových organizácií, ktoré sú prostredníkom 
účasti na verejnom živote. 

Súlad so strategickými 
a regionálnymi 
dokumentmi 

Rast kvality života a konkurencieschopnosti obce súvisí tiež s opatreniami 
znižovania nezamestnanosti vzdelávaním a inými podpornými aktivitami 
rozvíjajúcimi trh práce. Obyvatelia v hmotnej núdzi, zdravotne postihnutí 
a inak znevýhodnení potrebujú podporu a pomoc, aby sa začlenili do 
spoločnosti a postupne zvyšovali kvalitu svojho života. Cieľ je v súlade so 
základným strategickým cieľom NSRR SR a PD 2014 – 2020 a s 
Operačnými programami Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
(2007 – 2013) a Výskum a inovácie (VaI) a Ľudské zdroje zamestnanosť a 
inklúzia (ĽZZaI) (2014 – 2020). Zosúladený je aj s Rozvojovým plánom 
Slovensko – Východ s celou sociálnou témou.  

Finančné zabezpečenie 
Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené 
predovšetkým z vlastných zdrojov obcí s využitím úverov a doplňujúcich 
zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií z národných 
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i medzinárodných zdrojov. Doplnkovými zdrojmi môžu byť napr.: 
 

1. OP ZSI, os 1- 2  
2. OP V 
3. FSR, Zvýšenie zamestnateľnosti 
5. MVRR SR, Výstavba nízko štandardných 

bytov  
6. MPSVR SR, Hygienické. stanice, práčovne  
7. Nórsky finančný mechanizmus a FM EHP, 

Ľudské zdroje  
8. Program cezhraničnej spolupráce SR – 

Poľsko  
9. Operačný program Stredná Európa  

 

V období 2014 – 2020 okrem vyššie uvedených: 

1. Výskum a inovácie (VaI) 
2. Ľudské zdroje zamestnanosť a inklúzia 

(ĽZZaI) 
3. Integrovaný ROP (IROP) 
4. Efektívna verejná správa (EVS) – TC 11 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2: Technická infraštruktúra a životné prostredie 

Popis 

Kvalita cestnej siete nie je uspokojivá. Dopravná obslužnosť zaťažuje obecný 
rozpočet a nekorešponduje s náväznosťami verejnej dopravy v okolitých 
obciach. Priorita je zameraná na kvalitné prepojenie s vonkajším prostredím 
obce ako z hľadiska dobudovania a údržby cestnej siete, tak z hľadiska 
kvalitného prepojenia obce verejnou dopravou. Oblasť technickej 
infraštruktúry je cielená na riešenie najpálčivejších problémov vybudovania, 
rekonštrukcie a modernizácie inžinierskych sietí 

Starostlivosť o životné prostredie obce je vymedzená troma cieľmi. 
Znižovanie objemu komunálneho odpadu zvýši úspory finančných 
prostriedkov obce. Druhotné využitie odpadu (využitie kompostovaného 
bioodpadu) prispeje k udržovaniu kvality pôdneho fondu obce. Riešené musia 
byť aj staré ekologické záťaže. Znižovanie spotreby fosílnych palív je žiadúce 
vzhľadom   k veľkému finančnému zaťaženiu obyvateľov obce spotrebou 
plynu a podpory trendu znižovania veľkej energetickej náročnosti. Oblasť 
technickej infraštruktúry je cielená na riešenie najpálčivejších problémov – 
ochrany podzemných a povrchových vôd a nedostatočnej prevencii 
povodňových udalostí. 

Krajina je významným činiteľom, ktorý vytvára životné prostredie obyvateľov, 
značne prispieva k celkovému rázu obce. Je domovom miestnych obyvateľov 
a slúži k ich rekreácii. Priorita je zacielená na posilnenie nevýrobnej funkcie 
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krajiny za pomoci obnovy siete poľných ciest a naväzujúcej zelene v krajine 
ako spojovacieho článku medzi obyvateľmi obce a krajinou. Neoddeliteľnou 
súčasťou je aj zlepšovanie vzhľadu obce. Ďalším cieľom je budovanie 
k prírode prívetivých protieróznych opatrení riešiacich vodnú a veternú 
eróziu. V súvislosti s povodňovými udalosťami sa ako potrebnou javí 
revitalizácia riečnych systémov. 

Súlad so strategickými 
a regionálnymi 
dokumentmi 

Environmentálne projekty a projekty ochrany prírody a zveľaďovania 
životného prostredia významne prispievajú k zvyšovaniu kvality života 
obyvateľov obce, podpore ekonomického rozvoja, turizmu a samozrejme 
podporujú trvalú  udržateľnosť rozvoja  a konkurencieschopnosti  obce v 
rámci okresu i kraja, čím môžeme konštatovať, že sú v súlade so 
základným strategickým cieľom NSRR SR a s cieľmi PD 2014 - 2020. Cieľ je 
zosúladený s cieľmi OP  Životné  prostredie (2007 – 2013) a OP Kvalita 
životného prostredia (2014 – 2020).  Rozvojový  plán  Slovensko  –  
Východ  ho podporuje v rámci celej témy Životné prostredie. PHSR 
Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2014 – 2020 zatiaľ nie je k 
dispozícii a jeho zosúladenie bude zapracované neskôr. 

Realizácia projektov v rámci predmetného cieľa výrazne podporí 
skvalitňovanie miestnej občianskej i technickej infraštruktúry, čo sa 
priamo odrazí v raste konkurencieschopnosti obce. Podpora 
infraštruktúry cestovného ruchu otvorí cestu k rastu ekonomickej 
životaschopnosti obce, čo je taktiež v súlade so základným cieľom NSRR 
SR a PD 2014 - 2020. Cieľ je v súlade s celým Regionálnym operačným 
programom a Operačným programom Informatizácia spoločnosti (2007 – 
2013) a Výskum a inovácie (VaI), Integrovaná infraštruktúra (II) a 
Integrovaný ROP (IROP) (2014 – 2020). Rozvojový plán Slovensko – 
Východ ho podporuje v téme Ekonomický rozvoj vidieka, v priorite 1 
Zvýšenie atraktivity vidieka a regenerácie vidieckych sídiel, v rámci 
špecifického cieľa 1 Zlepšiť dostupnosť a technickú a lokálnu 
infraštruktúru vidieckych sídiel a ŠC 3 Zvýšenie atraktivity vidieka pre CR. 
PHSR Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2007 – 2013 zatiaľ 
nie je k dispozícii a jeho zosúladenie bude zapracované neskôr . 

Finančné zabezpečenie 

Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené 
predovšetkým z vlastných zdrojov obcí s využitím úverov a doplňujúcich 
zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií z národných i 
medzinárodných zdrojov. Doplnkovými zdrojmi môžu byť napr.:  

1. OP ŽP, osi 1 -5,  
1. MŽP SR, Environmentálny fond  
3. MŽP SR, POD – drobné stavby 
4. Program cezhraničnej spolupráce SR – MR  
5. Nórsky finančný mechanizmus a FM EHP – 
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Oblasť ochrana ŽP  
6. Nadácia Ekopolis – Environmentálny 

program.  
7. Program cezhraničnej spolupráce SR – 

Poľsko  
8. Operačný program Stredná Európa  

V období 2014 – 2020 okrem vyššie uvedených: 
9. Kvalita životného prostredia (KŽP)  
10. Integrovaný ROP (IROP) 
11. Efektívna verejná správa (EVS) 
Tematické ciele 4 – 6 

Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené 
predovšetkým z vlastných zdrojov obcí s využitím úverov a doplňujúcich 
zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií. Napr.: 
 

1. ROP, os 1 1.Infraštruktúra vzdelávania,  
2. ROP, os 2 Infraštruktúra sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej ochrany a 
sociálnej kurately  

3. ROP, os 3 Posilnenie kultúrneho 
potenciálu regiónov a infraštruktúra 
cestovného ruchu  

4. ROP, os 4 Regenerácia sídel  
5.ROP, os 5 Regionálne komunikácie (v 
spolupráci s PSK) 
6.OP IS, os 3 Zvýšenie prístupnosti 

    širokopásmovému internetu,  
    finančné zabezpečenie  

7. OP Vzdelávanie, opatrenia 1-3 
8. NSPRV, os 3 Kvalita života vo vidieckych 

oblastiach,  
9. NSPRV, os 4 Leader – implementácia 

rozvojových stratégií,  
10. MŠ SR, Investície a havarijné situácie – 

školy a školské zariadenia,  
11. MF SR, Individuálne potreby obcí – 

zveľaďovanie obecného majetku,  
12. MPSVaR SR, sociálna starostlivosť – DD, 

DSS, hyg. stanice, ...,  
13. FSR, Lokálna infraštruktúra – komunitné 

centrá, drobné stavby,  
14. SAŽP, POD – drobné stavby  
15. Nadácia Ekopolis – Ľudia pre stromy, 

Zelené oázy  
16. Program cezhraničnej spolupráce SR-

Poľsko  
17. Operačný program Stredná Európa  
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V období 2014 – 2020 okrem vyššie uvedených: 

1. Výskum a inovácie (VaI) 
2. Integrovaná infraštruktúra (II) 
3. Integrovaný ROP (IROP) 

 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3: Ekonomický rozvoj 

Popis 

Podpora a využívanie vlastného podnikateľského zázemia, využívanie 
vlastných dostupných zdrojov na podnikanie a podpora a propagácia 
podnikateľov zamestnávajúcich obyvateľov obce a jej okolia je prvoradou 
prioritou záujmu obce. Okrem riešenia ponuky pracovných príležitostí 
zvyšuje to prílev finančných prostriedkov do rozpočtu obce a následne 
napomáha jej rozvoju. Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj podpora 
sociálnych väzieb v rodine a vzťahu obyvateľov k obci. Obec v snahe 
naplniť tieto ciele je ústretová aj pre podnikateľov a ich zámery z iných 
regiónov a zo zahraničia. 

Malé a stredné podnikanie je „ekonomickým motorom“ obce. Prináša 
obci ekonomický prospech prostredníctvom nových pracovných miest, 
zvyšuje príjem verejného rozpočtu, rozširuje ponuku služieb. Jeho 
podpora je zameraná na väčšie využitie štátnej politiky, podpory malého 
a stredného podnikania a vytvorenie motivačného prostredia k rozvoju 
podnikateľských aktivít v obci. Súčasťou je stabilizácia podnikateľských 
aktivít v službách, ktoré sú ohrozené „odfiltrovaním“ kúpyschopného 
obyvateľstva do nákupných centier okolitých miest. 

Cestovný ruch je významným nástrojom pre stabilizáciu ekonomiky obce. 
Obec je obklopená krásnou prírodou, vodnými zdrojmi a pahorkatinovými 
kopcami a lesmi, čo umožňuje nenáročnú turistiku a výlety do prírody. 
Rozvoj cestovného ruchu v obci je cielený aj na krátkodobé oddychové 
aktivity obyvateľov okolitých miest, na športové a spoločenské využitie 
a rozvoj cykloturistiky. Je tu dostatok historických a sakrálnych pamiatok, 
ktoré po renovácii zvýšia atraktivitu obce 

V obci je v poľnohospodárstve zamestnaná významná časť ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva, zároveň sú poľnohospodárske subjekty 
užívateľom podstatnej časti krajiny. Podpora poľnohospodárstva je 
zameraná na stabilizáciu odbytu poľnohospodárskych produktov, ktoré sa 
dotýkajú obzvlášť drobných poľnohospodárov a zavádzania ekologických 
postupov v poľnohospodárskej výrobe a propagácii výroby ekologicky 
nezávadných potravín. 

Využívanie čistého životného prostredia, dostatku vodných zdrojov, 
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vhodných podmienok pre chov rýb je výborným vkladom do rozvoja 
cestovného ruchu v obci a celého regiónu. Okrem netradičných možností 
využívania voľného času a relaxácie sa táto činnosť javí ako skvelá  
príležitosť vytvorenia nových pracovných príležitostí. 

Súlad so strategickými 
a regionálnymi 
dokumentmi 

Rozvoj podnikania a služieb podporí nielen zvyšovanie životnej úrovne 
miestnych obyvateľov, ale aj rozvoj a konkurencieschopnosť obce Kurima 
rámci  Prešovského  kraja.  Tento  cieľ je  v súlade  so  základným 
strategickým  cieľom  NSRR  SR a PD 2014 – 2020 a zosúladený je aj s 
Operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007 
– 2013). Rozvojový plán Slovensko – Východ ho podporuje v téme 
Ekonomický rozvoj vidieka, v priorite Produktivita 
a konkurencieschopnosť priemyslu a služieb. 

Finančné zabezpečenie 

Finančné zdroje pre realizáciu jednotlivých projektov budú zabezpečené 
predovšetkým z vlastných zdrojov obce s využitím úverov a doplňujúcich 
zdrojov z fondov EÚ a rôznych iných dotácií z národných i 
medzinárodných zdrojov. Doplnkovými zdrojmi môžu byť napr.: 
 

1. ROP, os 3 Posilnenie potenciálu  
2. NSPRV, osi 1-3 a os 4 LEADER  
3. OP KHR, Podpora konkurencieschopnosti 

 podnikov a služieb 
4. OP IS,  
5. Schémy štátnej pomoci  
6. Verejno-súkromné partnerstvá  
7. Program cezhraničnej spolupráce SR-

Poľsko  
8. Operačný program Stredná Európa  

 

V období 2014 – 2020 okrem vyššie uvedených: 

1. Výskum a inovácie (VaI) 
2. Integrovaná infraštruktúra (II) 
3. Ľudské zdroje zamestnanosť a inklúzia 

(ĽZZaI) 
4. Integrovaný ROP (IROP) 

 

4.2 Špecifické ciele a ich priority: 

 

1. Ľudské zdroje 

Priorita 1 Stabilizácia obce 
 Cieľ 1.1 Zvýšiť mieru zamestnanosti a príjmy 
 obyvateľov obce 
 Cieľ 1.2 Udržať mladých ľudí v obci, vytvoriť 
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 podmienky pre imigráciu obyvateľov do obce 
  
Priorita 2 Zlepšenie občianskej vybavenosti 
 Cieľ 2.1 Budovanie a rozvoj občianskej 
 infraštruktúry a služieb 
 Cieľ 2.2 Stabilizácia siete škôl v obci 
   
Priorita 3 Podpora občianskych aktivít obyvateľov 
 Cieľ 3.1 Zvýšiť záujem obyvateľov obce o veci verejné 

Cieľ 3.2 Podpora miestnych kultúrnych, spoločenských a 
 folklórnych tradícií 

  
2. Technická infraštruktúra a životné prostredie 

Priorita 4 Zlepšovanie dopravnej a technickej infraštruktúry 
Cieľ 4.1 Zlepšovanie dopravnej infraštruktúry obce 
Cieľ 4.2 Zlepšenie technickej infraštruktúry obce 
 

Priorita 5 Starostlivosť o životné prostredie 
Cieľ 5.1 Zníženie objemu komunálneho odpadu 
Cieľ 5.2 Zníženie spotreby fosílnych palív – neobnoviteľných zdrojov energie 
Cieľ 5.3 Zlepšovanie vodného hospodárstva v obci 
 

Priorita 6 Obnova a tvorba krajiny, vzhľad obce 
Cieľ 6.1 Obnoviť a revitalizovať tradičné prírodné prvky v krajine 
Cieľ 6.2 Zlepšenie vzhľadu obce 

   
3. Ekonomický rozvoj 

Priorita 7 Ekonomický rozvoj a využitím domácich zdrojov 
 Cieľ 7.1 Rozvoj v oblasti priemyslu a služieb 
   
Priorita 8 Podpora malého a stredného podnikania 
 Cieľ 8.1 Zvýšiť prístup podnikateľov k programom malého a stredného podnikania 
 Cieľ 8.2 Vytvoriť prostredie uľahčujúce rozvoj nového podnikania 
 Cieľ 8.3 Stabilizácia drobného podnikania v službách 
 
Priorita 9 Rozvoj cestovného ruchu 
 Cieľ 9.1 Zlepšenie kvality a rozsahu služieb v cestovnom ruchu 
 
Priorita 10 Podpora poľnohospodárstva 
 Cieľ 10.1 Zachovanie poľnohospodárskej výroby v obci 
 
Priorita 11 Podpora aquakultúry 
 Cieľ 11.1 Podpora rybného hospodárstva 
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4.3 Popis opatrení a zoznam indikatívnych aktivít 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1: 

Ľudské zdroje 

Priorita 1 - Stabilizácia obce 

Cieľ 1.1 - Zvýšiť mieru zamestnanosti a príjmy obyvateľov obce 

Opatrenie 1.1.1 Rozvoj aktívnej politiky trhu práce, posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti 
príležitosti na trhu práce 

aktivity 

 Realizovanie systémov vzdelávania, prepájajúce teoretickú, praktickú a 
tréningovú prípravu 

 Podporovanie a vytváranie akčných plánov zamestnanosti na všetkých  
úrovniach a podporovanie nepretržitého rozvoja partnerských štruktúr na miestnej 
úrovni 

 Organizovanie školení, tréningov a rekvalifikačných kurzov pre 
nezamestnaných a ohrozených nezamestnanosťou 

 Podporovanie výmenných vzdelávacích, rekvalifikačných a pracovných pobytov 
v zahraničí 

 Zavádzanie aktivít a inovatívnych prístupov zacielených na tých, ktorí vstupujú 
po prvý krát na trh práce 

 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov s dôrazom na marginalizované 
skupiny obyvateľstva 

 Podporovanie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce 
 Podporovanie aktivít zamerané na odstránenie prekážok rovnosti príležitosti 

mužov a žien na trhu práce 
 Podporovanie vypracovania, alebo vypracovanie komplexnej koncepcie 

vzdelávania v obci 
 Poradenstvo a osveta o aktívnej politike zamestnanosti 
 Informovanie o stave trhu práce 
 Podporovanie využívania a využívanie aktivačnej činnosti, absolventskej praxe 
 Podporovanie aktivizovania obyvateľov pri realizácii miestnych projektov 
 Podporovanie mobility pracovnej sily 
 Podporovanie pracovnej motivácie pracovnej sily s nižším vzdelaním 

Opatrenie 1.1.2 Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily vstupujúcej na trh práce 

aktivity  Analýza potrieb podnikateľských subjektov 
 Zosúladenie ponuky a dopytu na trhu práce (prispôsobenie sa siete škôl 

potrebám) 
 Podporovanie spolupráce škôl s potenciálnymi zamestnávateľmi 
 Podporovanie realizácie ďalšieho vzdelávania 
 Propagácia a koordinácia činností vzdelávacích inštitúcii v oblasti celoživotného 

vzdelávania 
 Vzdelávanie v oblasti jazykov a informačných technológií 
 Spolupráca zamestnávateľov, Úradov sociálnych vecí a rodiny so vzdelávacími 

inštitúciami pri 
profilácii študijných a učebných odborov 

 Podporovanie odborného vzdelávania v oblasti manažérskych a 
podnikateľských zručností 

 Podporovanie odborného vzdelávania pre ľudí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

Cieľ 1.2 - Udržať mladých ľudí v obci, vytvoriť podmienky pre imigráciu obyvateľov do obce 
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Opatrenie 1.2.1 Zvýšenie dostupnosti bývania v obci 

aktivity  Príprava pozemkov na bytovú výstavbu 
 Príprava projektovej dokumentácie na bytovú výstavbu 
 Vypracovanie investičných zámerov pre bytovú výstavbu 
 Podporovanie individuálnej bytovej výstavby 
 Podporovanie obnovy bytového fondu 
 Vytvorenie registra bývania v obci (voľné byty, domy, stavebné pozemky) 
 Podporovanie výstavby bytov pre sociálne odkázané skupiny 
 Výstavba bytových domov za využitia združených finančných prostriedkov 

(prostriedky obce, záujemcov o bývanie, dotačných prostriedkov, súkromných 
investičných prostriedkov) 

Priorita 2 - Zlepšenie občianskej vybavenosti 

Cieľ 2.1 - Budovanie a rozvoj občianskej  infraštruktúry a služieb 

Opatrenie 2.1.1 Budovanie sociálneho zázemia v obci 

aktivity 

 Zlepšovanie kvality sociálnych a zdravotníckych služieb pre starších ľudí, 
odkázaných na celodennú starostlivosť, rozvedených, týraných a pre národnostné 
menšiny v súlade s reálnymi potrebami poskytovania komplexných služieb 

 Poskytovanie preventívnych opatrení vzhľadom na drogové závislosti, 
kriminalitu a na nepriaznivý demografický vývoj 

 Podporovanie budovania inštitucionálneho zázemia a aktivít smerujúcich k 
aktívnej práci s mládežou 

 Podporovanie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva 
 Podporovanie charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti 
 Podporovanie inštitucionálneho rozvoja neziskových organizácií na oblasti 

sociálneho zázemia 
 Systém terénnej opatrovateľskej služby pre seniorov 
 Výstavba sociálnych pobytových zariadení pre seniorov 
 Zvýšenie informovanosti obyvateľov o sociálnych službách 

Opatrenie 2.1.2 Modernizácia a budovanie základnej infraštruktúry a služieb 

aktivity  Budovanie a rozvoj školskej, zdravotníckej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry 
 Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov 
 Podporovanie modernizácie budov 
 Podporovanie rozvoja služieb slúžiacich občanom 

Cieľ 2.2 - Stabilizácia siete škôl v obci 
 
Opatrenie 2.2.1 Zvyšovanie dôvery obyvateľov ku školám v obci 

aktivity  Podporovanie vytváranie združení priaznivcov škôl so samostatnou právnou 
subjektivitou k prijímaniu grantových prostriedkov 

 Podporovanie aktivít dní otvorených dverí na školách 
 Osveta o prednostiach škôl v obci 
 Prezentácia kvality a výsledkov škôl 
 Podporovanie vydávania pravidelného printového média (publikácie o školách) 
 Podporovanie propagácie školy na webových stránkach 

Opatrenie 2.2.2 Zlepšovanie vybavenosti a podporovanie využiteľnosti škôl, zavádzanie 
progresívnych foriem výučby a praktických zručností 

  Rozširovanie vybavenosti škôl 
 Podporovanie zavádzania internetu na školách 
 Podporovanie individuálneho vzdelávania žiakov mimoriadne talentovaných a 

nadaných 
 Podporovanie zavádzania tried so špeciálnym pedagógom 
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 Podporovanie individuálneho vzdelávania v rámci integrácie žiakov so 
zdravotným postihnutím 

 Podporovanie psychologického poradenstva pre žiakov 
 Podporovanie poradenstva pre žiakov školy pri výbere povolania 
 Podporovanie alternatívnych metód vyučovania 
 Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich zariadení, podporujúcich telesnú 

výchovu a zdravý životný štýl 
 Podporovanie podnikania škôl (využitie priestorov školy, poradenstvo, 

doučovanie, celoživotné vzdelávanie) 
 Podporovanie zvyšovania kvalifikácie učiteľov 
 Podporovanie zavádzania a využívania e-learningu 
 Podporovanie výmenných vzdelávacích pobytov žiakov a učiteľov na Slovensku 

a v zahraničí 
Opatrenie 2.2.3 Zlepšovanie mimoškolskej záujmovej činnosti a spolupráca škôl 

  Podporovanie obyvateľov obce k záujmovej činnosti na školách 
 Podporovanie vytvárania neziskových organizácií zaoberajúcich sa 

voľnočasovými aktivitami 
 Podporovanie klubovej a krúžkovej činnosti v mimovyučovacom čase 
Podporovanie organizovania pravidelných športových, záujmových a 

vedomostných súťaží 
Priorita 3 - Podpora občianskych aktivít obyvateľov 

Cieľ 3.1 - Zvýšiť záujem obyvateľov obce o veci verejné 

Opatrenie 3.1.1 Zlepšenie informovanosti a aktivity obyvateľov 

aktivity 

 Budovanie informačných stredísk obce 
 Podporovanie prístupu obyvateľov k výpočtovej technike a internetu, k 

informáciám 
 Podporovanie služieb napomáhajúcich lepší prístup k informáciám 
 Zlepšovanie a zefektívnenie využitia informačných nástrojov obce 
 Zmodernizovanie rádiokomunikačnej siete v obci na multifunkčné využitie v 

rámci sprístupňovania aktuálnych informácií 
 Podporovanie nových foriem informovania a využitie podnetov verejnosti 
 Podporovanie základných verejných informačných služieb pre občanov a 

ekonomické subjekty 
 Zvyšovanie povedomia o informačnej spoločnosti 

Opatrenie 3.1.2 Podpora voľnočasových aktivít obyvateľov 

aktivity 

 Podporovanie spolkovej a klubovej činnosti detí, mládeže, dospelých a seniorov 
 Podporovanie, vytváranie a udržiavanie tradícií a organizovanie tradičných 

stretnutí a podujatí 
 Podporovanie športových akcií pre deti, mládež a dospelých 
 Podporovanie tvorivých umeleckých a vzdelávacích aktivít obyvateľov 
 Podporovanie prezentácie záujmových činností obyvateľov 
 Podporovanie vydávania médií o záujmovej činnosti obyvateľov 
 Podporovanie výmenných stretnutí členov záujmových klubov a ich vzájomnej 

prezentácie doma aj v zahraničí 
 Podporovanie organizovania táborov, škôl v prírode 
 Podporovanie kurzov pre dospelých 

Cieľ 3.2 - Podpora miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií 
Opatrenie 3.2.1 Zlepšiť zázemie miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií 

aktivity  Podpora a organizovanie folklórnych, spoločenských a kultúrnych podujatí a 
aktivít 
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 Podpora a organizovanie tradičných folklórnych zoskupení 
 Podpora a organizovanie folklórnych festivalov regionálneho a nadregionálneho 

rozmeru 
 Podpora obnovy a vyrábania tradičných folklórnych odevov a doplnkov 
 Podpora tradičnej remeselnej výroby 
 Podpora vydávania publikácii o obci a obecných novín, kalendárov 
 Podpora zberateľskej činnosti dobových artefaktov 
 Vytvorenie obecného múzea – typického sedliackeho domu s možnosťou 

organizovania typických tradičných obecných zvyklostí, alebo prezentácie 
historických artefaktov 

 

ŠPEIFICKÝ CIEĽ 2: 

Technická infraštruktúra a životné prostredie 

Priorita 4 - Zlepšovanie dopravnej a technickej infraštruktúry 
 

Cieľ 4.1 - Zlepšovanie dopravnej infraštruktúry obce 

Opatrenie 4.1.1 Modernizácia dopravnej infraštruktúry 

aktivity 

 Výstavba, oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, mostov a 
lávok 

 Výstavba parkovacích a odstavných plôch 
 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
 Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia priestorov vyhradených na čakanie, 

nástup a výstup 
z prostriedkov hromadnej dopravy 

 Odstránenie bariér pre imobilných a starších občanov 
 Regulácia rýchlosti prechádzajúcich motorových vozidiel 
 Zníženie hlučnosti a prašnosti v určitých lokalitách – najmä v okolí hlavných 

komunikácií 
 Budovanie bezpečnostných bariér na elimináciu nebezpečných úsekov 
 Podpora vybudovania čerpacej stanice 
 Budovanie cyklistických ciest 

Opatrenie 4.1.2 Rozvoj dopravnej obslužnosti 

aktivity 

 Prepojenie obce s mestami a obcami regiónu verejnou dopravou 
 Prieskum potrieb obyvateľov v oblasti náväznosti verejnej dopravy 
 Podporovanie služieb verejnej dopravy 
 Podporovanie drobných poskytovateľov verejnej dopravy 
 Podporovanie „alternatívnej dopravy“ 
 Podporovanie dopravy využívajúcej alternatívne pohonné látky 

Cieľ 4.2 - Zlepšenie technickej infraštruktúry obce 

Opatrenie 4.2.1 Výstavba, rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry 

aktivity 

 Výstavba a rekonštrukcia spoločného kanalizačného potrubia 
 Podpora výstavby čističky odpadových vôd pre bodového znečisťovateľa 
 Výstavba a rekonštrukcia obecného vodovodného potrubia 
 Rekonštrukcia a dostavba plynového potrubia 
 Vysporiadanie pozemkov: vykonanie projektu pozemkových úprav – vytýčenie 

rozdeľovacieho 
plánu, vypracovanie geometrických plánov a premietnutie nových vlastníckych 
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vzťahov do katastra nehnuteľností 
 Modernizácia a budovanie potrebnej infraštruktúry na verejnom cintoríne a v 

jeho okolí 
 Príprava obce na modernizáciu a kapacitné rozširovanie rozvodu elektrickej 

energie 
 Podporovanie obce pri zavádzaní optických káblov a výstavbe televíznych 

a telekomunikačných prijímačov a rádiokomunikačných sietí 
 Podporovanie zabezpečenia ochrany údajov, vírusová a digitálne ochrana 

prevádzky sietí a služieb, bezpečnosť internetových transakcií, ako aj 
zabezpečenie bezpečnosti vybavenia pre konečných užívateľov 

Priorita 5 - Starostlivosť o životné prostredie 
 

Cieľ 5.1 - Zníženie objemu komunálneho odpadu 

Opatrenie 5.1.1 Podpora ekologického nakladania s odpadom 

aktivity 

 Osveta zameraná na ekologické hospodárenie s odpadom 
 Podporovanie kompostovania a využívania bioodpadu 
 Spoločné riešenie hospodárenia s odpadom – separovaný zber 
 Rekultivácia zaťažených, kontaminovaných plôch 
 Podporovanie aktivít v oblasti odpadového hospodárstva 

Cieľ 5.2 - Zníženie spotreby fosílnych palív – neobnoviteľných zdrojov energie 

Opatrenie 5.2.1 Podpora úsporného nakladania s energiami a využitie obnoviteľných zdrojov 
energie 

aktivity 

 Znižovanie spotreby energie v obecných objektoch a súkromných domoch 
 Osveta o možnostiach úspor energie a obnoviteľných zdrojoch energie vrátane 

zdrojov ich financovania 
 Podporovanie využitia technológií k úspore energie 
 Využívanie alternatívnych zdrojov energie, biomasy 
 Podporovanie výroby bioplynu 

Cieľ 5.3 - Zlepšovanie vodného hospodárstva v obci 

Opatrenie 5.3.1 Ochrana podzemných a povrchových vôd 

aktivity 

 Výstavba a modernizácia kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd 
 Prevencia bodových zdrojov znečistenia 
 Podpora výstavby čističky odpadových vôd pre bodové zdroje znečistenia 
 Osveta a prevencia pred znečisťavaním podzemných a povrchových vôd 
 Podpora ochrany prostredia 
 Kontrolovanie množstva chemických látok a stopových prvkov v podzemných a 

povrchových vodách 
Opatrenie 5.3.2 Zapojenie obce do riešenia protipovodňového opatrenia 

aktivity 

 Spolupráca obce so zodpovednými inštitúciami na vytváranie protipovodňových 
opatrení 

 Zapájanie obyvateľov do vytvárania povodňových plánov 
 Prevencia povodňových udalostí 
 Odstraňovanie následkov povodní 

Opatrenie 5.3.3 Revitalizácia riečnych systémov v obci Kurima 

 
 Obnova prirodzenej funkcie tokov 
 Zvyšovanie retenčnej schopnosti krajiny 
 Spevňovanie brehov vodných tokov a podpora udržiavania rázu krajiny 
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 Údržba riečnych korýt 
Priorita 6 - Obnova a tvorba krajiny, vzhľad obce 

 

Cieľ 6.1 - Obnoviť a revitalizovať tradičné prírodné prvky v krajine 
Opatrenie 6.1.1 Obnova a údržba poľných ciest a zelene v krajine 

 
 Spevňovanie poľných ciest 
 Obnova poľných ciest 
 Výsadba a údržba líniovej zelene pozdĺž ciest 
 Údržba trávnatých plôch a neobrábanej pôdy 

Opatrenie 6.1.2 Budovanie prírodných protieróznych opatrení 

 
 Zatrávňovanie a zalesňovanie oblastí ohrozených eróziou 
 Obnova tradičných vetrolamov 
 Výsadba stromov v tradičných lokalitách 

Cieľ 6.2 - Zlepšenie vzhľadu obce 
Opatrenie 6.2.1 Zvyšovanie atraktivity verejných priestranstiev v obci 

 

 Výsadba a údržba zelene v obci (zväčšiť celkovú plochu zelene v obci) 
 Inštalácia a údržba prvkov obecných mobiliárov 
 Rekonštrukcia centra obce 
 Výstavba amfiteátra pre podujatia masového a festivalového charakteru pri 

sakrálnej stavba 
 Výstavba oddychových zón 
 Realizovanie výstavby a reštaurovania zábradlí, lámp 
 Ochrana, zveľaďovanie a reštaurovanie historických objektov 
 Inštalovanie informačných tabúľ v obci 
 Podpora organizovania a organizovanie súťaže vo vzhľade domov a dvorov 
 Podporovanie a vytváranie podmienok účasti obyvateľov na projektoch 

utvárania verejných priestranstiev 
 Rekonštrukcia a modernizácia objektov historického, kultúrneho a národného 

významu a ich okolia 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3: 

Ekonomický rozvoj 
 

Priorita 7 - Ekonomický rozvoj a využitím domácich zdrojov 
Cieľ 7.1 - Rozvoj v oblasti priemyslu a služieb 

Opatrenie 7.1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb 

aktivity 

 Podporovanie nových podnikateľov a stabilizovanie existujúcich podnikateľov 
 Podporovanie novovzniknutých podnikateľov a živnostníkov vo výrobnom, 

nevýrobnom sektore a službách 
 Zavádzanie nových technológií (hardvér, softvér) v podnikoch 
 Podporovanie rekonštrukcie budov, prevádzkových priestorov, ktoré sú 

potrebné na zabezpečenie priemyselnej výroby a služieb priemyselnej povahy 
 Podporovanie poradenských služieb pre MaSP, ktoré budú súvisieť s 

implementáciou moderných systémov riadenia a progresívneho marketingu, 
poradenské služby (finančné a daňové) 

 Vytvorenie podmienok pre vstup domácich a zahraničných investorov 
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 Podporovanie MaSP, ktorí využívajú domáce suroviny (drevo, nerudné 
suroviny, prírodné zdroje) 

 Rekonštrukcie a modernizácie predajných objektov a nákup technológií a 
zariadení pre doplnkovú výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov 

 Podporovanie organizovania domácich a medzinárodných workshopov – 
vytváranie väzieb medzi malým a stredným podnikaním 

Opatrenie 7.1.2 Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry a podpora inovácií a výskumu 

aktivity 

 Budovanie podnikateľských inkubátorov pre podnikateľov 
 Vybudovanie výskumno-vývojových centier 
 Budovanie priemyselných parkov (zelených a hnedých), výrobných hál 
 Budovanie technologických parkov zameraných na podporu podnikania 
 Zavádzanie nových výrobných postupov, inovácií a výskumu 
 Využívanie slnečnej, vodnej a veternej energie 
 Podporovanie projektov na získanie akreditácie a certifikácie doma a v zahraničí 

Priorita 8 - Podpora malého a stredného podnikania 

Cieľ 8.1 - Zvýšiť prístup podnikateľov k programom malého a stredného podnikania 

Opatrenie 8.1.1 Zvyšovanie informovanosti a využívanie programov rozvoja malého a 
stredného podnikania 

aktivity 

 Podporovanie a realizovanie vzdelávacích programov pre podnikateľov 
 Informovanie o programoch rozvoja podnikania 
 Podporovanie prístupu podnikateľov k výpočtovej technike a internetu 
 Podporovanie a realizovanie poradenskej pomoci MaSP 
 Zavádzanie progresívnych informačných technológií pre MaSP 

Cieľ 8.2 - Vytvoriť prostredie uľahčujúce rozvoj nového podnikania 
Opatrenie 8.2.1 Príprava priestoru pre podnikateľské aktivity 

 

 Identifikovanie areálov/objektov vhodných pre rozvoj podnikania v obciach 
 Vytvorenie prehľadu areálov/objektov k rozvoju podnikania 
 Prezentácia databázy areálu/objektu k podnikaniu 
 Budovanie technickej a prístupovej infraštruktúry k areálom/objektom 
 Prezentácia obce a podnikateľských príležitostí v obci 

Opatrenie 8.2.2 Podpora rozvoja nových podnikateľských aktivít 

 
 Vytvorenie návodného materiálu o založení nového podnikania 
 Metodická pomoc záujemcov o založenie nového podnikania 
 Podporovanie prilákania investora do obce 
 Podporovanie spolupráce na vytváraní naväzujúceho zázemia na území obce 

Cieľ 8.3 - Stabilizácia drobného podnikania v službách 
Opatrenie 8.3.1 Podporovanie drobného podnikania v službách 

  Zabezpečenie priestoru pre podnikanie v službách 
 Marketing drobných služieb v obci 

Priorita 9 - Rozvoj cestovného ruchu 

Cieľ 9.1 - Zlepšenie kvality a rozsahu služieb v cestovnom ruchu 

Opatrenie 9.1.1 Rozvoj medzinárodnej spolupráce a imidžu (atraktivity) obce 

aktivity 
 Podporovanie projektov regionálnej a medzinárodnej spolupráce 
 Rozvoj regionálnej a cezhraničnej spolupráce 
 Zúčastňovanie sa na medzinárodných veľtrhoch, obchodných misiách, 

odborných seminároch a konferenciách 
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 Vytvorenie propagačných materiálov obce 
 Budovanie imidžu obce vypracovaním a implementáciou marketingovej a 

komunikačnej stratégie 
 Budovanie komunikačných a informačných väzieb v mikroregióne 
 Spracovanie štúdií o medzinárodnom trhu, cestovnom ruchu 
 Budovanie imidžu obce na základe histórie obce (pamiatková zóna), blízkosti 

hranice, prírodných zdrojov, chránených území 
 Spolupráca s obcami, mestami, mikroregiónmi, regiónmi, krajmi, 

Euroregiónami 
 Investovanie do prezentácie kultúrnych aktivít ( kultúrne podujatia, festivaly, 

prezentácie národného folklóru, zvykov a tradícií, kongresov a sympózií) 
 Podporovanie prezentácie príležitostí strávenia voľného času 
 Mapovanie a prezentácia zaujímavostí, voľnočasových a spoločenských aktivít 
 Budovanie pozitívneho mediálneho obrazu obce 

Opatrenie 9.1.2 Rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu 

aktivity 

 Výstavba a modernizácia zariadení cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie 
zariadenia, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych, prírodných objektov) 

 Výstavba športovo-rekreačných zariadení, areálov a ich vybavenia 
 Výstavba areálu športového lietania a jeho infraštruktúry 
 Budovanie polyfunkčných objektov v cestovnom ruchu 
 Budovanie parkovísk, prístupových ciest a inžinierskych sietí 
 Výstavba hygienických zariadení 
 Zriadenie a obnova turistických a informačných kancelárií 
 Inštalácia medzinárodne uznávaných turistických značení atraktivít cestovného 

ruchu (kultúrne, technické, historické pamiatky a prírodné atraktivity) 
 Budovanie a údržba turistických chodníkov a cyklistických trás 
 Vybudovanie oddychových zón 
 Výstavba a rekonštrukcia remeselných dvorov 
 Podporovanie podnikania a vytvárania služieb v oblasti agroturistiky a 

aquakultúry 
 Príprava a vytváranie podmienok na využívanie prírody a blízkeho okolia obce 

na letné a športové tábory mládeže 
Opatrenie 9.1.3 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

aktivity 

 Podporovanie doplnkových služieb v cestovnom ruchu 
 Podporovanie účasti podnikateľov na výstavách a veľtrhoch doma a v zahraničí 
 Prevádzkovanie malých predajných miest pre návštevníkov mesta, s cieľom 

predaja tradičných výrobkov (ľudovo-umelecké výrobky a i.) 
 Podporovanie výstavníckej činnosti 
 Podporovanie a organizovania tradičných jarmokov 
 Podporovanie investícií do služieb pre turistov 
 Zvyšovanie informovanosti o využívaní dotačných programov 
 Databáza zdrojov k financovaniu zámeru obce 
 Pravidelné vzdelávanie MaSP 
 Metodická a asistenčná podpora obce MaSP 

Priorita 10 - Podpora poľnohospodárstva 

Cieľ 10.1 - Zachovanie poľnohospodárskej výroby v obci 

Opatrenie 10.1.1 Stabilizácia odbytu poľnohospodárskych výrobkov 

aktivity 
 Podporovanie vzniku kooperačných väzieb medzi poľnohospodármi 
 Podporovanie vzniku odbytových družstiev 
 Diverzifikácia poľnohospodárskej produkcie zaisťujúcej alternatívne zdroje 

príjmov 
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Opatrenie 10.1.2 Podpora ekologických postupov v poľnohospodárstve v obci 

aktivity 

 Podpora mimo-produkčných funkcií poľnohospodárskej krajiny vrátane lesov 
obce 

 Modernizácia poľnohospodárskych výrobných technológií k lepšej ochrane 
životného prostredia 

 Podporovanie agroenviromentu a životných podmienok zvierat 
 Podporovanie zavádzania poľnohospodárskych výrobných postupov na ochranu 

a zlepšenie životného prostredia 
 Podporovanie plnenia noriem v rámci podpory poľnohospodárov na 

prispôsobenie sa náročným normám na ochranu životného prostredia, hygieny a 
životných podmienok zvierat 

 Podporovanie výstavby hnojnej koncovky 
Opatrenie 10.1.3 Podpora chovu hospodárskych zvierat 

aktivity  Podporovanie výstavby modernej dojárne 
 Podporovanie rekonštrukcie maštale na chov dojníc 

Priorita 11 - Podpora rybného hospodárstva 
Cieľ 11.1 - Podpora rybného hospodárstva 
Opatrenie 11.1.1 Chov, spracovanie rýb a propagácia rybích výrobkov 

 

 Podporovanie prípravy projektovej dokumentácie, znaleckých posudkov a 
certifikácie odbornými posudkami 

 Podporovanie výstavby nových chovných zariadení a sádok 
 Podporovanie zachovania špecifických genetických vlastností populácií 

chovaných miestnych línií a pôvodných línií a druhov rýb 
 Podporovanie rozšírenia chovu rýb v sladkovodnej aquakultúre 
 Obstaranie a podporovanie obstarania chovných sádok 
 Obstaranie technológií a postupov na zlepšenie kvality chovov 
 Podporovanie výstavby výrobných zariadení, vrátane budov 
 Obstaranie a podporovanie obstarania nových technológií vrátane počítačového 

vybavenia a softvéru 
 Nákup a podporovanie nákupu a zavedenia technológií a postupov na zlepšenie 

kvality výrobkov 
 Výstavba hygienicko-sanitárnych režimov 
 Výstavba a obstaranie technológií na znižovanie úrovne znečisťovania 

životného prostredia, vypracovanie marketingových plánov, vrátane zlepšenia 
podmienok predaja 

 Výstavba zariadení potrebných na odber, čerpanie a recirkuláciu vody, meranie 
prietokov vody 

 Nákup motorových vozidiel na prepravu určitých druhov tovarov, pre ktoré sú 
potrebné zvláštne úpravy vozidiel a iné vozidlá, ktoré s tým súvisia 

 Propagácia a podporovanie propagácie rybích výrobkov 
Opatrenie 11.1.2 Využívanie aquakultúry v cestovnom ruchu 

 

 Podpora prípravy projektovej dokumentácie, znaleckých posudkov a certifikácie 
odbornými posudkami na služby spojené s aquakultúrou 

 Výstavba a podpora výstavby, modernizácie a rekonštrukcie stravovacích 
zariadení s rybími produktmi 

 Podpora športového rybárenia 
 Podpora výstavby a výstavba náučného tématického parku a inform.tabúľ 
 Podpora organizovania a organizovanie súťaží spojených s aquakultúrou 
 Podpora obchodných zariadení a služieb pre aquakultúru 
 Marketing, podpora marketingu, propagácia a podpora propagácie využívania 

služieb v aquakultúre 
 Podpora využívania a využívanie aquakultúry na zdravotnú a relaxačnú terapiu 
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Kľúčové aktivity v predchádzajúcom období: 

Názov projektu Poskytovateľ pomoci Rok Výška podpory 

TSP v Kurime EÚ, MPSVR SR 2008 34 090,15 € 

Bytový dom 4 b.j. – 
prístavba a nadstavba 

Ministerstvo výstavby 
a reg. rozvoja SR 2008 44 579,43 € 

Rekonštrukcia ZŠ 
v Kurime 

EÚ, Ministerstvo 
výstavby a reg. rozvoja 

SR 
2009 708 115,22 € 

Zateplenie 
a rekonštrukcia 

kultúrno-správnej 
budovy 

Ministerstvo výstavby 
a reg. rozvoja SR 2009 291 177,06 € 

Sociálna práca v 
komunite v obci Kurima EÚ, MPSVR SR 2010 24 000,00 € 

Regenerácia centrálnej 
časti obce Kurima  

EÚ, Ministerstvo 
pôdohospod., živ. 

prostredia 
a regionálneho rozvoja 

SR 

2010 345 958,07 € 

 
 

 

4.3.1 Súlad cieľov a priorít so strategickými rozvojovými dokumentmi 
 

Definované špecifické ciele, priority a opatrenia sú plne v súlade so strategickými rozvojovými 
dokumentmi na úrovni NUTS I, NUTS II a NUTS III. 

 

Je nevyhnutné dokázať súlad stanovených cieľov so strategickými rozvojovými dokumentmi, medzi 
ktoré možno zaradiť: 

 

• Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 – opísaný v pôvodnej verzii PHSR 
• Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 (návrh) 

 

 

Stanovenie štruktúry operačných programov na využívanie Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020  v tomto štádiu prípravy Partnerskej dohody 
Slovenskej republiky nie je ešte definitívne. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kurima je plne kompatibilný a v súlade s 11 
stanovenými tematickými cieľmi. 
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Návrh počtu a štruktúry operačných programov na využívanie EŠIF  2014-2020 

P.č. 
Operačné 
programy 

RO SORO Tematický cieľ 

1 
Výskum 
a inovácie 
(VaI) 

MŠVVŠ SR  

  
1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a 
inovácií 

MH SR 

3. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a 
stredných podnikov a poľnohospodárskeho sektora 
(v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a 
akvakultúry (v prípade EFNRH) 

  
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

MH SR 

2b - Nízka angažovanosť podnikov a verejnej správy 
– málo užitočných aplikácií  

7e - Nekvalitná infraštruktúra a služby leteckej 
dopravy  

2 
Integrovaná 
infraštruktúra 
(II) 

MDVRR SR 

MF SR 
2. Zlepšenie prístupu k informáciám a 
komunikačným technológiám a zlepšenie ich 
využívania a kvality 

  

7a - Nedostupná kvalitná infraštruktúra cestnej 
siete  

7 b – Nekvalitná infraštruktúra železničnej dopravy  

7 c- Nekvalitná infraštruktúra – Terminály 
intermodálnej prepravy  

7 d – Nekvalitná infraštruktúra vodnej dopravy  

3 

Ľudské zdroje 
zamestnanosť 
a inklúzia 
(ĽZZaI) 

MPSVR SR 

MV SR 

9 b - Chudoba a sociálne vylúčenie MRK  

9 c - Riziko sociálneho vylúčenia občanov so 
zdravotným postihnutím  

  
8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a 
mobility pracovnej sily 

MZ SR 9a - Rozvojové potreby a disparity  

MŠVVŠ SR 
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

  
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

4 
Kvalita 
životného 
prostredia 

MŽP SR 
MH SR 

4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

  5a - Investícií na prispôsobenie sa zmene klímy  
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(KŽP) MK SR (6c) 
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a 
podpora efektívneho využívania zdrojov 

5 
Integrovaný 
ROP (IROP) 

MPaRV SR 

MDVRR SR 4c - Nízka energetická efektívnosť budov a služieb  

8 x VÚC 

1,3,4,6,7,8,9, 

10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

  

1,3,4,6,7,8,9, 

10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 

6 
Efektívna 
verejná správa 
(EVS) 

MV SR  

5b - Riešenie osobitných rizík, zabezpečenie 
odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov 
zvládania katastrof  

11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných 
orgánov a zainteresovaných strán a efektivity 
verejnej správy 

7 
Technická 
pomoc (TP) 

ÚV SR   
11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných 
orgánov a zainteresovaných strán a efektivity 
verejnej správy 

8 Rozvoj vidieka MPaRV  SR     

9 
Rybné 
hospodárstvo 

MPaRV  SR     

10 
Európska 
územná 
spolupráca 

Napr. MPaRV  
SR, MH SR 

    

11 INTERACT 
Bratislavský 

samosprávny 
kraj 

  

Pozn.:  Zoznam oblastí a OP v rámci Európskej územnej spolupráce určí EK prostredníctvom implementačného 
aktu, jednotlivé tematické ciele budú následne dopracované 

 

6. Hodnotenie a aktualizácia PHSR 
 

Finančný plán 

Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kurima 
(ďalej len PHSR Kurima) je schopnosť obce v priebehu jeho realizácie zaistiť dostatočné zdroje 
potrebné na jeho financovanie. Finančné zabezpečenie regionálneho rozvoja obce Kurima je možné z 
rôznych zdrojov. Okrem vlastného rozpočtu obce sa môžu využiť aj zdroje zo štátneho rozpočtu, 



PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KURIMA 

 
                               

24 

 

štátnych fondov a predovšetkým fondov EÚ. 

 

Zabezpečenie realizácie 

Podľa platnej legislatívy SR obec vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie. 

 

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 

Orgánom zodpovedným za plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kurima bude 
starosta obce, ktorý bude v prípade potreby využívať služby rôznych odborných organizácií a 
spolupracovať s externými odborníkmi a konzultantmi, špecializujúcimi sa na poradenstvo, prípravu a 
implementáciu projektov. Koordinátorom plnenia Programu bude taktiež starosta obce. 

Hodnotenie plnenia PHSR Kurima bude vykonávané 1 krát do roka hodnotiacou správou roku 
predchádzajúceho a to vždy najneskôr do konca tretieho mesiaca roku nasledujúceho. Hodnotiaca správa 
bude spracovaná podľa možností – buď vlastnými kapacitami s využitím odborných konzultantov, alebo 
bude spracovaná externým hodnotiteľom po špecifikovaní zadávacích podmienok na hodnotiacu správu. 

 

Harmonogram realizácie 

Harmonogram plnenia PHSR Kurima pozostáva z 2 základných etáp: 

 

1. etapa predstavuje schválenie Dodatku č.1 PHSR Kurima poslancami obecného zastupiteľstva 
a jeho postupné dopĺňanie, aktualizáciu a prispôsobovanie aktuálnym potrebám a 
možnostiam v závislosti od nových výziev podporujúcich spolufinancovanie realizácie aktivít. 
Po ujasnení financovania budú doplnené aj finančné tabuľky Stratégie a spracovaný 
podrobný harmonogram plnenia PHSR obce Kurima. Najneskorší možný termín na opätovné 
spracovanie PHSR je rok 2015. 

 

2. etapa predstavuje realizáciu jednotlivých aktivít (projektov) v závislosti od harmonogramov 
výziev a úspešnosti jednotlivých projektov v hodnotiacom procese.  

 

Spracovatelia PHSR Aktualizácia č. 1 obce Kurima 

Externý koordinátori aktualizácie č.1 do r. 2015:  

Tím RamontBuilding, s.r.o. 
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