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ÚVOD

Súčasný svet je veľmi dynamický. Prebiehajú v ňom náročné zápasy o „mentalitu“ ducha,
o kvalitu života podloženú takými aspektmi ako sú preferované životné hodnoty, prostredie života,
najmä života rodinného, prostredie práce, zdravie, výchova a vzdelávanie, kvalitná infraštruktúra
a pod. Veľké svetové morálne autority upozorňujú na nezdravý materializmus, konzumizmus či iné
„izmy“ a hrozby. V otvorenej alebo skrytej podobe niektoré média presviedčajú, že staré, vekmi
overené kultúrne tradície a hodnoty predstavujú ohrozenie pokroku. V tejto turbulentnej dobe
nemožno predpokladať, že zajtrajšok bude extrapoláciou dneška. Na podnety z externého prostredia
je potrebná reakcia na úrovni celospoločenskej, regionálnej, obecnej, rodinnej i osobnej. Zmeny na
všetkých úrovniach sú potrebné. Stratégia úspešného rozvoja však v tomto otvorenom
a globalizujúcom sa svete úzko súvisí najmä so zachovaním si vlastnej identity. Globalizácia prispela
k širokým možnostiam spoznávania iných kultúr a k možnostiam zbližovania krajín a národov
v rôznych oblastiach života. Negatívnym dopadom tohto vývoja sú rôzne „centralistické“ snahy o
vytváranie akejsi uniformity a „univerzálneho“ životného štýlu a zanedbávania využiteľnosti
jedinečnosti a odlišnosti kultúr. Miera rozvinutia tohto trendu v posledných rokoch dospela až do
štádia odporu k tejto uniformite a chápaní globalizácie ako hrozby pre tradičné hodnoty, identity,
kultúry.
Pokrok aj na úrovni obce nebude zrejme možný bez sebaurčenia najmä v duchovnej
a kultúrnej oblasti v dnešnej dobe snáh o infiltráciu cudzorodých prvkov do našej kultúry. Podľa
veľkého slovenského filozofa L. Hanusa „všetky hodnoty, ktoré nám umožnili stať sa tým, čím sme,
sme prijali od kresťanstva... Neodvolávame sa naň ako na minulosť. Nie sme romantici a netrpíme
historizmom. Prítomnosť je závažnejšia než akákoľvek skvelá minulosť, ktorá je len minulosťou.“
Pod zorným uhlom týchto faktorov externého prostredia obce Spišské Bystré je spracovaný
Plán rozvoja obce (ďalej PRO) na roky 2019-2025, a to ako základný strednodobý rozvojový dokument
obce. PRO nadväzuje na PRO na roky 2015 až 2018 a na obdobné dokumenty regiónov, do ktorých
obec spadá. Je nosným riadiacim dokumentom pre napĺňanie vízie a dlhodobého poslania obce
a zároveň východiskovým dokumentom pre stavbu ročných vykonávacích plánov na sledované roky,
ako aj pri hľadaní a uplatňovaní potrebného partnerstva. Obec Spišské Bystré sa nachádza v
mikroregióne „Pramene Hornádu a Čierneho Váhu“, v regióne okresu Poprad a v Prešovskom
samosprávnom kraji a preto je aj jej rozvoj nutné chápať neizolovane, ale v takomto širšom kontexte.
Plán je aj aplikáciou Zákona č. 539/2008 Z.z. a Zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja na konkrétne podmienky obce Spišské Bystré a tiež
podporným koncepčným materiálom pre získavanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov
európskych, štátnych a regionálnych.
Cieľom PRO na roky 2019-2025 je analyticko-strategický pohľad na jestvujúci stav, ako aj
odhad budúceho vývoja, príležitostí a rizík, stanovenie strategických cieľov rozvoja obce na
plánovacie obdobie a určenie programov, ako sa k cieľom dopracovať, ako aj špecifikácia zdrojov,
potrebných na realizáciu jednotlivých krokov. Rozvoj obce je v tomto dokumente chápaný
systémovo, ucelene s ohľadom na všetky tri piliere (ekonomický, environmentálny a sociálny)
udržateľného rozvoja a s ohľadom na očakávania najcennejšieho kapitálu obce – ľudí, občanov. Pod
udržateľným rozvojom chápeme rozvoj cielený, dlhodobý, komplexný a synergický, teda proces, ktorý

kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom
výrazne obmedzuje ničiace podmienky života, nezaťažuje krajinu, rozumne využíva jej zdroje a chráni
kultúrne a prírodné dedičstvo.

V PRO na roky 2019-2025 sú použité výsledky výskumu rodákov, autorov monografií
„Sakrálne stavby a ich miesto v marketingu obce“ (2015) a „Environmentálne predpoklady pre
manažment rozvoja obce“ (2018).
PRO obsahuje tieto časti:










Úvod, ktorý zahŕňa kontext prostredia, ciele a štruktúru dokumentu.
Analytickú časť (kapitola 1), ktorá zahŕňa históriu a základné charakteristiky obce (kap. 1.1),
analýzu externého prostredia obce (kap. 1.2), najmä analýzu STEEP faktorov, analýzu
interného prostredia obce (kap. 1.3) podľa jednotlivých vecných a funkčných oblastí (kap.
1.3.1 až 1.3.12) a SWOT analýzu (kap. 1.4), analýzu silných a slabých stránok, príležitostí
a hrozieb a stanovenie indikátora pre rozvojovú stratégiu.
Strategickú časť (kap. 2), ktorá zahŕňa víziu a poslanie obce (kap. 2.1), strategické ciele
a priority strategického plánu a špecifické strategické ciele (kap. 2.2).
Programovú časť (kap. 3), ktorá zahŕňa ciele a akčný plán v jednotlivých cieľových oblastiach.
Realizačnú časť (kap.4), ktorá zahŕňa časový plán úloh pri naplňovaní akčného programu
a spôsob hodnotenia plnenia jednotlivých opatrení.
Finančnú časť (kap. 5), ktorá zahŕňa finančný časový plán na jednotlivé roky sledovaného
plánovacieho obdobia (kap. 5.1) a predpokladané zdroje financovania programových aktivít
(kap. 5.2).
Záver, v ktorom je navrhnutá postupnosť ďalších krokov pri plnení PRO a systém
monitorovania plnenia programu.

1 ANALÝZA PROSTREDIA OBCE
Analýza prostredia obce má za cieľ identifikovať a charakterizovať faktory
z externého a interného prostredia obce, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú život
občanov obce, plnenie ich potrieb a očakávaní a potenciálny rozvoj obce v hospodárskej,
sociálnej, duchovnej a environmentálnej oblasti. Analýzu prostredia obce zameriame na
faktory makroprostredia a mikroprostredia a syntézu analýz v podobe SWOT analýzy.
Analýzy budú východiskom pre stanovenie strategických cieľov, realizačnej stratégie
a programov na dosiahnutie cieľov.

1.1 História a základné charakteristiky obce
Prvé písomné zmienky o obci siahajú do 13. storočia. Šoltýsovi Menhardoví de
Kubach pridelil opát štiavnického kláštora okolo roku 1275 územie na založenie dvoch obcí.
Jedna z týchto obcí bola založená pri potokoch Bystrá a Kubašok. Prvými obyvateľmi sa stali
Slováci z neďalekého okolia a pravdepodobne aj spišskí nemeckí kolonisti. V roku 1294 sa
uvádza ako villa Cubach a tento názov si obec udržala s drobnými obmenami (Kubach,
Kuhbach, Kuhenbach, Kubachy) až do roku 1948, s krátkou výnimkou v rokoch 1907–1913,
kedy sa eviduje pod násilne pomaďarčeným názvom Hernádfalu. Od roku 1948, v rámci
celoštátnej akcie zameranej na odstraňovanie názvov nejak súvisiacich s nemeckým pôvodom
slov, vymyslela štátna komisia pre obec Kubachy nový názov, a tak sa od 2. augusta 1948
úradne premenovala na Spišské Bystré.
V roku 1787, kedy patrila spišskému biskupstvu, mala obec 147 domov a 1138
obyvateľov. Vývoj obyvateľstva v nasledujúcich desaťročiach a storočiach bol nasledovný:

1869 - 1478 obyvateľov,

1900 – 1668 obyvateľov,

1940 – 1579 obyvateľov,

1961 – 2082 obyvateľov,

2010 – 2394 obyvateľov,

2018 - 2478 obyvateľov.
Po rôznych otrasoch a reformačných snahách sa obec stala na dlhé roky prevažne
katolíckou a slovenskou. Základné identifikačné údaje o obci sú v tabuľke 1.
Tab. 1 Základné identifikačné údaje obce Spišské Bystré
Názov obce

Spišské Bystré

Okres

Poprad

Kraj

Prešovský

Štát

Slovenská republika

Nadmorská výška (stred obce)

673 m. n . m.

Súradnice

48°59′33″S 20°14′34″V

Rozloha

37,95 km2 (3 795 ha)

Obyvateľstvo

2 425 (31.12.2014)

Hustota obyvateľstva

64,3 km-2

Prvá písomná zmienka

1294

Pôvodný názov obce

Kubachy (do roku 1948)

Starosta obce

Mgr. Marián Luha

Adresa obecného úradu

Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

E-mailová adresa

obec@spisskebystre.sk

Obec leží v priekopovej prepadline horného Hornádu. Na južnej strane obklopujú obec
Národný park Slovenský raj a Národný park Nízke Tatry so skupinou Prednej hole a na severnej strane
masív Kozích chrbtov. Územie chotára je v nadmorskej výške od 630 do 1335 metrov. Z celkovej
rozlohy katastra predstavujú najväčší podiel (cca 32%) lesy a poľnohospodárska pôda (cca 25%).
Osídlenie je charakteristické hustou „geometrickou“ zástavbou. V staršej časti je zástavba
zväčša na dlhších a užších parcelách, v novšej časti je proporcionalita parciel vyváženejšia. Ulice sú
vedené prevažne severo-južným smerom, kolmo na centrálnu časť – Michalskú ulicu, ktorá dostala
v roku 1990 pomenovanie po patrónovi obce sv. Michalovi archanjelovi. Dominuje v nej historická
budova rímskokatolíckeho kostola sv. Michala, upravená po roku 1706 v gotickom slohu, ktorá bola
po veľkom požiari v septembri 1916 rozšírená a prestavaná v slohu neogotickom. Druhou historickou
budovou v centre obce je budova bývalej školy, v ktorej sa po dlhé desaťročia vychovávali mladí ľudia
z obce (a tiež obcí blízkych) v duchu tradícií a hodnôt, ktoré sú v súčasnosti definované aj
v Preambule Ústavy Slovenskej republiky a ktorá bude po rekonštrukcii slúžiť ako kultúrne centrum.
V katastrálnom území obce sú v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk, vedenej
Archeologickým ústavom SAV v Nitre, evidované tieto archeologické lokality:




Centrum obce s areálom kostola sv. Michala archanjela a kamenným mostom
Pusta Ugovské – stredoveké sídlisko, novoveký majer
Palesok – guľometné hniezdo z 2. svetovej vojny.

Ľudské zdroje sú najdôležitejším zdrojom a potenciálom obce. Základné údaje o obyvateľstve
obce sú v tabuľke 2.
Tabuľka 2 Štruktúra obyvateľov obce
Ukazovateľ

Spolu

Muži

Ženy

%

Počet obyvateľov k 31.12.2018

2478

1267

1211

100,00

Predproduktívny vek

396

200

196

15,98

Produktívny vek

1734

926

808

69,98

Poproduktívny vek

348

141

207

14,04

V porovnaní s rokom 2014 narástol počet obyvateľov obce o 53 osôb, klesol však počet
obyvateľov v predproduktívnom veku z 507 na 396, čo je pokles o viac ako 20% a tento vývoj
predstavuje do budúcnosti značné demografické (a z toho plynúce aj iné) riziká. V priebehu
posledných rokov stále rastie počet obyvateľov v produktívnom veku, čo je ovplyvnené aj zmenou
zákona o veku odchodu do dôchodku.
Z celkového počtu obyvateľov je prevažná väčšina (skoro 90%) slovenskej národnosti,
rómske etnikum predstavuje cca 10% z celkového počtu obyvateľov (podiel tohto etnika však z roka
na rok rastie) a 0,08 % obyvateľov má národnosť českú.
Väčšina obyvateľov obce býva v rodinných domoch. V obci je postavených 709 rodinných
domov, z toho 96 je neobývaných.
Za posledných 20 rokov sa výrazne znížil podiel nezamestnaných obyvateľov a v súčasnosti (s
výnimkou rómskeho etnika) predstavuje zanedbateľný podiel.
Veľmi limitujúcim faktorom pre rozvoj obce je stav vlastného majetku, priestorov a budov vo
vlastníctve obce. Tento stav značne obmedzuje systémové budovanie infraštruktúry (sociálnozdravotné služby, obchodné služby, kultúrna a športová činnosť) pre lepšie plnenie očakávaní
a požiadaviek obyvateľov.
Tepelné hospodárstvo obydlí a organizačných jednotiek je postavené hlavne na využívaní
zemného plynu a v menšej miere aj na využívaní elektrickej energie a spaľovaní dreva. Tieto
energetické zdroje vytvárajú priaznivé predpoklady pre kvalitné životné prostredie. Sporadicky sa
objavujú aj nedisciplinované prejavy v podobe nedokonalého spaľovania nedrevného tuhého paliva
s nepriaznivými dopadmi v podobe škodlivých emisií.

1.2 Analýza externého prostredia
Rozhodujúcimi faktormi externého prostredia sú sociálne, technické, ekonomické,
environmentálne a politické faktory prostredia, ktoré obec nemôže (alebo môže len veľmi
minimálne) ovplyvniť, musí ich však monitorovať a na ich vývoj primerane reagovať.
Zo sociálnych faktorov sú to predovšetkým:




demografické faktory – veľmi zlý demografický vývoj (nielen) na Slovensku a z toho plynúce
zhoršovanie štruktúry obyvateľstva, vr. obyvateľstva susedných obcí, nevhodný vývoj
priemernej vzdelanostnej úrovne mladých ľudí a dosahovanie ich zručností, „starnutie“
obyvateľstva,
kultúrne faktory – kultúra ako cenné dedičstvo, zahrňujúce tradície, zvyky, jazyk,
náboženstvo, umenie a pod. sa dostáva pod silné globalizačné tlaky a snahu istých kruhov
infiltrovať do našej kultúry cudzorodé prvky,

charakter práce – objavujú sa (staro-)nové prvky ako práca vo vzdialených regiónoch,
migrácia obyvateľstva, práca na viac pracovných úväzkov, vysoký podiel práce žien,
budovanie kariéry u žien a pod.,

zlá štruktúra vedomostí a zručností ľudí, nezodpovedajúca požiadavkám hospodárskej sféry
(tradičné remeslá, schopnosti a zručnosti v oblasti využívania informačných technológií
a pod.),

charakter spotreby – čoraz väčší dôraz na konzumný štýl života.
Z technologických faktorov, ktoré pôsobia aj na život v obci sú to predovšetkým:


rýchle tempo technických a technologických zmien, inovácie vyšších radov na báze
najnovších výskumov a tendencií 4. priemyselnej revolúcie,

dynamický rozvoj informačných technológií, ktorým sa odstraňujú priestorové a časové
bariéry, ale aj znižuje podiel osobnej komunikácie a tak sa strácajú prednosti slovenského
kultúrneho prostredia.
Z ekonomických faktorov sú to predovšetkým:


zmeny v príjmoch a výdavkoch obyvateľstva s dopadom na nákupné správanie a štruktúru
spotreby (zadlžovanie sa nie kvôli investovaniu, ale pre nárast konzumnej spotreby),

úroveň ekonomického rastu – previazaná s takými ekonomickými faktormi, ako sú vývoj
úrokových mier, ceny energií, inflácia, nezamestnanosť a pod.,

politické rozhodnutia pri dotáciách z verejných zdrojov.
Z environmentálnych faktorov musia obce a ich obyvatelia reagovať predovšetkým na:


nedostatok prírodných surovín, potrebu znižovania surovinovej a energetickej náročnosti
(najmä) neobnoviteľných zdrojov a udržanie kvality a zdrojov vody,

globálne otepľovanie a nadväzné zmeny klímy,

vysoký stupeň znečistenia životného prostredia škodlivinami a zvyšujúce sa tlaky na
znižovanie znečistenia životného prostredia tuhým, kvapalným a plynným odpadom, resp.
na požiadavky výrazne vyššieho podielu triedeného odpadu a jeho recyklácie.
Z politických faktorov sú to predovšetkým:










zmeny v zákonoch v oblasti podnikania s dopadom na interesantnosť a rozsah
podnikateľských aktivít obyvateľov (živnostníci, malé a stredné podnikanie), resp. „sivú“
ekonomiku,
zmeny v zákonoch dotýkajúcich sa kompetencií samospráv a podpory regionálneho
rozvoja (Zákon č. 539/2008 Z.z., Zákon č. 309/2014, ...),
environmentálna politika štátu a sprísňujúce sa environmentálne zákony a smernice,
zmeny v postavení a úlohách kontrolných orgánov (verejné obstarávanie, hygiena, úrad
práce, kontrolné orgány EU) v súvislosti s pretrvávajúcou korupciou,
vznik záujmových skupín na ochranu verejného dobra (hnutie na ochranu spotrebiteľov,
životného prostredia a pod.)
presadzovanie (v celej EU azda mylných) predstáv, že spoločenské problémy sa dajú
vyriešiť najmä právnymi prostriedkami, pri absencii etiky a morálky.

Z ďalších faktorov externého prostredia zohrávajú významnú úlohu ešte externí zákazníci
obce resp. ich očakávania s ohľadom na výkon samosprávy, príp. podnikateľské a turistické aktivity
realizované v katastri obce. Ako vyplýva z výskumov prezentovaných v publikáciách o obci (pozri
úvod), obec má potenciál primárnej ponuky pre cestovný ruch a turizmus najmä v bohatom kultúrnohistorickom dedičstve, reprezentovanom najmä sakrálnymi pamiatkami (kostolom, šiestimi

kaplnkami a jedenástimi krížmi) a archeologickými náleziskami uvedenými v kap. 1.1 a v prírodnom
bohatstve (aj keď v súčasnosti dosť narušeného) okolia.

1.3 Analýza interného prostredia
V tejto kapitole sa zameriame popri identifikácii silných stránok hlavne na slabé stránky
a kritické stavy:

1.3.1






1.3.2






1.3.3







Školstvo a vzdelávanie
Fungujúca Základná škola s materskou školou (ďalej ZŠ) s akcentom nielen na
vzdelávací, ale aj výchovný rozmer, bez výraznejšieho profilovania sa (hľadania
a orientovania na jedinečnosť, na „vlajkové lode“)
Pri postupne rastúcom podiele rómskych žiakov predpokladané zhoršovanie
merateľných výsledkov žiakov ZŠ
Rezervy v nadstavbovej časti – systémovom pôsobení ZŠ na poli najmä kultúrnych
a športových aktivít
Absencia vzdelávania dospelých obyvateľov obce

Kultúra
V obci ako nositeľ tradícií funguje Folklórny súbor Rovienka, v predškolskom veku
občianske združenie Kubašanček. Absentuje záujem mládeže o folklór a spoločenský
život, tento nedostatok dopĺňa Miestny spolok červeného kríža usporiadavaním
rôznych spoločenských podujatí.
V minulosti bolo problémom nárazovosť, nesystémovosť kultúrnych aktivít, absencia
celoročného plánu prepojeného na kultúrno-duchovné tradície a hodnoty, vr.
emocionálneho pôsobenia, čo sa v poslednom období zmenilo a ročne je
v spolupráci s miestnymi záujmovými organizáciami priparavovaný ročný plán
kultúrno spoločenských a športových akcií.
Hlavným problémom v obci je absencia dôstojného kultúrneho stánku pre
vykonávanie kultúrnych programov, svadieb, karov, stužkových slávností a ďalších
kultúrno-spoločenských aktivít

Telesná kultúra, šport a turistika
Dobre možnosti zjazdového lyžovania využitím aktivity podnikateľského subjektu
v katastri obce
Systémovosť v činnosti tradične najľudovejšieho športu – futbalu so zapojením
mládeže, a taktiež aj hasičského a stolnotenisového športu, či turizmu za výraznej
podpory obce
Fungujúce turistické aktivity s prvými turistickými náučnými chodníkmi v priestoroch
Kubašok - Zoty, historickým náučným chodníkom v priestoroch Bystrá - Skalica bez
systémového využitia turizmu na báze oddychových zón, cyklotrás a pod.
Nedostatkom je premeškaná príležitosť vybudovania komplexného športového
areálu pri schvaľovaní územného plánu obce v roku 2007

1.3.4






1.3.5




1.3.6




1.3.7



1.3.8






1.3.9






Sociálne a zdravotnícke služby
Dobre fungujúce základné zdravotnícke a farmaceutické služby
Priemerne fungujúce základné sociálne služby (charita, terénna sociálna práca),
s vysokým rizikom prehlbovania rozporov medzi potrebami potenciálnych klientov
a materiálnou podporou zo strany štátu
Fungujúci súkromný Domov sociálnej starostlivosti
Absencia denného stacionára pre seniorov

Vodné zdroje, vodné toky
Vodné zdroje (zatiaľ) v dostatočnom množstve a kvalite
Znečistené vodné toky skládkami (a to nielen „integrovanými“ Rómami)
Nedostatočné zabezpečenie pred záplavami, a to aj vplyvom nedostatočného
zadržania vody v lesoch južne od obce a nedostatočnou ochranou pred vodami z polí

Odpadové vody, komunálny kvapalný odpad
Zlá kapacitná bilancia pri prudkých dažďoch vplyvom nepovoleného napojenia
dažďovej vody a pretekania vody z lesov a polí do odpadovej kanalizácie
Nekvalitný stav kanalizačnej siete vo viacerých častiach obce, časté poruchy
technických zariadení ČOV (veľké množstvo vnikania balastných vôd do kanalizácie)
Nevybudovaná, resp. nedobudovaná kanalizačná sieť v nových obytných lokalitách –
ulica Vodárenska

Energetické hospodárstvo
Prevažné využívanie ekologicky nezávadných tepelných zdrojov
Rezervy v alternatívnom zabezpečovaní energetických zdrojov v podobe spaľovania
obnoviteľných zdrojov

Odpadové hospodárstvo
Zlepšovanie povedomia na separovaný zber tuhého odpadu
Organizované zabezpečovanie separácie komunálneho odpadu v komoditách:
elektroodpady, papier, sklo, plasty, kovy, prenosné batérie a akumulátory, jedlé oleje
a tuky z domácností
Absencia systémového riešenia organického odpadu
Čierne skládky (avšak priaznivý vývoj)

Doprava, cestné komunikácie
Pravidelné poškodzovanie miestnych komunikácií podnikateľskými subjektmi –
negatívna externalita
Zlý technický stav niektorých miestnych komunikácií; v každom období stav blízky
havarijnému v niektorej časti obce, najmä vplyvom poškodenia ťažkou technikou
podnikateľských subjektov
Absencia asfaltovej cesty na Vodárenskej ulici a chodníkov pre chodcov vo viacerých
častiach obce
Slabšie technické riešenie najfrekventovanejšej križovatky ciest III/3074 a III/3075
pri ihrisku.

1.3.10 Technická infraštruktúra
 Dobrý vývoj individuálnej bytovej výstavby s rezervami v podpornej infraštruktúre

Rozsahovo relatívne dobrá infraštruktúra základných obchodných služieb bez
systémovejšieho usporiadania

Potreba opráv väčšiny obecných budov, najmä v areáli ZŠ

Zlý technický stav niektorých zariadení v kuchyni ZŠ

1.3.11 Ochrana majetku, verejného poriadku a verejného záujmu




Rezervy v systéme „vtiahnutia“ občanov do rozvoja obce napr. prostredníctvom
organizácií, spolkov a združení
Historicky dobrá činnosť a výsledky v oblasti požiarnej ochrany
Nárast „čiernych“ stavieb rómskeho obyvateľstva

1.3.12 Marketing, budovanie identity a imidžu obce

Oslabovanie identity vplyvom globalizácie a zmien v štruktúre obyvateľstva

Existencia základných východiskových dokumentov pre budovanie identity na báze
kultúrno-duchovných tradícií a hodnôt

Existencia základných východiskových dokumentov pre budovanie imidžu na báze
kultúrno-duchovného dedičstva, prírodného dedičstva a ľudského potenciálu

1.4 SWOT analýza
V tejto kapitole načrtávame syntézu rozhodujúcich faktorov z interného prostredia obce,
ktoré sú jej silnou, resp. slabou stránkou a niektorých faktorov z externého prostredia obce, ktoré sa
javia ako príležitosti, resp. ohrozenia obce. Faktory uvedené v tabuľkách 3 a 4 do podoby SWOT
analýzy nevychádzajú len z „pocitovej“ analýzy spracovateľov, ale aj z prieskumov medzi obyvateľmi
obce.

Tab. 3 Silné a slabé stránky obce
Silné stránky

Konečná
Váha

Konečná

Slabé stránky
Váha

Známka

Známka

hodnota

Faktor

hodnota

Faktor

Vlastná ZŠ s MŠ –
vých.-vzdel. proces

0,10

4

0,40

Demografický
vývoj

0,15

4

0,60

Funkčné kultúrne
telesá

0,05

3

0,15

Systémovosť
kultúrnych aktivít

0,04

3

0,12

Lyžiarsky areál
a lyžiarsky šport

0,05

5

0,25

Absencia kultúr.
centra (domu)

0,10

5

0,50

Zdravotnícke
a farmaceutické sl.

0,08

5

0,40

Systémovosť šport.
činnosti (futbal)

0,05

4

0,20

Nakladanie s
odpadom

0,07

3

0,21

Podpora od
podnikat. subjektov

0,08

4

0,32

Individuálna
bytová výstavba

0,10

4

0,40

Prac. disciplína a
zručnosť časti obyv.

0,07

3

0,21

Potenciál občanov

0,08

4

0,32

Stav odpadovej
kanalizácie a ČOV

0,12

4

0,48

0,04

3

0,12

Športový areál na
futbal

0,06

5

0,30

Funkčná
samospráva

0,10

4

0,40

Riešenie organ.
odpadu

0,04

5

0,20

Identita občanov
(„hrdosť“)

0,07

4

0,28

Stav obecných
komunikácií

0,08

3

0,24

Poskytovanie
obch. služieb v
obci

0,07

3

0,21

Technický stav
obec. budov a zar.

0,07

3

0,18

Spolupráca obec -

0,10

3

0,30

Stav a vývoj soc.

0,07

3

0,21

(odbornosť)
Imidž organizácií
(združení)

farnosť

služieb

Prírodné
prostredie - okolie

0,10

4

0,40

„Čierne“ stavby Rómovia

0,07

3

0,24

Celkom

1,00

x

3,84

Celkom

1,00

x

3,80

Tab. 4 Príležitosti a hrozby obce

Príležitosti
Váha

Známka

Konečná
hodnota

Faktor

Konečná

Hrozby (riziká)
Váha

Známka

hodnota

Faktor

Zdroje z EU,
eurofondy

0,20

3

0,60

Pôdohospodársky
stav v okolí (lesy)

0,12

4

0,48

Blízkosť okresného
centra

0,15

4

0,60

Demografický vývoj
v regióne

0,08

4

0,32

Demograf. vývoj
v blízkom okolí

0,08

4

0,32

Atraktivita bývania
mimo obec

0,14

2

0,48

Rozvoj cestovného
ruchu v SR

0,15

5

0,75

Migrácia
obyvateľstva

0,10

2

0,20

Pracovné
príležitostí

0,21

4

0,84

Podpora sociál. sl.
štátom

0,20

4

0,80

Iné cudzie
finančné zdroje

0,06

4

0,24

Legislatíva (SR, EU)

0,10

2

0,20

Rozvoj IT, štvrtá
priem. revolúcia

0,09

2

0,18

Konkurencia iných
okolitých obcí

0,12

3

0,36

Rodáci a ich vzťah
ku „koreňom“

0,06

2

0,14

„Politické“ kritériá
pri dotáciách

0,14

3

0,42

Celkom

1,00

x

3,55

Celkom

1,00

x

3,06

Z výsledkov strategickej syntézy vyplýva smerovanie indikátora pre určenie stratégie. Mierna
prevaha silných stránok nad slabými a príležitostí nad hrozbami smeruje vektor do ofenzívnej (SO)
stratégie. Avšak vzhľadom na vysokú citlivosť faktorov a minimálne rozdiely, najmä v časti „SW“, je
potrebné aj nabádanie samosprávnych orgánov obce k istej opatrnosti a razantnejšiemu využívaniu
príležitostí, ktoré poskytuje externé prostredie na hľadanie „spojencov“ v rámci mikroregiónu
i širšieho regiónu najmä pre rozvoj cestovného ruchu.

2 STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA OBCE

V tejto kapitole načrtávame víziu a poslanie obce a väzbu na strategický plán, strategické
ciele a realizačnú stratégiu.

2.1 Vízia a poslanie obce

Strednodobý PRO na roky 2019 až 2025 má napĺňať víziu a poslanie obce, ktoré má byť
nadčasové a z dlhodobého hľadiska sa nemôže výraznejšie meniť. Musí len čerpať zo skúseností
v duchu príslovia Premýšľaj o minulosti a budeš poznať budúcnosť a reagovať na zmeny v
globalizujúcom prostredí podľa hesla Mysli globálne, konaj lokálne. Toto heslo nabáda „ušiť na
mieru“ všetky rozvojové zámery obce, nepodľahnúť módnym cudzorodým prvkom a pokusom
o infiltráciu a uprednostnenie cudzích kultúr pred kultúrou vlastnou, po stáročia overenou kultúrou,
založenou na kresťanských hodnotách a rodine ako základnej stavebnej bunky zdravého obecného
spoločenstva, synonyma domova, pokoja a bezpečia. Doteraz ponúkané vizionárske motto:
„Obec Spišské Bystré bude miestom, kde sa občania budú cítiť dobre a doma“ je podnetné
a nadčasové a v súčasnej dobe prehnaného materializmu a konzumizmu sa žiada len doplniť, že k
„dôstojnému a šťastnému ľudskému životu sú potrebné základné životné potreby, príjemné
prostredie a ľudské spoločenstvo lásky“.
História bude pravdepodobne hodnotiť dnešnú dobu a jej prínos skôr z pohľadu zmenených
podmienok života ľudí, ako z pohľadu významných zmien v technológiách či iných technických
vymoženostiach. Preto je tento PRO spracovaný pod zorným uhlom udržateľného rozvoja, teda
rozvoja, ktorý umožňuje napĺňať potreby súčasných generácií bez toho, aby ohrozoval budúce
generácie v napĺňaní svojich vlastných potrieb. Znamená to využívanie prírodných zdrojov v súlade
s regeneratívnou schopnosťou prírody ako aj materiálnym, spoločenským, kultúrnym, intelektuálnym
a duchovným rozvojom ľudstva. Udržateľný rozvoj obce predstavuje rozvoj postavený na troch
pilieroch: ekonomickom (materiálnom), sociálnom a environmentálnom. Je chápaný ako ideálny stav,
keď sú prvky globálneho ekosystému v rovnováhe, teda jeden neohrozuje existenciu druhého.
Príčinou narušenia rovnováhy je nadmerný odber látok a energií z prírodných ekosystémov,
neprimerané vnášanie (vypúšťanie a únik) látok a energií do prírodných ekosystémov, t. j.
znečisťovanie životného prostredia.
Sociálny pilier udržateľného rozvoja nabáda k budovaniu pocitu bezpečia a k ochrane
najzraniteľnejších skupín obyvateľstva obce, teda hlavne k ľuďom v predproduktívnom
a poproduktívnom veku, ktorí predstavujú skoro tretinu obyvateľov obce.
Budúcnosť obce predstavuje najmladšia generácia. Preto prioritným cieľom strategického
plánu obce musí byť trvalé a plynulé zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania detí v rodine, na
Základnej škole s materskou školou, ako aj v rámci mimoškolských aktivít zameraných na vyvážený
kvalitný harmonický duchovný, kultúrny a športový rozvoj detí a mládeže s prispením potenciálu

rímskokatolíckej cirkvi, obecného športového klubu, dobrovoľného hasičského zboru, telovýchovných
združení, Slovenského červeného kríža, kultúrnych, folklórnych či iných občianskych združení
a klubov.
Druhou veľkou skupinou občanov, ktorá si zasluhuje zvýšenú pozornosť a úctu samosprávy, je
skupina ľudí, ktorá „vyorala pozitívnu brázdu“ na obecnom poli v čase, keď jej to vek a zdravotný stav
dovoľoval. PRO teda dáva akcent aj na tých, ktorí už nepracujú, alebo pracujú menej výkonne,
pretože výkonnejšie už nemôžu. Tento dokument teda nabáda k spoločenskej zodpovednosti,
vzájomnej pomoci a tolerancii v duchu odkazu sv. Jána Pavla II., ktorý (v rozlúčkovej reči na letisku
v Poprade 3. júla 1995) povedal: „Len bratská láska môže spôsobiť, že ten, kto niečo má, neuzavrie sa
egoisticky do seba, a kto je chudobný, nebude sa cítiť ponížený vo svojom nedostatku“. Zároveň sa
PRO jasne pridržiava biblického „Kto nechce pracovať, nech ani neje“ (2 Sol., 7,8,10) a v tomto duchu
nezaraďuje príživníkov do tejto druhej skupiny, ktorá bude v centre pozornosti samosprávy.

2.2 Strategické ciele a priority

Všestranný harmonický rozvoj obce chápeme ako globálny cieľ v súlade s koncepciou
a zásadami udržateľného rozvoja. Strategické ciele obce orientujeme preto ako do oblastí duchovnej,
sociálnej tak i materiálnej a environmentálnej sféry.
Vychádzajúc zo SWOT analýzy a reálnej dostupnosti zdrojov definujeme týchto sedem
špecifických strategických cieľov ako priorít PRO:
1. Všestranný zdravý harmonický vývoj mládeže, rozvoj jej vedomostí, zručností a
kompetentnosti v duchu etických a morálnych zásad, v rámci dimenzie kultúrnosti
pokladáme za rozhodujúci cieľ ako predpoklad budúceho zdravého rozvoja obce, jej rodín
ako základných stavebných buniek obce i ako predpoklad uplatnenia občanov obce na trhu
práce. Za harmonický vývoj budeme pokladať taký vývoj, ktorý bude v súlade s trvalo
overenými hodnotami a tradičnou obecnou kultúrou a ktorý bude reflektovať potreby
a požiadavky trhu práce v nasledujúcich desaťročiach. Návrh realizácie tohto špecifického
strategického cieľa je rozpracovaný v kapitole 3.1.
2. Primárnym cieľom v oblasti ochrany životného prostredia a uchovania prírodného dedičstva
je adaptabilita územia na potenciálnu zmenu klímy a pokračovanie v (nikdy nekončiacom)
komplexnom systémovom riešení vodohospodárskej problematiky a problematiky
antropogénnych vplyvov na životné prostredie, a to ako z pohľadu odoberania látok zo
životného prostredia, tak aj odpadov do životného prostredia. Akčný plán na splnenie tohto
špecifického strategického cieľa je rozpracovaný v kapitole 3.2.
3. Vychádzajúc z daností a potenciálu prírodného a kultúrno-duchovného dedičstva obce
pokladáme v súlade s európskymi trendami za špecifický strategický cieľ pre rozvoj obce
rozvinutie uceleného konceptu turizmu a cestovného ruchu v kontexte rozvoja tohto
odvetvia v regióne. Akčný plán na splnenie tohto špecifického strategického cieľa je
rozpracovaný v kapitole 3.3.
4. Dôraz na silné sociálne cítenie v duchu súčasných trendov chceme ukázať aj uceleným
sociálnym programom zameraným na chorých a starých ľudí, v rámci ktorého bude
špecifickou investičnou prioritou vybudovanie denného stacionára. Akčný plán na splnenie
tohto špecifického strategického cieľa je rozpracovaný v kapitole 3.4.

5. Pre posilnenie akcentu hlavne mládeže na telesnú kultúru a šport je prioritným špecifickým
strategickým cieľom majetkové, technické a organizačné zabezpečenie futbalu ako
tradičného ľudového obecného športu na úroveň, ktorá zodpovedá potrebám a požiadavkám
tretej dekády 21. storočia.
6. V oblasti budovania technickej infraštruktúry pokladáme za prioritný strategický cieľ
dokončenie dôstojného kultúrneho stánku – kultúrneho domu, ako technickej základne pre
rozvoj kultúrnosti občanov a organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít (divadelné
predstavenia, svadby, kary, stužkové slávnosti, plesy a pod.).
7. V oblasti dopravnej infraštruktúry je prioritným strategickým cieľom vybudovanie
inžinierskych sietí a miestnej komunikácie na Vodárenskej ulici.

3 AKČNÝ PROGRAM NA SPLNENIE CIEĽOV

Na zabezpečenie realizácie týchto rozhodujúcich strategických priorít a cieľov je v
tejto kapitole spracovaný program aktivít a opatrení. Ich postupnou realizáciou sa využitím
príležitostí a efektívnym využívaním zdrojov odstránia havarijné stavy v niektorých oblastiach, resp.
minimalizujú nedostatky načrtnuté v kapitole 1.3. Zároveň sa vytvoria predpoklady pre systémový
rozvoj vo viacerých oblastiach.
Akčný program je spracovaný v štruktúre podľa špecifických cieľov (kap. 2.2).

3.1 Výchovno-vzdelávací program detí a mládeže
a) Výchovno-vzdelávací program na ZŠ orientovať a posilňovať s ohľadom na ďalšie
uplatnenie absolventov školy (potreby spoločnosti a trhu práce), na vedomosti a zručnosti
najmä v matematike, informatike a prírodných vedách, na výchovný proces podľa všetkých
troch pilierov udržateľného rozvoja a na rozvoj tvorivého myslenia detí. Výsledky v týchto
výchovno-vzdelávacích aktivitách hodnotiť najmä úspešnosťou žiakov na olympiádach či
iných podujatiach okresnej alebo regionálnej úrovne.
b) V rámci voľnočasových aktivít posilniť systémovosť a odbornosť, ako aj rozšírenie ponuky
kultúrnych (spoločenský tanec, hra na hudobných nástrojoch, zborový spev,...)
a športových aktivít, najmä športov, ktoré majú v obci tradíciu. Výsledky v týchto
voľnočasových aktivitách hodnotiť najmä stupňom organizovanosti a kvality skupín
mládeže, ktoré zabezpečia nástupníctvo a rozvoj v tradičných aktivitách definovaných
v kapitolách 1.3.2 a 1.3.3.
c) Všestrannú harmonickú výchovu detí k úcte k prírodnému a kultúrno-duchovnému
dedičstvu budovať na princípoch overených napr. úspešnou praxou skautingu. Úctu
k tradičným hodnotám a kultúrnosti riešiť v úzkej spolupráci s farnosťou a jej odbornými
komisiami (radami). Výsledky v týchto ťažko merateľných výchovných „soft“ procesoch
hodnotiť aspoň orientačne kvantitou a kvalitou realizovaných spoločných aktivít
a stupňom aktívneho zapojenia mladých ľudí. K tomu každoročne vypracovať program
kultúrnych aktivít ako ucelený systém tradičných akcií v priebehu celého kalendárneho
roka, previazaných najmä na kresťanské sviatky, starodávne ľudové tradície a významné
dni obce.

3. 2 Životné prostredie a uchovanie prírodného dedičstva
a) Splaškovú a dažďovú kanalizáciu a ČOV pokladať za trvalý predmet záujmu obecnej
samosprávy. Vypracovať vecný a časový program periodických a generálnych opráv
systému a permanentne reagovať na výzvy pre (úplné alebo čiastkové) finančné krytie
systému z eurofondov alebo iných cudzích zdrojov.
b) Trvalým pôsobením na dospelú populáciu a najmä školskú mládež zvyšovať povedomie
o negatívnych dopadoch nelegálnych skládok na pôdu, povrchové a podzemné vody a
o prínosoch z triedenia vybraného tuhého odpadu; stanoviť si merateľné ciele na zvýšenie
podielu triedenia v porovnaní s rokom 2014 a tým aj na zníženie nákladov súvisiacich
s uložením odpadov na registrovanej skládke.
c) Zaviesť systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na zber
živých kvetov, štiepok, pilín, pokosenej trávy, malých konárikov, lístia, odpadu z ovocia

d)

e)

f)
g)
h)

i)

a zeleniny a buriny. Pripraviť viacero alternatívnych riešení (kompostovanie, druhotné
suroviny pre poľnohospodárske družstvo alebo iné podniky) tak, aby BRKO nebol len
výstupom z nejakého transformačného procesu, ale aj vstupom do iného transformačného
procesu.
Vybudovať zberný dvor na zintenzívnenie separovaného zberu zložiek komunálneho
odpadu s pozitívnym dopadom na zlepšenie kvality života a zvýšenie atraktivity obce.
Zberný dvor projektovať na vyseparovanie cca 700 tis. kg odpadu za rok (z toho cca 530 tis.
kg na BRKO, 150 tis. kg na objemný odpad a 10 tis. kg na drobný stavebný odpad).
Trvale pôsobiť na organizácie podnikajúce v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
aby svojimi podnikateľskými aktivitami pozitívne pôsobili na znižovanie erózie pôdy,
zadržanie vody a znižovanie predpokladov záplav a na zvýšenie kvality ovzdušia.
Dobudovať kanalizačnú sieť v miestach, kde táto absentuje.
Riešiť vzájomne ústretovo, ale podľa zásady „znečisťovateľ platí“, vysporiadanie
znečisťovania a poškodzovania obecných komunikácií podnikateľskými subjektmi.
V rámci skrášľovania obce a revitalizácie vybraných priestorov budovať na verejných
priestranstvách obce „kultivovanú zeleň“ a v tomto duchu viesť aj občanov a organizácie
pôsobiace v obci.
Pri každom významnejšom zásahu do životného prostredia (veľký rozsah výstavby,
dopravnej a turistickej infraštruktúry, zvýšenie návštevnosti obce a blízkeho okolia, zmena
v stave lesných porastov a pod.) hodnotiť zmenu kvality prostredia pomocou indexu
stability prostredia, resp. ukazovateľov kvality prostredia.

3. 3 Rozvoj turizmu a cestovného ruchu
a) V rámci primárnej ponuky cieľového miesta (obce a jej blízkeho okolia) podporí
samospráva obce športový cestovný ruch (pešia turistika, cykloturistika) a kultúrnopoznávací cestovný ruch (religiózny cestovný ruch – návšteva veľkej sakrálnej stavby
a malých sakrálnych stavieb, príp. náboženského, folklórneho alebo iného kultúrneho
podujatia), resp. kombináciu týchto dvoch foriem.
b) Postupne v spolupráci s majiteľmi pozemkov budovať infraštruktúru (náučné chodníky,
oddychové zóny, turistické trasy, pripojenie na vybudované cyklotrasy, ...) pre systémové
zvýšenie úrovne pešej turistiky a cykloturistiky.
c) V spolupráci s majiteľmi (správcami) jestvujúcich sakrálnych stavieb a príslušných
pozemkov budovať „zóny oddychu a pokoja“, infraštruktúru k týmto stavbám a príp.
vybudovať modernú novú zónu pre náboženskú turistiku (napr. v priestoroch
archeologického náleziska „Pusta Ugovské“ alebo na okrajových lesných svahoch južne od
obce).
d) Koordinovať rozvoj turizmu a cestovného ruchu v rámci mikroregiónu „Pramene Hornádu
a Čierneho Váhu“, so samosprávou mesta Poprad, príp. s ďalšími potenciálnymi partnermi.
e) Vypracovať a následne aplikovať do praxe štúdiu pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu
pomocou podpory primárnej ponuky kvalitnou sekundárnou ponukou (ubytovanie,
stravovanie a pod.) a tiež zaradením predmetnej problematiky do osnov ZŠ.

3. 4 Sociálne služby
a) Viesť permanentne mladých ľudí k sociálnemu cíteniu, k úcte voči starším, chorým
a imobilným občanom. Túto problematiku zaradiť aj do osnov v rámci výchovnovzdelávacieho systému na ZŠ.

b) Vypracovať ucelený dokument (napr. ako súčasť Komunitného plánu obce) k systémovému
riešeniu predmetnej problematiky v obci, ktorý bude zahŕňať participáciu samosprávy na
efektívnom riadení sociálnych služieb pre rôzne segmenty klientov. V dokumente
zohľadniť predpokladaný podiel štátu a iných organizačných jednotiek (charita a pod.) na
komplexnom zabezpečení sociálnych služieb pre klientov z obce.
c) Pripraviť všetky podmienky pre vybudovanie denného stacionára pre seniorov
a zabezpečiť jeho otvorenie najneskôr v roku 2023.

3. 5 Technická infraštruktúra

a)

b)

c)

Infraštruktúru pre športovanie dobudovať v dvoch areáloch – v športovom areáli pri ZŠ
a v areáli jestvujúceho futbalového ihriska. Pre zlepšenie podmienok na rozvoj
najľudovejšieho športu – futbalu, dobudovať jestvujúci areál tak, aby sa zvýšila kultúra
prostredia a zlepšili podmienky pre športovcov a divákov a tiež aby sa zabezpečilo
uzavretie areálu a ochrana okolitých domov.
Dobudovať rozostavaný kultúrny dom na širokospektrálne rozvinutie kultúrnych
a spoločenských aktivít obyvateľov obce a príp. aj obyvateľov okolitých obcí, škôl a ďalších
organizačných jednotiek.
Vybudovať cestnú komunikáciu pre obytnú zónu na Vodárenskej ulici.

4 MANAŽOVANIE AKČNÉHO PROGRAMU

Program vecných a funkčných aktivít (kapitola 3) je východiskovým dokumentom pre stavbu
ročných vykonávacích plánov. Za ich prípravu, schválenie a realizáciu a kontrolovanie je zodpovedný
starosta obce a Obecné zastupiteľstvo. Gestorskou komisiou pre vypracovanie plánov (vr.
marketingového a finančného plánu) a kontrolovanie ich plnenia bude komisia financií a rozvoja
obce. Gestorskými komisiami pre realizáciu v jednotlivých oblastiach budú tieto komisie OZ:



Komisia kultúry, vzdelávania, športu a sociálnych vecí: špecifické ciele a programy 3.1, 3.3
a 3.4.
Komisia výstavby a životného prostredia: špecifické ciele a programy 3.2, 3.5

Návrh časového harmonogramu realizácie jednotlivých špecifických cieľov a navrhovaných
bodov akčného plánu je v tab. 5.

Tab. 5 Časový plán aktivít
Oblasť, špecifický cieľ
3. 1 Výchovno-vzdelávací
program detí a mládeže

3. 2 Životné prostredie
a uchovanie prírodného
dedičstva

Aktivita

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

a

x

x

x

x

x

x

x

b

x

x

x

x

x

x

x

c

x

x

x

x

x

x

x

a

x

x

x

x

x

x

x

b

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

c
d

x

x

e

x

x

x

x

x

f

x

g

x

x

x

x

x

x

x

h

x

x

x

x

x

x

x

i
3. 3 Rozvoj turizmu
a cestovného ruchu

x

b

x

x

x

x

x

x

c

x

x

x

x

x

x

d

x

x

e
3. 4 Sociálne služby

a

x

b

x

a

x

b

x

c

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

c
3. 5 Technická
infraštruktúra

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

5 FINANČNÝ PLÁN

V kap. 5 je spracovaný orientačný finančný plán vyššie uvedených programových aktivít na
sledované obdobie rokov 2019 až 2025.

5.1 Potreba finančných zdrojov

Plánovaná potreba finančných zdrojov (v tis. €) je v tabuľke 6.

Tab. 6 Plánované finančné zdroje na jednotlivé roky a aktivity
Oblasť, špecifický cieľ
3. 1 Výchovno-vzdelávací
program detí a mládeže

Aktivita

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

10

10

20

20

20

10

10

500

500

50

50

a
b
c

3. 2 Životné prostredie
a uchovanie prírodného
dedičstva

a
b
c
d
e
f

50

50

5

10

10

10

10

10

b

5

5

5

5

5

5

c

5

5

10

10

10

10

g
h

5

i
3. 3 Rozvoj turizmu
a cestovného ruchu

d

e
3. 4 Sociálne služby

a
b
c

3. 5 Technická
infraštruktúra

a

200

b

20

200

300

50

50

50

100

100

1000

c

300

5.2 Plánované zdroje financovania

Predpokladané zdroje financovania plánovaných aktivít sú v tabuľke 7. Ich navrhovaná
štruktúra je zároveň načrtnutím úloh pre manažment obce: sledovanie výziev a podávanie projektov
na získanie nenávratných zdrojov, príp. získavanie cudzích zdrojov návratných v racionálnych
objemoch tak, aby nedošlo k mimoriadne vysokému finančnému zaťaženiu nasledujúcich generácií.
Tab. 7 Zdroje financovania plánovaných aktivít na roky 2019-2025

Oblasť/
Aktivita
3. 1

Potreba
finančných
zdrojov
(tis.€)

Spolu

100

100

1 000

1 000

Verejné zdroje
Fondy
EU

Súkromné
zdroje

Národné verejné zdroje
Spolu

ŠR

50

50

30

950

50

Región

Miestne

a
b
c

3. 2

a

20

b
c
d
e

50

f

200

200

150

50

50

60

60

30

30

30

b

30

20

10

10

10

10

c

50

30

20

10

10

20

c

520

510

300

210

100

60

50

10

a

550

500

200

300

50

50

200

50

b

1 000

1 000

c

300

300

100

200

100

3 810

3 720

1 810

1 910

330

g
h
i
3. 3

d
e
3. 4

a
b

3. 5

Celkom

1 000

1 000
100
110

1 470

90

ZÁVER

Program rozvoja obce Spišské Bystré je strednodobý plán na roky 2019 až 2025. Jeho účinné
plnenie je podmienené splnením základných predpokladov, najmä spresnením a konkretizáciou
v ročných vykonávacích plánoch na základe hodnotenia zmien v prostredí a aktualizovaných potrieb
a očakávaní občanov, permanentnou systematickou prácou pri získavaní zdrojov (a partnerstiev)
a vtiahnutí čo najširšieho spektra občanov a organizácií do jeho plnenia.
Za plnenie PRO zodpovedá starosta obce a Obecné zastupiteľstvo (OZ) v Spišskom Bystrom.
Za konkretizáciu úloh na splnenie plánu a monitorovanie ich plnenia zodpovedá starosta obce a
komisia financií a rozvoja obce v spolupráci s ostatnými komisiami OZ. Priebežné monitorovanie
plnenia plánu sa bude vykonávať minimálne jeden krát za polrok, hodnotenie v ročnej periodicite (na
začiatku nasledujúceho roka) prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

