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Obec Horná Potôň sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska v oblasti Podunajskej nížiny. V rámci územnosprávneho členenia patrí do Trnavského samosprávneho kraja, do okresu Dunajská Streda. Obec je vidieckym
sídlom prevažne poľnohospodárskeho charakteru, žije v nej temer 2 000 obyvateľov.
Obec disponuje nemalým rozvojovým potenciálom a rozvojovými zdrojmi, ktoré má záujem cieľavedome
a efektívne využívať tak, aby bola dlhodobo udržateľným a atraktívnym miestom pre kvalitný, zmysluplný
a dôstojný život jej obyvateľov, atraktívnym miestom pre prácu, pre podnikanie, pre investovanie, pre trávenie
voľného času a tiež pre návštevníkov.
Z uvedeného dôvodu obec spracovala v súlade so Zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z. z. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016 – 2022 (PHSR),
ktorý bol schválený zastupiteľstvom obce 17. 03. 2016.
PHSR je strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý umožňuje efektívne využívanie disponibilných zdrojov
a cieľavedomý a komplexný prístup k dosiahnutiu zmysluplného a trvalo udržateľného rozvoja obce v sociálnej,
v ekonomickej a v environmentálnej oblasti v záujme rastu kvality života miestnych obyvateľov.
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Silné stránky
•
tichá a pokojná obec s prívetivým, udržiavaným vzhľadom a celkovým prostredím, príťažlivá pre bývanie,
život, podnikanie a trávenie voľného času
•
príjemný vzhľad obce a jej okolia – čistota, dostatok zelene, udržiavané verejné priestory
•
priaznivé prírodné a klimatické podmienky
•
výhodná geografická poloha - blízkosť hlavného mesta Bratislavy (35 km), krajského mesta Trnava
(50 km), okresného mesta Dunajská Streda (12 km) a tiež hraničných priechodov do Rakúska (43 km)
a do Maďarska (43 km)
•
dobrá dostupnosť obce v podobe blízkeho napojenia na rýchlostnú cestu R 7 (cesta I 63/E 575)
s prepojením na medzinárodné dopravné koridory
•
priaznivo rastúci počet obyvateľov obce do roku 2012
•
pozitívny migračný pohyb obyvateľstva smerom do obce
•
perspektívne rastúci podiel obyvateľov v produktívnom veku
•
dobrá a zlepšujúca sa kvalifikačná štruktúra obyvateľstva (64 % podiel so stredným, s vyšším odborným
a s VŠ vzdelaním)
•
dobrá počítačová gramotnosť obyvateľstva (55 % pracuje s internetom)
•
priaznivá sektorová štruktúra zamestnanosti s prevahou terciárneho sektoru
•
dobré spolužitie národností v národnostne zmiešanom území, dobré medziľudské vzťahy v obci
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pozitívny potenciál vo využiteľnosti bilingválnosti obyvateľstva na národnostne zmiešanom území
rastúci počet domov a obývaných bytov
dobrá veková štruktúra a vybavenosť bytov a domov
bezpečnosť a nízka kriminalita v obci
dlhoročné praktické skúsenosti miestneho obyvateľstva s prácou v poľnohospodárstve a generáciami
budovaný dlhoročný vzťah k pôde a k uvedeným aktivitám
vhodné podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania a pre prílev strategických investorov
pozitívne diverzifikovaná odvetvová štruktúra ekonomiky v obci
rastúci počet podnikateľských subjektov v obci – PO a FO (od roku 2007 prírastok 100 subjektov)
rozvinutá poľnohospodárska základňa (vysoká bonita pôdy) a výborné klimatické podmienky pre rozvoj
ekologického poľnohospodárstva a pre rozvoj menších potravinárskych výrob spracovávajúcich
poľnohospodárske produkty
priaznivé podmienky pre využívanie obnoviteľných zdrojov energií – geotermálnej energie a tiež biomasy –
v poľnohospodárstve a vo výrobe
priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu – pre vidiecky turizmus a agroturistiku, cykloturistiku, či
využívanie geotermálnych vodných zdrojov na vodné športy a rekreačné pobyty pri vode
postupne budované úseky cyklotrás
kvalitne fungujúca základná škola a materská škola so zlepšujúcou sa vybavenosťou
BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
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postupné rozširovanie a skvalitňovanie základnej technickej a občianskej infraštruktúry – miestne
komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, budovanie verejnej kanalizácie
a vodovodu,
modernizovaná sieť rozvodov elektrickej energie
komplexná plynofikácia obce
fungujúca verejná knižnica s verejne dostupným internetom
dobré pokrytie územia signálom mobilných operátorov
dostupnosť káblovej TV a širokopásmového internetu
intenzívna ochrana prírodného prostredia
organizovanie širokej škály športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
široké spektrum aktivít miestnych organizácií, združení a klubov a dobrá spolupráca so samosprávnymi
orgánmi obce
úcta k tradíciám
pomerne priaznivé životné prostredie
zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, rastúci záujem o ochranu životného prostredia
členstvo obce v Miestnej akčnej skupine Agroprameň, v Mikroregióne Dunajská magistrála, v Združení
miest a obcí Žitného ostrova a v Združení miest a obcí Slovenska
prihraničná partnerská spolupráca s maďarskými obcami Rábacsény a Környe
skvalitňujúca sa propagácia obce – spracovaná propagačná publikácia v 3 jazykových mutáciách
nová fungujúca a pravidelne aktualizovaná webová stránka obce
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Slabé stránky
•
limitované finančné zdroje obce potrebné na realizáciu žiaducich rozvojových investičných akcií
•
slabá ekonomická základňu v obci s absenciou stredne veľkého strategického investora a s pomerne nízkou
mierou ekonomickej výkonnosti jestvujúcich subjektov
•
nedostatok vhodných pracovných príležitostí v obci vyžadujúci dochádzanie za prácou v blízkom či
vzdialenejšom okolí
•
nedostatočne vyjasnená vlastnícka štruktúra k nehnuteľnostiam v obci a roztrieštenosť vo vlastníctve
pozemkov
•
postupné starnutie obyvateľstva
•
pokles ekonomicky aktívneho obyvateľstva
•
pokles počtu detí v predproduktívnom veku
•
nedostatočná vybavenosť základnou technickou infraštruktúrou (chýbajúca splašková a dažďová
kanalizácia, nedobudovaný verejný vodovod)
•
nevyhovujúci technický stav v oblasti občianskej vybavenosti (potreba rekonštrukcie kultúrneho domu,
obecného úradu, školskej jedálne a telocvične pri ZŠ, vysoká energetická náročnosť prevažujúcej časti
obecných budov)
•
chýbajúca zdravotná a nižšia sociálna starostlivosť v obci
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nevyužitý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu (blízkosť Malého Dunaja s bohatou faunou a flórou,
zásoby geotermálnych vodných zdrojov, agroturistika a vidiecky turizmus, cykloturistika, blízkosť
automotodrómu SLOVAKIA RING v obci Orechová Potôň a golfového areálu Welten Golf Club v obci
Báč)
nedostatočne využitý potenciál disponibilných obnoviteľných zdrojov energií
nedobudovaný systém separovaného zberu komunálnych odpadov a nízka miera ich zhodnocovania
nedobudovaný zberný dvor a iba čiastočne fungujúci separovaný zber komunálnych odpadov (plasty)
stále nedostatočné environmentálne povedomie obyvateľstva, devastácia prírodného prostredia drobnými
divokými skládkami na území obce
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Príležitosti pre rozvoj obce
•
relatívne priaznivý vývoj ekonomiky SR, vyššia tvorba zdrojov a tým aj rozpočtových príjmov samospráv
(zvýšenie podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb od roku 2016)
•
podpora rozvojových projektov samosprávy zo strany EÚ, SR a Trnavského samosprávneho kraja, resp.
iných donorov
•
zvyšovanie informovanosti a investícií do vzdelávacích aktivít (podpora celoživotného vzdelávania,
rekvalifikačné programy, poradenstvo pre dospelých, osvetová činnosť)
•
tvorba nových pracovných príležitostí v SR, pokles nezamestnanosti, rast disponibilných príjmov
obyvateľstva
•
hospodárska politika jedného z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich regiónov SR - Trnavského
samosprávneho kraja, orientovaná na podporu a zlepšovanie podnikateľského prostredia, najmä pre malé
a stredné podniky a na podporu rozvoja udržateľnej priemyselnej základne
•
rozvoj podnikateľských aktivít v regióne – tvorba nových pracovných miest a prílev obyvateľstva do
lokality
•
výborné klimatické a prírodné podmienky regiónu vhodné pre rozvoj ekologického poľnohospodárstva,
ovocinárstva a vinohradníctva
•
národná a regionálna podpora projektov rozvoja bývania s ťažiskovou orientáciou na mladé rodiny
vytvárajúcich pozitívny potenciál z hľadiska zlepšovania sociálnych a ekonomických faktorov obcí
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zlepšovanie dostupnosti a kvality verejných, sociálnych, zdravotných, kultúrnych, športových
a komerčných služieb
atraktívna príroda a dobrý potenciál pre rozvoj turizmu a nadväzných služieb uspokojujúcich dopyt
účastníkov cestovného ruchu (budovanie ubytovacích a stravovacích zariadení a tiež atraktívnych zariadení
na trávenie voľného času)
budovanie integrovanej regionálnej siete cyklotrás ako nástroja rozvoja ekologicky ohľaduplného
cestovného ruchu
podpora ochrany všetkých zložiek životného prostredia na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni
(budovanie kanalizačných a vodovodných sietí, ČOV, plynofikácia, budovanie zberných dvorov, vytvorenie
podmienok pre separovaný zber a následné zhodnocovanie komunálnych odpadov, budovanie zelených
verejných priestranstiev a pod.)
budovanie regionálnych a cezhraničných partnerstiev medzi územne blízkymi obcami, podnikateľmi
a združeniami vrátane miestnych akčných skupín za účelom realizácie spoločných projektov
prispievajúcich k spoločnému sociálnemu, ekonomickému a environmentálnemu rozvoju
zhodnocovanie tradícií, historického, kultúrneho a spoločenského dedičstva regiónu
budovanie občianskej spoločnosti, aktívne zapájanie občanov do života a fungovania samospráv
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Ohrozenia pre rozvoj obce
•
stupňovanie politických, sociálnych a ekonomických rizík vo svete a predovšetkým v Európe a v rámci
krajín Európskej únie
•
prírodné katastrofy a zhoršovanie životného prostredia
•
zhoršovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja v SR a v regióne
•
nedostatočné využívanie disponibilných ľudských, materiálnych, prírodných a technických zdrojov
•
zaostávanie vo výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni
•
obmedzovanie podnikateľského prostredia a podnikateľských aktivít, nevytváranie pracovných príležitostí,
rast nezamestnanosti, znižovanie príjmov obyvateľstva
•
nedostatočná podpora malého a stredného podnikania (nevyužitie potenciálu v oblasti malých a stredných
podnikateľských subjektov, turizmu, poľnohospodárstva a remesiel)
•
znižovanie príjmov samospráv vo väzbe na zhoršovanie hospodárskeho vývoja
•
legislatívne zmeny, zlučovanie malých obcí
•
zvyšovanie cien za energie, služby, potraviny a rast životných nákladov obyvateľstva
•
pokračujúce starnutie obyvateľstva, rast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku
•
rastúci podiel sociálne odkázaných obyvateľov na národnej a regionálnej úrovni
•
nedostatok národných a regionálnych kapacít a zdrojov na sociálne a zdravotné služby
•
zvyšujúce sa nároky na opravu a údržbu technickej infraštruktúry a majetku samospráv
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

pokračujúci nedostatočný rozvoj služieb
znehodnocovanie prírodného potenciálu v regióne a znižovanie environmentálnej stability krajiny.
nedostatok finančných zdrojov na zmysluplné rozvojové projekty samosprávy
slabá ekonomická základňa vyvolávajúca nedostatok pracovných príležitostí a dochádzanie obyvateľstva za
prácou, obmedzená podpora rozvoja podnikania
nie celkom dostatočná škála komerčných a verejných služieb pokrývajúca potreby a dopyt obyvateľstva
nie celkom vyhovujúci rozsah a kvalita občianskej vybavenosti implikujúci nespokojnosť obyvateľstva
a nezáujem o dianie v obci
postupné starnutie obyvateľstva vyvolávajúce potrebu zabezpečenia dostupnej zdravotnej starostlivosti
v obci a rozšírenie sociálnej starostlivosti a sociálneho poradenstva zameraného predovšetkým na starých,
sociálne slabých a odkázaných občanov
zastaraná, chýbajúca, resp. nedostatočne vybudovaná technická infraštruktúra (najmä splašková
kanalizačná sieť, verejná vodovodná sieť, dažďová kanalizácia)
nedostatočne využitý potenciál pre rozvoj cestovného ruchu implikujúci tvorbu nových pracovných
príležitostí
nevyužitý potenciál disponibilných prírodných zdrojov pre rozvoj obce (predovšetkým geotermálne vodné
zdroje)
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

dobrá strategická poloha obce s tichým a kľudným prostredím vhodným pre rozvoj obce ako prímestskej
lokality (rozvoj bývania spojený s pokračujúcim prílevom obyvateľstva, zvlášť mladých rodín)
vytvorenie podmienok a podpora pre aktivovanie disponibilného potenciálu v oblasti podnikateľských
aktivít
podpora malého a stredného podnikania v obci (poľnohospodárstvo, farmárstvo, remeslá, služby, obchod,
cestovný ruch)
priaznivé podmienky a prostredie pre rozvoj ekologického poľnohospodárstva a farmárstva
dobudovanie kvalitnej technickej infraštruktúry – s ťažiskom na splaškovú a dažďovú kanalizáciu a verejnú
vodovodnú sieť
zvýšenie investícií do vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
skvalitnenie podmienok pre športové a rekreačné aktivity a pre trávenie voľného času, relax a kultúru
zachovanie a rozvíjanie miestnych tradícií, kultúrneho dedičstva a životných hodnôt obyvateľstva
atraktívne prírodné podmienky a dobrý potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky,
cykloturistiky a letných športových a rekreačných pobytov pri vode
skvalitňovanie životného prostredia
dobudovanie a sprevádzkovanie zberného dvora slúžiaceho pre obyvateľov obce
pokračujúce budovanie regionálnych partnerstiev s obcami, podnikateľmi a združeniami na národnej
a cezhraničnej úrovni
efektívne využívanie podporných rozvojových programov a zdrojov EÚ, SR, Trnavského kraja, resp. aj
iných subjektov
BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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DLHODOBÁ VÍZIA OBCE HORNÁ POTÔŇ
Horná Potôň je atraktívnym miestom pre svojich obyvateľov, ktorí v nej našli svoj skutočný domov, radi
a spokojne tu žijú svoj kvalitný a zmysluplný život s úctou k vlastným tradíciám, zvyklostiam a k svojej histórii.
Vďaka dobrým podmienkam na rozvoj podnikania patrí obec k príťažlivým lokalitám regiónu s výkonnou
ekonomikou efektívne a ohľaduplne využívajúcou dostupné miestne zdroje, so solídnou sociálnou
starostlivosťou, s rozvinutou sieťou služieb a s dostatkom pracovných príležitostí.
Obec má vybudovanú kvalitnú občiansku, technickú a sociálnu infraštruktúru, zdravé životné prostredie
a poskytuje vhodné podmienky pre plnohodnotný kultúrny a spoločenský život obyvateľov, pre šport a rekreáciu
a pre cestovný ruch.

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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ZÁKLADNÝ STRATEGICKÝ CIEĽ OBCE NA OBDOBIE ROKOV
2016 - 2022
Zabezpečiť stabilný a trvalo udržateľný sociálny, ekonomický a environmentálny rozvoj obce Horná Potôň,
neustále skvalitňovať podmienky pre život jej obyvateľov a zvyšovať atraktívnosť obce pre súčasných
a budúcich obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÉ CIELE OBCE HORNÁ POTÔŇ
Parciálne ciele obce Horná Potôň do roku 2022:
Parciálny cieľ 1

Prispieť k prílevu nových obyvateľov obce a k zlepšovaniu demografickej a sociálnej
štruktúry obyvateľstva.
Zlepšiť občiansku vybavenosť a podmienky pre to, aby obec bola pre jej súčasných
a potenciálnych obyvateľov atraktívnym miestom pre ich život, prácu a aktívnu verejnú
angažovanosť.
Neustále podporovať úctu k histórii, zachovanie miestnych tradícií a upevňovanie
súdržnosti obyvateľstva prostredníctvom rôznych spoločenských, kultúrnych
a športových aktivít v obci.

Parciálny cieľ 2

Vytváraním vhodných podmienok podporiť rozvoj podnikateľských aktivít v obci
a tvorbu nových pracovných miest.

Parciálny cieľ 3

Rozvíjaním vidieckeho charakteru obce, zhodnocovaním prírodného potenciálu jej
územia, skvalitňovaním životného prostredia a zlepšovaním úrovne technickej
infraštruktúry prispieť k rastu spokojnosti a kvality života miestnych obyvateľov.

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE
V nadväznosti na stanovenú víziu obce, vymedzený základný strategický cieľ a z neho vyplývajúce parciálne
ciele obsahuje rozvojová stratégia obce Horná Potôň v podobe Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja tri
základné strategické priority zamerané na zmysluplný a cieľavedomý rozvoj obce v rokoch 2016 - 2022.
•

Strategická priorita I – trvalo udržateľný sociálny a kultúrny rozvoj obce
Motto strategickej priority - Obyvatelia obce - hlavní aktéri miestneho rozvoja)

•

Strategická priorita II – trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce
Motto strategickej priority – Ekonomika - generátor miestneho rozvoja

•

Strategická priorita III – trvalo udržateľný environmentálny rozvoj obce
Motto strategickej priority - Kvalitná technická infraštruktúra a zdravé životné prostredie - nástroj
miestneho rozvoja

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÁ PRIORITA I – TRVALO UDRŽATEĽNÝ SOCIÁLNY
A KULTÚRNY ROZVOJ OBCE

1/4

Opatrenie I.1 Podpora rozvoja bývania v obci
Aktivita I.1.1

Aktivita I.1.2

Pokračovanie vo výstavbe nájomných bytov vrátane malometrážnych bytov pre sociálne
ohrozené skupiny obyvateľstva, pre mladých ľudí a mladé rodiny s deťmi (celkovo
2 x 9 bytových jednotiek)
Pokračujúca podpora individuálnej bytovej výstavby

Opatrenie I.2 Rozvoj vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne obyvateľov obce
Aktivita I.2.1

Aktivita I.2.2

Aktivita I.2.3

Aktivita I.2.4

Organizovanie a podpora osvetových a vzdelávacích aktivít pre rôzne skupiny obyvateľstva –
od mladých ľudí až po seniorov (osvetové prednášky na rôzne aktuálne témy z oblasti
zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, ochrany životného prostredia; besedy
s osobnosťami regiónu a pod.)
Podpora a organizovanie vzdelávacích aktivít pre nezamestnané osoby a iné znevýhodnené
skupiny obyvateľstva za účelom ich začlenenia na trhu práce (rozvoj sociálnych zručností, kurz
v oblasti malého podnikania, rozvoj zručností v oblasti práce s informačnými a komunikačnými
technológiami a pod.)
Podpora aktivít zameraných na zapojenie detí a mládeže do aktívneho trávenia voľného času
a na organizovanie rôznych záujmových činností (športové kluby, tvorivé dielne, krúžky
zručností, jazykové krúžky, krúžok mladých hasičov, kultúrne podujatia, súťaže a pod.)
Pokračovanie v rozširovaní knižného fondu miestnej knižnice a realizácia projektu
elektronizácie knižničnej agendy
BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÁ PRIORITA I – TRVALO UDRŽATEĽNÝ SOCIÁLNY
A KULTÚRNY ROZVOJ OBCE

2/4

Opatrenie I.3

Skvalitnenie a rozvoj občianskej vybavenosti v obci

Aktivita I.3.1

Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu (výmena strechy, predných okien, vstupov
a kúrenia, zateplenie) a jeho prebudovanie na multifunkčné centrum s kinosálou podporujúce
klubovú činnosť, voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých občanov, spoločenský
a kultúrny život v obci
Rekonštrukcia domu smútku v obci a úprava priestorov v areáli miestneho cintorína (strecha,
vonkajšia fasáda, vnútorné priestory, vybavenie interiéru, obnova chodníkov a zelene)
Obnova interiérových priestorov v budove základnej školy vrátane rozvodov vody,
elektroinštalácií a výmeny sanitárnych zariadení, vybudovanie a obnova špeciálnych učební
Rekonštrukcia školskej telocvične pri základnej škole (výmena strechy, kúrenia,
elektroinštalácií, podláh a sociálnych zariadení)
Rekonštrukcia školskej jedálne pri základnej škole (oprava strechy, výmena okien a zateplenie,
obnova vybavenia potrebnými zariadeniami)
Obnova interiérov v materskej škole (výmena sanitárnych a sociálnych zariadení a oddelenie
vykurovacieho systému od základnej školy)
Rekonštrukcia a dobudovanie miestneho športového ihriska na multifunkčné ihrisko s umelým
trávnikom pre potreby realizácie viacerých exteriérových športových aktivít
Rekonštrukcia jestvujúcich a vybudovanie nových autobusových zastávok
Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci

Aktivita I.3.2

Aktivita I.3.3
Aktivita I.3.4
Aktivita I.3.5
Aktivita I.3.6

Aktivita I.3.7
Aktivita I.3.8
Aktivita I.3.9

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÁ PRIORITA I – TRVALO UDRŽATEĽNÝ SOCIÁLNY
A KULTÚRNY ROZVOJ OBCE

3/4

Aktivita 1.3.12

Obstaranie nového motorového hasičského vozidla pre potreby Obecného hasičského zboru
v obci
Obstaranie nového motorového vozidla/mikrobusu pre potreby realizácie terénnych verejných
a sociálnych služieb v obci (rozvoz žiakov základnej školy v spojení so susednými obcami,
rozvoz stravy, liekov a iné podporné sociálne služby)
Obnova výpočtovej a kancelárskej techniky pre potreby zabezpečovania prác Obecného úradu

Opatrenie I.4

Rozvoj sociálnych služieb v obci

Aktivita I.4.1

Rozširovanie foriem a kvalitatívnych parametrov sociálnych služieb v obci pre sociálne
znevýhodnené skupiny obyvateľstva (aktívne vyhľadávanie znevýhodnených občanov,
zabezpečenie kvalifikovaného sociálneho poradenstva a pod.)
Vybudovanie denného stacionára/senior centra pre odkázané osoby (dôchodcovia a zdravotne
postihnutí)
Podpora zotrvania seniorov v prirodzenom rodinnom prostredí (rozširovanie terénnej sociálnej
opatrovateľskej služby, rozširovanie možností poskytovania stravovania počas dňa a iné
podporné služby)
Príprava a postupná realizácia projektu vybudovania bezbariérových prístupov v obci
Aktívna podpora rozvoja dobrovoľníctva v sociálnej oblasti

Aktivita I.3.10
Aktivita 1.3.11

Aktivita I.4.2
Aktivita I.4.3

Aktivita I.4.4
Aktivita I.4.5

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÁ PRIORITA I – TRVALO UDRŽATEĽNÝ SOCIÁLNY
A KULTÚRNY ROZVOJ OBCE

4/4

Opatrenie I.5 Podpora tradícií a rozvoj športového, kultúrneho a spoločenského života v obci
Aktivita I.5.1
Aktivita I.5.2

Aktivita I.5.3
Aktivita I.5.4

Podpora organizovania tradičných a atraktívnych športových, kultúrnych a spoločenských akcií
Podpora aktivít jestvujúcich i nových záujmových organizácií, združení a klubov (prenájom
priestorov, finančná podpora, podpora pri organizovaní aktivít záujmových organizácií, združení
a klubov a pod.)
Podpora a organizovanie spoločných kultúrnych, športových a spoločenských aktivít
so susednými obcami regiónu a s obcami združenými v MAS Agroprameň
Pokračovanie v rozvoji cezhraničnej spolupráce s partnerskými prihraničnými obcami
Rábacsényi a Környe v Maďarku (aktívna účasť na vzájomných stretnutiach zameraných na
výmenu skúseností, spoluorganizovanie spoločných športových a kultúrno-spoločenských
podujatí a pod.)

Opatrenie I.6 Zlepšenie komunikácie a informovanosti obyvateľstva a návštevníkov obce
Aktivita I.6.1

Aktivita I.6.2
Aktivita I.6.3

Pravidelná aktualizácia a obsahové rozširovanie informácií publikovaných na oficiálnej
webovej stránke obce, vrátane informácii o ponuke voľných pracovných miest v obci
Vybudovanie elektronického informačného systému umožňujúceho elektronickú komunikáciu
s obyvateľmi obce prostredníctvom e-mailov a sms správ
Organizovanie pravidelných informačných stretnutí s obyvateľmi obce (Deň otvorených dverí
na Obecnom úrade v Hornej Potôni a pod.)
BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÁ PRIORITA II – TRVALO UDRŽATEĽNÝ EKONOMICKÝ
ROZVOJ OBCE
Opatrenie II.1 Rozvoj podnikateľských aktivít a tvorba pracovných miest
Aktivita II.1.1 Podpora jestvujúcich a novovznikajúcich výrobných a remeselných prevádzok a drobných
opravárenských služieb (podnikateľské poradenstvo, vhodné daňové prostredie v obci,
propagácia podnikateľských subjektov na webovej stránke obce a pod.)
Aktivita II.1.2 Podpora vzniku a rozvoja ekologických poľnohospodárskych výrobcov, farmárov a drobných
pestovateľov ovocia a zeleniny
Aktivita II.1.3 Podpora rozvoja komerčných služieb v obci
Aktivita II.1.4 Podpora podnikateľských subjektov pri získavaní disponibilných zdrojov z fondov Európskej
únie, z národných zdrojov, resp. z fondov iných inštitúcií, krajín a zoskupení

Opatrenie II.2 Podpora rozvoja aktivít v oblasti cestovného ruchu
Aktivita II.2.1 Podpora potenciálnych podnikateľských zámerov súvisiacich s vybudovaním zariadení pre
agroturistiku, drobných obslužných zariadení pre turistov, stravovacích, ubytovacích
a voľnočasových zariadení
Aktivita II.2.2 Pokračovanie v budovaní cyklotrás na území obce a ich prepojenia na okolité cyklotrasy
Aktivita II.2.3 Spoluorganizovanie turisticky atraktívnych spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
v spolupráci s partnerskými združeniami, klubmi a inými aktérmi na miestnej a regionálnej
úrovni a s cezhraničnými partnermi.
BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÁ PRIORITA III – TRVALO UDRŽATEĽNÝ
ENVIRONMENTÁLNY ROZVOJ OBCE

1/2

Opatrenie III.1 Obnova a rozvoj miestnej dopravnej infraštruktúry
Aktivita III.1.1 Obnova a dobudovanie miestnych komunikácií
Aktivita III.1.2 Obnova a dobudovanie chodníkov v intraviláne obce
Aktivita III.1.3 Priebežné udržiavanie miestnych cestných komunikácií a chodníkov
Opatrenie III.2 Skvalitňovanie technickej infraštruktúry
Aktivita III.2.1 Vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie v obci
Aktivita III.2.2 Vybudovanie dažďovej kanalizácie/zberných nádrží v tých častiach obce, ktoré sú po dažďoch
zaplavované
Aktivita III.2.3 Dobudovanie verejnej vodovodnej siete v obci

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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STRATEGICKÁ PRIORITA III – TRVALO UDRŽATEĽNÝ
ENVIRONMENTÁLNY ROZVOJ OBCE

2/2

Opatrenie III.3

Skvalitňovanie životného prostredia a zvýšenie atraktívnosti, funkčného a estetického
vzhľadu verejných priestorov v obci

Aktivita III.3.1

Zveľaďovanie verejných priestranstiev (úprava plôch, výsadba a pravidelné udržiavanie
zelene, zabezpečovanie čistoty, osadenie nových lavičiek, smetných košov, stojanov na
bicykle a verejného osvetlenia a pod.)
Rekonštrukcia jestvujúcich detských ihrísk v obci
Dobudovanie obecného zberného dvora
Rozširovanie separovaného zberu o nové druhy komunálnych odpadov
Širšie zapájanie nezamestnaných osôb do skrášľovania a zveľaďovania obce v rámci
využívania inštitútu verejnoprospešných prác
Likvidácia nepovolených skládok odpadov na území obce
Zapájanie obyvateľstva do zveľaďovania životného prostredia v obci formou rôznych súťaží
(napr. súťaž o najkrajšiu predzáhradku, súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu na oknách
rodinných domov a bytov a pod.)
Osvetová činnosť medzi obyvateľmi obce v oblasti ochrany a skvalitňovania životného
prostredia

Aktivita
Aktivita
Aktivita
Aktivita

III.3.2
III.3.4
III.3.5
III.3.6

Aktivita III.3.7
Aktivita III.3.8

Aktivita III.3.9

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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FINANČNÉ VYJADRENIE ZDROJOV NA IMPLEMENTÁCIU
ROZVOJOVÝCH PRIORÍT
Strategická priorita/opatrenie
Trvalo udržateľný sociálny a kultúrny rozvoj obce
Podpora rozvoja bývania
Rozvoj vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne obyvateľov
I.2
obce
I.3
Skvalitnenie a rozvoj občianskej vybavenosti v obci
I.4
Rozvoj sociálnych služieb v obci
Podpora tradícií a rozvoj športového, kultúrneho
I.5
a spoločenského života v obci
Zlepšenie komunikácie a informovanosti obyvateľstva
I.6
a návštevníkov obce
II.
Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj obce
Rozvoj podnikateľských aktivít a tvorba pracovných
II.1
miest
II.2 Podpora rozvoja aktivít v oblasti cestovného ruchu
III. Trvalo udržateľný environmentálny rozvoj obce
III.1 Obnova a rozvoj miestnej dopravnej infraštruktúry
III.2 Skvalitňovanie technickej infraštruktúry
Skvalitňovanie životného prostredia a zvýšenie
III.3 atraktívnosti, funkčného a estetického vzhľadu verejných
priestorov v obci
SPOLU
I.
I.1

Celkové odhadované náklady
v EUR
24 453 000,00
22 100 000,00

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie

110 000,00
2 010 000,00
160 000,00
45 000,00
28 000,00
55 000,00
0,00
55 000,00
11 255 000,00
650 000,00
10 060 000,00
545 000,00
35 763 000,00
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MONITORING, HODNOTENIE A AKTUALIZÁCIA PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom, prostredníctvom ktorého bude obec
Horná Potôň realizovať a riadiť svoj budúci rozvoj. Program má strednodobý charakter a vzťahuje sa na časové
obdobie rokov 2016 – 2022.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Potôň na roky 2016 - 2022 je otvoreným
dokumentom, ktorý bude priebežne monitorovaný a v pravidelnej ročnej periodicite (spravidla do 31. marca
príslušného roku) bude priebežne hodnotený na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Vo väzbe na výsledky monitorovacieho procesu môže PHSR vyžadovať aktualizáciu.
Plnenie programu, jeho pravidelné hodnotenie a aktualizáciu budú samosprávne orgány obce realizovať v súlade
s platným Zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Potôň na roky 2016 – 2022 bol schválený na
zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Horná Potôň dňa 17. marca 2016 uznesením č. 01-02/2016.

BUDÚCNOSŤ V PODNIKANÍ
občianske združenie
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