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Návrh záverov a opatrení:
OZ schvaľuje:
1. Rámcový plán na rok 2016 na realizáciu priorít z PRO (kap. 2)
2. Návrh systémového prístupu k plánu vecných aktivít na rok 2016 (kap. 3)
3. Návrh vecného plánu aktivít na rok 2016 (kap. 4) manažovaných obcou
OZ ukladá:
1. Konkretizovať do vecného (vr. návrhu potreby finančných zdrojov) a časového plánu
aktivity z kap.4.2
T: 28.2.2016
Z: predseda KPaVZ
2. Konkretizovať do vecného (vr. návrhu potreby finančných zdrojov) a časového plánu
aktivity z kap.4.3
T: 28.2.2016
Z: predseda KKaV
3. Konkretizovať do vecného (vr. návrhu potreby finančných zdrojov) a časového plánu
aktivity z kap.4.4
T: 28.2.2016
Z: predseda KVaŽP
4. Konkretizovať do vecného (vr. návrhu potreby finančných zdrojov) a časového plánu
aktivity z kap.4.5
T: 28.2.2016
Z: predseda KPaR
5. Vypracovať návrh na zmenu rozpočtu obce (resp. finančného plánu) na rok 2016
T: do nasledujúceho riadneho zasadania OZ
Z: predseda KPaR

Rozdeľovník:

Starosta obce

Prednostka OcÚ

Poslanci OZ
V Spišskom Bystrom, dňa 29.01. 2016

Použité skratky:
PRO – Plán rozvoja obce na roky 2015-2018
KVaŽP - Komisia OZ pre výstavbu a životné prostredie
KKaV - Komisia OZ pre kultúru a vzdelávanie
KPaVZ - Komisia OZ pre ochranu verejného poriadku a verejného záujmu
KPaR - Komisia OZ pre plánovanie a rozvoj
ZŠ – Základná škola s materskou školou v Spišskom Bystrom
RKC – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré
DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor
FK – Futbalový klub
FS – Folklórny súbor Rovienka
SKT – Slovenský klub turistov
STK – Stolnotenisový klub
ZPB – Zväz protifašistických bojovníkov
KD – Klub dôchodcov
SČK – Slovenský červený kríž
ZVč – Zväz včelárov

Vykonávací plán na rok 2016 vychádza z Plánu rozvoja obce na roky 2015 – 2018
a zo strategických cieľov, ktoré PRO (pozri PRO, kap. 3) smeruje v podobe akčného plánu do
roku 2016.
Predložený návrh vykonávacieho plánu chce byť základným manažérskym
dokumentom pre plnenie strednodobých cieľov obce v ročnom horizonte 2016. Po jeho
schválení sa stane záväzným dokumentom pre všetky riadiace výkonné orgány obce
a organizácie participujúce na plnení vecných úloh. Zároveň bude rozhodujúcim
podkladovým dokumentom pre finančný plán (rozpočet) na rok 2016, previazaným s
plánovanými aktivitami v oblasti investovania do rozvoja infraštruktúry, údržby budov
a zariadení, kultúry (vr. kultúry telesnej), vzdelávania, sociálnych činností, ochrany občanov,
environmentálnych a marketingových aktivít. Návrh rieši v nasledujúcich kapitolách
„vtiahnutie“ čo najširšieho spektra občanov do prípravy a realizácie jednotlivých aktivít tak,
aby sa vytvoril synergický efekt a nie (často sa vyskytujúca) nežiaduca „atomizácia“.
Návrh vykonávacieho plánu je štruktúrovaný do oblastí:

Investičných plánov, ktoré rozpracovávajú najmä riešenie problematiky vodných
zdrojov (PRO, kap. 3.5), odpadovej kanalizácie a ČOV (PRO, kap. 3.6), energetického
hospodárstva (PRO, kap. 3.7), dopravy a cestných komunikácií (PRO, kap. 3.9)
a technickej infraštruktúry (PRO, kap. 3.10). Odbornou gestorskou komisiou OZ pre
realizáciu investičných plánov a aktivít zameraných na údržbu budov a zariadení bude
Komisia OZ pre výstavbu a životné prostredie (KVaŽP).

Plánov kultúrnych a vzdelávacích aktivít, ktoré rozpracovávajú najmä riešenie
problematiky vzdelávania pre detí aj dospelých (PRO, kap. 3.1), kultúry (PRO, kap.
3.2), telesnej kultúry, športu a turistiky (PRO, kap. 3.3). Odbornou gestorskou
komisiou OZ pre realizáciu plánov kultúry a vzdelávania bude Komisia OZ pre
kultúru a vzdelávanie (KKaV).

Plánov ochrany obyvateľov v oblasti sociálno-zdravotnej (PRO, kap. 3.4), ochrany
majetku a verejného poriadku (PRO, kap. 3.11). Odbornou gestorskou komisiou OZ
pre realizáciu plánov ochrany obyvateľov bude Komisia OZ pre ochranu verejného
poriadku a verejného záujmu (KPaVZ).

Marketingových plánov, zameraných najmä na budovanie imidžu obce a jej občanov
(PRO, kap. 3.12). Odbornou gestorskou komisiou OZ pre realizáciu marketingových
plánov bude Komisia OZ pre plánovanie a rozvoj (KPaR).

Finančných plánov, zameraných na finančné krytie bežnej prevádzky obce ako aj jej
rozvojových programov vo vyššie uvedených oblastiach života obce (PRO, kap. 5.1
a 5.2). Odbornou gestorskou komisiou OZ pre realizáciu finančných plánov bude
Komisia OZ pre plánovanie a rozvoj (KPaR).
V nasledujúcich kapitolách návrhu vykonávacieho plánu je v kap. 1 prezentovanie v
PRO schválených strategických cieľov a priorít (doslovný opis z PRO), ako pripomenutie si
pilierov a zorných uhlov, na ktorých musia byť všetky vykonávacie plány stavané. V kap. 2
sú návrhy vecných systémových prístupov pre naplňovanie týchto prioritných strategických
cieľov. V kap. 3 je návrh systémových pravidiel prístupu k vecnému plánu a v kap. 4 návrh
vecných aktivít na rok 2016 organizovaných obcou.
1 Strategické ciele a priority
Všestranný harmonický rozvoj obce chápeme ako globálny cieľ v súlade s koncepciou
a zásadami trvalo 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 tieto štyri
špecifické strategické ciele ako priority 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 rozvoja obce, jej rodín ako
základných stavebných buniek obce i ako predpoklad uplatnenia občanov obce na trhu
práce.
2. Primárnym cieľom v oblasti ochrany životného prostredia a uchovania prírodného
dedičstva je komplexné systémové riešenie vodohospodárskej problematiky a v prvom
rade problematiky tekutého odpadu, odpadovej kanalizácie a ČOV
3. V oblasti budovania technickej infraštruktúry pokladáme za prioritný strategický cieľ
vybudovanie dôstojného kultúrneho stánku – kultúrneho domu, ako technickej základne
pre rozvoj kultúrnosti občanov a organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít
(divadelné predstavenia, svadby, kary, stužkové slávnosti a pod.)
4. Danosti prírodného prostredia obce budú vnímané ako príležitosť pre rozvoj obce v oblasti
turizmu a cestovného ruchu
2 Rámcový plán na rok 2016 na realizáciu priorít

Pre realizáciu 1. strategickej priority je popri rodinnej výchove rozhodujúci vplyv
ZŠ a RKC. Významnú participáciu však môže priniesť aj FK a DHZ (tieto organizácie to
majú vo svojom pláne činnosti na rok 2016), ale aj ďalšie organizácie podľa poslania a účelu,
za ktorým boli zriadené (ako systémový prvok si však cieľ – prácu s mládežou, ďalšie
organizácie nedali). Pre realizáciu tejto priority navrhujeme:
a) Vypracovať komplex opatrení pre implementáciu krokov na plnenie tejto strategickej
priority.
b) Špeciálnu pozornosť venovať novým aktivitám v oblasti telesnej kultúry:

Do plánu rozvoja telesnej kultúry zahrnúť (za súčinnosti vedenia obce, FK a ZŠ)
znovuzaloženie futbalového mužstva mladších žiakov. Zo zhodnotenia zámerov
futbalového klubu totiž vyplynulo, že klub nepripravuje aktivity na skvalitnenie práce
s mládežou (na čom si v minulosti budovala naša obec imidž).

Rozvinúť prvé konkrétne kroky pre obnovenie možnosti korčuliarskych športov

V prípade získania externých finančných zdrojov podporiť pre telesný rozvoj mládeže
príp. aj iné športy (hokejbal, ...)

Podporiť športovú olympiádu mladších žiakov
c) Výchovu mládeže ku kultúre a kultúrnosti navrhujeme podporiť v pláne na rok 2016
komplexnejšou (aj finančnou) podporou vybraných kultúrnych krúžkov (alebo združení)
na ZŠ, príp. otvorením nových detských súborov, resp. organizačných jednotiek
pôsobiacich na poli zvyšovania kultúrnosti mládeže a kultúrnych podujatí „s mládežou
a pre mládež“. Týmito prioritnými by mali byť oblasti, v ktorých funguje (resp. ešte
v nedávnej minulosti fungovali) tradičné aktivity dospelých (folklór, dramatické umenie –
ochotnícke divadlo, príp. do budúcna zborový spev)
d) Zapracovať do finančného plánu obce stimuláciu ZŠ za úspechy na prírodovedných či
iných olympiádach, alebo úspechoch školy na rôznych súťažiach (aj ako súčasť
budovania imidžu obce).
Pre realizáciu 2. strategickej priority navrhujeme vo vecnom pláne na rok 2016
pokračovať v systémových krokoch, ktoré sa začali v roku 2015. Pre realizáciu priority
navrhujeme vypracovať a nadväzne realizovať konkrétne postupy a opatrenia, ktorými sa
bude táto priorita napĺňať (vr. časového harmonogramu a plánu na finančné krytie) v oblasti

rekonštrukcie splaškovej kanalizácie, ČOV, zachytávania dažďovej vody z pozemkov, polí a
lesov.
Pre realizáciu 3. strategickej priority navrhujeme vo vecnom pláne na rok 2016
stavať na rozhodnutiach, ktoré boli schválené v roku 2015. Pre realizáciu priority navrhujeme:

Zapracovať akciu do finančného plánu

Vykonať v 1. polroku 2016 prípravné projektové práce

V 2. polroku následne realizovať verejné obstaranie na výber dodávateľa stavby
a začať s výstavbou nového kultúrneho domu.
Pre realizáciu 4. strategickej priority navrhujeme vo vecnom pláne na rok 2016
realizáciu opatrení, najmä v oblasti rozvoja aktívnej turistiky a budovania imidžu, ktoré budú
prípravnými krokmi uceleného programu (ktorý bude vypracovaný v roku 2017).
3 Návrh systémového prístupu k plánu vecných aktivít na rok 2016
V návrhu plánu rozdeľujeme aktivity do troch základných skupín:
A) Aktivity realizované priebežne počas celého roka, vykonávané obecným úradom,
komisiami OZ alebo manažmentom organizačných jednotiek (klubov, združení,...).
Do tejto skupiny zaraďujeme najmä aktivity zamerané na prevádzku a údržbu
zariadení, aktivity športových klubov i ďalších organizácií, ktorých členovia sa
pravidelne stretávajú za účelom zvyšovania svojej kvality, tréningovej a klubovej
činnosti. Finančné (komplexné, čiastočné) krytie týchto aktivít bude premietnuté do
rozpočtu (finančného plánu) obce a do zmlúv medzi obcou a organizáciami.
B) Aktivity „jednorazového“ charakteru (v jednom roku), resp. aktivity s ročnou
periodicitou ktoré navrhujeme systemizovať dvojakým spôsobom:

Stanú sa pravidelnými každoročnými aktivitami, konanými každý rok na
plnenie rovnakých cieľov, stále v (približne) rovnakom čase, t.j. stanú sa
súčasťou každoročného plánovacieho kalendára obce a rozpočtu (finančného
plánu).

Budú to aktivity obce, zamerané na stretávanie sa, zábavu a vzdelávanie
občanov obce, prezentovanie hodnôt, schopností a zručností ľudí a organizácií.
Pre garantovanie kvalitnej realizácie týchto plánovaných aktivít a dobrého
organizačného zabezpečenia vymenuje starosta obce pre každú akciu
„organizačný výbor“ v čele so zástupcom obecného úradu (starosta,
prednostka). Členmi výboru budú členovia príslušnej komisie OZ
a predstavitelia organizácií, ktoré budú na akciách rôznym spôsobom
participovať. Finančné krytie jednotlivých akcií bude zmluvne usmerňované
podľa toho, kde náklady vzniknú.
Pozn.: tento návrh vôbec nevylučuje konanie ďalších aktivít, organizovaných
organizáciami, klubmi alebo inými združeniami pre svojich členov.
C) Aktivity zamerané na budovanie imidžu obce prostredníctvom ľudí (jednotlivcov,
organizácií) a produktov ponúkaných najmä v externom prostredí obce. Finančné
krytie týchto aktivít bude usmerňované podľa schváleného finančného plánu
a písomných zmluvných vzťahov medi obcou a jednotlivými organizáciami.

4 Návrh vecného plánu aktivít na rok 2016
Táto kapitola obsahuje len akcie z kap. 3, body B) a C). Participácia jednotlivých
organizácií je v tabuľke v prílohe 1.
4.1 Kultúrne aktivity
1. Od Nového roka do Troch kráľov
Termín: 1. – 6. 1. 2016
Súčasťou týchto slávností budú tieto akcie:
a) Novoročné pozdravy predstaviteľov obce
b) Koncert v chráme sv. Michala
c) Novoročný turistický výstup na Krížový vrch
d) Novoročný stolnotenisový turnaj
2. Kubašské fašiangy
Termín: 6.-7.2.2016
Súčasťou týchto dní budú tieto akcie:
a) Folklórny fašiangový sprievod
b) Fašiangový ples
3. Jarné kultúrno- duchovné dni (Veľkonočné trojdnie, Deň matiek a turíčne sviatky)
Termín: 24.-26.3. 2016, 8.5. 2016, 14.-15.5.2016
Súčasťou týchto slávností budú tieto akcie:
a) Krížová cesta obcou (25.3.2016)
b) Deň matiek na Levočskej hore (8.5.2016)
c) Turíčna vigília a stavanie májov (14.5.2016)
4. Kultúrne leto
Termín: jún – august 2016
Súčasťou kultúrneho leta budú tieto akcie:
a) Detská športová olympiáda (2. júnový týždeň)
b) Gulášová sobota (18.6.2016)
c) Deň obce, ktorého súčasťou budú kultúrne vystúpenia súborov, Jánske ohne, hasičské
vystúpenie a juniáles v Kubašku (25.6.2016)
d) Mariánska púť (2. – 3. 7.2016)
e) Kaviareň P. Stašáka (27.8.2016)
f) Spomienka na SNP (28.8.2016)
5. Michalské dni
Termín: 29.9.- 2.10. 2016
Súčasťou slávnosti budú tieto akcie:
a) Michalská odpustová slávnosť
b) „Kubašská desiatka“ – bežecké terénne preteky (1.10.2016)
6. Kubašský advent
Termín: adventné obdobie (od 27.11.2016 do 24.12.2016)
Súčasťou Kubašského adventu budú tieto akcie:
a) Rozsvietenie adventného venca „za nenarodené deti“ pred OcÚ (27.11.2016)
b) Mikulášsky večer (6.12.2016)

c) Adventný jarmok pred 3. adventnou („Radostnou“) nedeľou (10.12.2016)
d) Adventný koncert (11.12.2016)
7. Vianoce v Kubachoch
Termín: vianočné obdobie (od 24.12.2016 do 6.1.2017)
Súčasťou Vianoc v Kubachoch budú tieto akcie:
a) Dobrá novina (25.12.2016)
b) Vianočný chrámový koncert (26.12.2016)
4.2 Sociálne aktivity
Navrhujeme zaradiť do plánu obce najmä tieto akcie:

Darcovstvo krvi (aspoň dva krát ročne)

Akcie na prezentovanie úcty k starším: zdravotnícke prednášky, mesiac úcty k starším
(22.10.2016)

Privítanie detí, výročné svadby, jubilanti (priebežne). Podľa konkretizácie plánu
(spracovaného do 28.2.2016 KPaVZ) navrhujeme upraviť (v mesiaci marec 2016)
rozpočet obce – doplnenie o financovanie navrhovaných aktivít
4.3 Vzdelávacie aktivity
Navrhujeme zaradiť do plánu obce najmä tieto akcie:

Letný prázdninový tábor pre deti (júl – august 2016)

Krátkodobé vzdelávacie kurzy pre dospelých so zameraním na:
rozvoj včelárstva („Život na včelnici“),
záhradnej architektúry, dizajnu a starostlivosti o ovocné stromy (aj ako súčasť
budovania imidžu obce),
ručné práce a staré remeslá (ako súčasť zachovania tradícií a príp. rozvoja
podnikateľských aktivít)
resp. ďalších oblastí podľa záujmu občanov
Podľa konkretizácie (spracovanej KKaV do 28.2.2016) aktivít navrhujeme upraviť
rozpočet – doplnenie o financovanie navrhovaných aktivít
4.4

Technická infraštruktúra, energetické hospodárstvo

Navrhujeme zaradiť do plánu len investičné aktivity (zateplenie obecných budov,
infraštruktúra v novej IBV a pod.), ktoré budú finančne kryté cudzími zdrojmi. Okrem toho
navrhujeme rezervovať vo finančnom pláne na rok 2016 zdroje na:

Financovanie prípadného havarijného stavu, resp. nevyhnutnú údržbu budov, ciest,
objektov a zariadení

Konkrétny plán postupného dobudovania chodníkov (zatiaľ bol daný len návrh na
chodník pred požiarnou zbrojnicou v bezprostrednom susedstve kostolného dvora –
cca 20 m2.)
4.5

Marketingové aktivity

Navrhujeme zaradiť do plánu obce najmä tieto aktivity, zamerané na piliere budovanie imidžu
obce:
a) Aktivity vyjadrujúce, čo a ako obec robí, akú má občiansku a duchovnú správu, ako sa
prejavuje v umení a telesnej kultúre.

b) Aktivity zamerané na identitu, prezentovanie hodnôt, upravenosti, čistoty obce
c) Aktivity zamerané na komunikáciu, čo sa o obci hovorí, aké má meno, povesť
Niektoré z vyššie uvedených navrhovaných akcií napĺňajú povahu aktivít a) až c) v prípade,
že sa budú realizovať v primeranej kvalite. Okrem nich navrhujeme zaradiť do tejto časti
plánu (a prepojiť s plánom finančným):

Vystúpenia športových klubov, kultúrnych súborov, žiakov ZŠ a ďalších organizácií
(napr. DHZ, FS, ...) na akciách mimo obce. Prepojenie s finančným plánom
navrhujeme upraviť podľa povahy a spôsobu zabezpečenia akcie (poskytnutie
autobusu, ...) zmluvou s príslušnou organizáciou, vr. špecifikácie dotácie pre FK
a DHZ.

Vydanie CD, na ktorom sa budú v hudobnom umení prezentovať rodáci

Vydávanie tlačeného obecného periodika (štvrťročníka? – pozri príloha 2). Pri 3
vydaniach (pre rok 2016), v množstve 500 ks na 1 vydanie, budú ročné náklady na
tlač cca 1200 €

Vydanie nástenného (stolového) kalendára pre rok 2017 s fotografiami (obrázkami) od
občanov obce s tematikou obce.
Financovanie propagačných a informačných materiálov navrhujeme v podstatnej
miere finančne kryť ich predajom.

