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Úvod 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý strategický dokument, 

vypracovaný v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ukladá 

obciam povinnosť spracovať strategický dokument určujúci základné potreby  a stratégie 

rozvoja obce v oblasti technickej a sociálnej infraštruktúry, kultúry, vzdelávania, ochrany 

životného prostredia a v ďalších oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti miestnej samosprávy. Platný 

dokument je nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov EÚ.  
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VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA OBCE 
 
 
 
 

Fyzickogeografická analýza obce 
 

Poloha 

Obec Oľka leží v údolí rieky Oľka v Nízkych Beskydách. Prvá písomná zmienka o obci 
je z roku 1408. Rozloha chotára obce je 3 152 ha.  

V roku 1408 bola obec súčasťou Stropkovského hradného panstva Perenyovcov pod 
názvom Elke, 1430 Olyka, 1773 Humenská Oľka, 1920 Vyšnia Oľka, maď. Homononnaolyka. 

V roku 1715 mala obec i mlyn, 19 obývaných a 5 opustených domácnosti. V roku 1787 
tu žilo 352 obyvateľov a počet domov 54 a v roku 1828 má 56 domov, v ktorých byvalo 419 
obyvateľov. 

Sedliaci pracujú a platia árendu. Od trhov sú však ďaleko. Nemajú možnosť zarobiť si 
peniaze.Ani cirkevný desiatok, ani pánsky desiatok, ani danky nedávajú. 

Tereziansky zákon do 1848 roku bol základnou právnou normou vo vzťahu medzi 
zemepánom a poddaným. Pôda, zapísaná v urbariálnom súpise, nesmela sa poddanému odňať. 

V období vzostupu fendálnych veľkostatkov bol významným základný pôdny fond 
našich gazdov až do roku 1918. 

 
Poloha Oľky je v zemepisnej šírke 48 0 , 45 ´ , severnej šírky a východná zemepisná dĺžka 

21 o , 61 ´. Stred obce je 250 m nad úrovňou mora, v chotári 210 – 460 m. Oľka leží na 
juhozápade Laboreckej vrchoviny (Nízke Beskydy). Mierne členitý povrch chotára Oľky tvoria 
flyšové vrstvy a svahové hliny. Globálne prevládajú lesné hnedé pôdy. Prevláda bukový, 
dubový a sosnový les zaoberajúci 62% extravilánu obce, lúky a pasienky predstavujú 25% jeho 
plochy a orná štrkovitá pôda zaberá len 7% výmery Olčianskeho chotára.  

Je to oblasť mierne tepla, vlhká s ročným úhrnom zrážok 650 – 850 mm a teplotným 
rozpätím 21 – 23 0  . 

  
 

Klimatologická charakteristika 

 

      Obec spadá do mierneho pásma s vnútrozemskou klímou. Zrážky sa po celý rok pohybujú 

okolo 7 mm. Vetry majú zväčša západné až severné prúdenie. 

 

 

Hydrologická charakteristika 

 

     Osou doliny je rieka Oľka. 
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Biogeografická charakteristika 
 

     Z kvetín sa vyskytuje pľúcnik lekársky, veternica hájna, prvosienka jarná, kostihoj 
srdcovitý, zubačka žľaznatá, rumanček, šafran, materina dúška, sedmokrásky, snežienky a iné 
. 

V okolitých lesoch prevládajú bukové, hrabové a brezové porasty, dub, lieska, jelša, osika, 
smrek, borovica a hrab. 

V lesoch sa vyskytujú skoro všetky druhy našej zveri ako jeleň, srna, diviak, vlk, líška, zajac, 
kuna, jež, rys, jazvec a z vtákov sova obyčajná, jastrab, bažanty, jarabice, vrana obyčajná, 
ďateľ, krkavec čierny, hrdlička, drozd, kuvik, a pod. Z plazov sa tu vyskytuje užovka, 
vretenica obyčajná a viaceré druhy jašteríc. V močiaroch sa vyskytuje ropucha zelená a 
rosnička zelená. 

Ochrana životného prostredia 

 

Územie obce patrí pod najnižší prvý stupeň ochrany, čo v praxi znamená, že v obci nie 

sú špeciálne obmedzené ľudské aktivity. V katastri obce sa nenachádza žiadna chránená 

krajinná oblasť alebo národný park. Obec neregistruje rozsiahle nelegálne skládky odpadu ani 

iné environmentálne záťaže, ktoré si vyžadujú odstránenie. V obci  prebieha výstavba 

kanalizácie, ktorá je dokončená na 70%. Ďalšia výstavba kanalizácia prebieha na etapy. 

Ukončenie sa predpokladá do roku 2020.   

 

Humánnogeografická analýza obce 
 

Poloha 

Obec Oľka sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v juhovýchodnej  časti 

okresu Medzilaborce. Susedí s obcami Havaj, Varechovce, Repejov, Radvaň nad Laborcom, 

Ruská Kajňa, Pakostov. Obec Oľka je od okresného mesta Medzilaborce vzdialená 32 km, od 

krajského mesta Prešov 80 km.  Hlavné mesto SR Bratislava je vzdialené 524km. 
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Demografia 

 Obec Oľka  ku dňu 31.12.2014 evidovala 292 obyvateľov trvalo žijúcich na jej území. 

Z tohto počtu je 152 mužov a 140 žien a  157 je v produktívnom veku. Počet živonarodených 

2. Zo zverejnených výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2011 vyplýva, že v Oľke sú dve 

národnosti slovenská, rusínska.  Prevláda tu gréckokatolícke náboženstvo. Počet domov  v obci 

je 166 z toho 106 trvalo obývaných. 

 

Domový a bytový fond 

Domu spolu      166 

z toho trvalé obývané     106 

Byty spolu      13 

z toho trvalé obývané     13     

 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo    12 

Priemysel        8   

Stavebníctvo        36 

Obchod        6 

Hotely a reštaurácie        2 

Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie   6 

Verejná správa        3   

Školstvo        1 

Zdravotníctvo        5 

Ostatné        78 

 

Školstvo v školskom roku 2014 – 2020 

Materské školy 

počet detí     – 

Základné školy 

počet žiakov     – 

Stredné odborné učílištia 

počet študentov     - 

Stredné odborné školy   - 

počet študentov 



7 
 

Gymnázia       

počet študentov    - 

 

       Zdravotníctvo 

Samostatná ambulancia praktického lekára  

- pre dospelých 

Samostatná ambulancia stomatológa  

 

   Technická vybavenosť 

Vodovodná sieť  - áno 

Kanalizačná sieť – áno 

Rozvodná sieť plynu – nie 

Čistička odpadových vôd – áno 

Pošty – áno 

Poštové smerové číslo – 067 04   

Telefónne smerové číslo – 057 

 

Občianska vybavenosť 

Dĺžka miestnych komunikácií (km)     3,5 

z toho bezprašné        3,5 

Dĺžka vybudovaných chodníkov (km)    - 

Verejná zeleň (ha)       0,7  

Skládky odpadu a spaľovne     - 

Cintoríny        3 

Dom Smútku        1 

Autobusové linky diaľkové a medzištátne    1 

Autobusové linky miestneho významu    3 

Počet staníc a zastávok vlakov     - 

Najbližšia železničná zastávka     Radvaň nad Laborcom 
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Sociálna infraštruktúra a vybavenosť obce 
 

Spádovosť obce: 

• Sídlo obvodného úradu      Medzilaborce 

• Sídlo matričného úradu      Oľka 

• Sídlo pracoviska daňového úradu     Humenné 

• Sídlo územnej vojenskej správy     Prešov 

• Sídlo pracoviska policajného zboru SR    Medzilaborce 

• Sídlo okresného súdu       Humenné 

• Sídlo úradu práce sociálnych vecí a rodiny    Stropkov 

• Sídlo hasičskej stanice, hasičského a záchranného zboru  Medzilaborce 

 

Služby, ktoré sa dajú využiť v obci Oľka 

• Potraviny COOP Jednota  

• Pohostinstvo Mikloš 

• Potraviny – predajný stánok, Helena Švigárová 

• Všeobecný lekár - MUDr. Ingrid Lajčiaková Čoudková 

• Stomatológ -  MUDr. Mária Semancová 

 

Vo vlastníctve obce je viacero budov – dom nádeje, kultúrny dom,  2 x zdravotné 

stredisko, ihrisko, obecný úrad,  miestne osvetové centrum obce . 

 
 

Cestovný ruch 

V Obci sa nachádza ubytovacie zariadenie v počte 15 lôžok, ktoré je súčasťou projektu 

Konskej turistiky, ktorá spája obce Miková, Oľka, Nižná Sitnica a Viťazovce. 

Obec však má potenciál pre rozvoj cestovného ruchu , akými sú agroturistika  

a vidiecky cestovný ruch. Z rozvoja cestovného ruchu by mohla profitovať obec i jednotliví 

občania obce.  
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Doprava 

 

V smere z juhu na sever obcou prechádza cesta II. triedy č. 554, ktorá spája okresy 

Humenné a Stropkov. Niektoré úseky cesty nie sú v dobrom technickom stave, vozovka má 

nespevnenú krajnicu. Počas pracovných dní premáva z obce 10 priamych autobusových spojení 

do  mesta Humenné a Vranov nad Topľou a železničnej vlakovej stanici Radvaň nad Laborcom 

1 spoj. Do okresného mesta Medzilaborce priame spojenie nie je.  

 

História obce 
 

Obec Oľka vznikla  počas 2. svetovej vojny zlúčením Vyšnej a Nižnej Oľky. 

Vyšná Oľka – 1 písm. zmienka v roku 1408 

 Nižná Oľka – 1 písm. zmienka v roku 1569. 

 K obci Oľka bola v roku 1954 pripojená Krivá Oľka. 

         Do 50-tych rokov 20 storočia obyvatelia pracovali väčšinou v poľnohospodárstve a 

v lesoch. V roku 1957 vzniklo v obci JRD, kde pracovala väčšina obyvateľov obce. Ostatní 

obyvatelia obce dochádzali do priemyselných podnikoch okolitých miest. Najtuhšia zima bola 

v roku 1929 keď vymrzlo zasiate obilie. Aj to prispelo k veľkému nedostatku potravín. V roku 

1944 počas Slovenského národného povstania bola vypálená časť obce a obec Krivá Oľka.  

Reformou Márie Terézie v oblasti školstva bola zavedená školská dochádzka pre deti od 

šiesteho do dvanásteho roku. Deti sa učili v škole čítať, písať a počítať. Písalo sa na tabuľku 

tzv. "grifíkom". Tabuľka mala rozmery 15x20 cm ,drevený rámček okolo a zotierala sa 

handričkou. Deti do školy nosili aj polienka - dve drevá na kúrenie.  Pravdepodobne korene 

olčianskej školy boli zapustené v roku 1881, keď pri cerkvi vo Vyšnej Oľke bola postavená, 

v časoch intenzívnej maďarizácie, kamenná budova cirkevnej školy. V roku 1928 bola zriadená 

v Nižnej Oľke trojtriedna Štátna ruská ľudová škola. Následne cirkevná škola vo Vyšnej Oľke 

je zrušená. Administratívne obec Oľka (vrátane jej niekdajších častí) patrila do Zemplínskej 

župy (5966 km2), neskôr okres Medzilaborce, kraj Prešov do roku 1960, potom okres Humenné 

a po nežnej revolúcii a znovuvzniku Slovenska patrí do okresu Medzilaborce, kraj Prešov. 
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SWOT ANALÝZA 

 

SWOT analýza je analýza vnútorných silných a slabých stránok obce, v súvislosti s 

vonkajšími príležitosťami a hrozbami. Je nástroj strategického plánovania používaný na 

hodnotenie a využitie svojich silných stránok a príležitostí a elimináciu slabých stránok 

a hrozieb.  

 

 

Silné stránky 
 

• Angažovanosť miestnych obyvateľov 

• Dostatok autobusových spojov do miest Humenné a Vranov nad Topľou  

• Obec je súčasťou mikroregiónu Združenie Horná Oľka 

• Blízkosť rekreačnej oblasti Domaša 

 

Slabé stránky 
 
 

• Zlý technický stav dopravnej infraštruktúry 

• Slabá finančná kondícia obce 

• Nedostatočne rozvinutá infraštruktúra cestovného ruchu 

• Nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov 

• Nedostupnosť železničnej dopravy 

• Energetická náročnosť obecných zariadení 

• Absencia kompostoviska, zberného dvora 

• Nedostatok voľných pracovných miest v regióne 

• Dopravná dostupnosť obce do okresného mesta 

• Veľká vzdialenosť do okolitých miest 
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Príležitosti 
 
 

• Rozvoj obce prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ 

• Využitie Atraktívneho prírodného prostredia, priaznivého pre rozvoj cestovného ruchu 

• Cezhraničná spolupráca obce 

• Spolupráca s obcami v Združení Horná Oľka 

• Využitie kultúrnych tradícií 

• Zapájanie občanov do rozvoja obce 

• Propagácia obce 

• Vybudovanie turistických trás pre peších a cykloturistov 

• Využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie 

• Dobré predpoklady pre rozvoj agroturistiky 

• Spolupráca súkromných podnikateľov so samosprávou obce 

• Vytvorenie nových pracovných miest pre občanov 

• Komerčné využitie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

• Využitie prírodného bohatstva v katastri obce 

 

 

Hrozby 
 
 

• Negatívny vplyv hospodárskej krízy prejavujúci sa v znížení zamestnanosti a tým 

v znížení počtu obyvateľov obce 

• Náklady spojené s administratívou a neustále sa meniacou legislatívou 

• Vysoké počiatočné náklady pri čerpaní štrukturálnych fondov EÚ 

• Vysoké počiatočné náklady pri zavádzaní obnoviteľných a alternatívnych zdrojov 

energie 

• Dlhodobá návratnosť investícií 

• Nízky rozpočet obce pri spolufinancovaní projektov z prostriedkov EÚ 
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STRATÉGIA ROZVOJA OBCE 

 
 

Cieľ 1: Zlepšenie technickej vybavenosti obce 
 

 

Opatrenie 1: 

Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov a priestorov k rodinným domom 

 

Súčasný stav: 

Vo veľkej časti obce sa obecné cesty nachádzajú v nevyhovujúcom stave, navyše chýbajú 

i chodníky pre chodcov. Tieto skutočnosti spomaľujú dopravu a zvyšujú riziko dopravných 

nehôd a tým aj škody na zdraví a majetku občanov.  

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Rekonštrukciou obecných ciest a vybudovaním chodníkov by sa výrazne zlepšil bezpečný 

pohyb občanov a návštevníkov obce.  

 

 

Opatrenie 2: 

Realizácia obnoví kuchyne v priestoroch miestneho osvetového centra obce 

 

Súčasný stav: 

Momentálne v budove miestneho osvetového centra obce sa nachádzajú prázdne priestory 

bývalej kuchyne, výrazne to obmedzuje kultúrne, sociálne , športové aktivity obce. 

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Kuchynka v ktorej by sa dali pripravovať jedlá by výrazne zvýšila atraktivitu a využiteľnosť 

miestneho osvetového centra obce. Mohla by sa využívať pri kultúrnych a športových  akciách 

obce spojená s občerstvením pre občanov a návštevníkov.  Navyše by obec mohla tieto 

priestory prenajímať na organizovanie rodinných osláv a iných spoločenských akcií.  
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Opatrenie 3: 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

 

Súčasný stav: 

Tohto času sa v obci nachádza osvetlenie, ktoré je zastaralé, kde sú časte poruchy a výpadky 

osvetlenia. Nie sú často osvetlené verejné časti obce. 

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Inštaláciou úsporného verejného osvetlenia by obec ušetrila nemalé finančné prostriedky, ktoré 

by následne mohla použiť na rôzne kultúrne a športové podujatia obce čím by sa zvýšila 

atraktivita obce. 

 

Opatrenie 4: 

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Budovu centra obecných služieb 

 

Súčasný stav: 

Nevyužitý objekt /budova/ Požiarnej zbrojnice.  

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Rekonštrukciou budovy Požiarnej zbrojnice na Budovu centra obecných služieb , ktorá bude 

slúžiť pre poskytovanie kvalitnejších základných služieb pre verejnosť, rozšírenie 

infraštruktúry občianskej vybavenosti, zvýšenie konkurencieschopnosti obce, zlepšenie kvality 

života obyvateľov obce, vytvorenie priestorov pre vzdelávanie mladých podnikateľov. 

Obec by tak okrem ďalších pozitívnych efektov podporovala zdravý životný štýl svojich 

obyvateľov. 
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Opatrenie 5: 

Vybudovanie multi funkčného ihriska 

 

Súčasný stav: 

 

V súčasnosti sa v obci nachádza iba trávnaté ihrisko, ktoré sa nedá využívať celoročne. 

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

 

Vybudovaním multifunkčného ihriska by obyvatelia získali priestor na aktívne využívanie 

voľného času. Obec by tak okrem ďalších pozitívnych efektov podporovala zdravý životný štýl 

svojich obyvateľov.  

 

Opatrenie č.6 

Rekonštrukcia obecnej bytovky, odkúpenie 6 b.j a rozvoj nájomného bývania 

 

Súčasný stav: 

V súčasnosti je v obci Oľka vybudovaná 5  bytová jednotka bývalej základnej školy a 6 bytová 

jednotka bývalého Roľníckeho družstva, ktorá je v konkurznej správe.  

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

 

Obec Oľka má záujem o odkúpenie 6 b.j. od správcu konkurznej podstaty, ktorá je 

v dezolátnom stave a následne jej rekonštrukciu. Zároveň je v záujme obce zabezpečiť 

výstavbu nových obecných nájomných bytových domov s počtom 12 bytových jednotiek 

bežného štandardu. Odkúpením, rekonštrukciou a výstavbou nových  bytových jednotiek sa 

zabezpečí udržateľnosť mladých rodín. Zvýši sa počet obyvateľov a tým aj napredovanie obce. 
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Opatrenie č.7 

Vybudovanie denného stacionára respektíve dom soc. zariadení 

  

- Zvyšovanie dostupnosti sociálnych služieb odkázaným osobám  

-  Zlepšiť ponuku sociálnych služieb pre obyvateľov obce zriadením denného stacionára  

- Zintenzívniť činnosť v rámci komunitnej sociálnej práce  

- Zabezpečiť kvalitné zdravotné služby pre všetky vekové kategórie obyvateľ 

 

Sociálna starostlivosť V súčasnosti nezabezpečujeme sociálne služby  pre obyvateľov  obce. 

 V samotnej obci Oľka nie je žiaden funkčný objekt sociálnej starostlivosti.  

Výhľadové demografické trendy Slovenska hovoria o všeobecnom starnutí populácie, čo sa prejaví 

zvýšeným dopytom po sociálnych službách. Obec preto plánuje vybudovať vlastné zariadenie 

sociálnych služieb, ktoré bude kombinovať pobytovú a ambulantnú službu, a tiež plánuje postupne 

rozšíriť ponuku terénnych sociálnych služieb. 

 

 

Cieľ 2: Zlepšenie ochrany životného prostredia 
 

Opatrenie 1: 

Vybudovanie zberného dvora odpadov 

 

Súčasný stav: 

Momentálne obec nemá zriadený zberný dvor odpadov. Pre obyvateľov obce je zabezpečené 

vyvážanie komunálneho odpadu.  

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Vybudovaním zberného dvora by obec chránila životné prostredie, nakoľko by tak dopomohla 

k triedeniu a opätovnému využívaniu odpadov. Zriadenie zberného dvora odpadov by malo 

dopad aj na zamestnanosť v obci, nakoľko takéto zariadenie vytvára pracovné miesta pre nízko 

kvalifikovaný personál. Zberný dvor odpadov by tak dopomohol riešiť zložitú situáciu v oblasti 

zamestnanosti, ktorá dlhodobo postihuje celý región v ktorom sa obec Oľka nachádza. 
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Opatrenie 2:  

Pitná voda 

 

Súčasný stav: 

V sučastnosti sa v časti obci nachádza obecný vodovod, ktorý je v dezolátnom stave. Vyskytujú 

sa časté poruchy, ktoré stoja obec nemalé finančné prostriedky na ich opravu. 

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci. 

Rekonštrukciou obecného vodovodu by sa zamedzilo uniku pitnej vody. Zlepšila by sa kvalita 

a obec by ušetrila nemalé finančné prostriedky, ktoré by sa dali využiť v iných oblastiach. 

 

Opatrenie 3:  

Opatrenia proti zosuvom pôdy 

 

Súčasný stav: 

Obec Oľka sa nachádza na území, ktoré môže podliehať svahovým deformáciám – úplazom 

a zosuvom pôdy. Zapríčiňuje to geologický podklad – pieskovcové a ílovcové horniny. 

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci. 

Geologický prieskum by mohol naznačiť ktoré konkrétne miesta sú náchylné na zosuv. 

Výsledky sa následne môžu zapracovať do územného plánu a ďalej s nimi pracovať aby sa 

predišlo škodám na zdraví a majetku obyvateľov.  

 

Opatrenie 4: 

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov 

energie 

Súčasný stav: 

Väčšina budov, ktoré spravuje obec sa vyznačuje opotrebovanosťou a nízkou energetickou 

efektivitou, čo výrazne predražuje ich prevádzku. Tieto budovy si vyžadujú investície do 

rekonštrukcie, ktoré si však obec z vlastných zdrojov nemôže dovoliť, preto sa ich stav neustále 

zhoršuje. Objekty obce majú toho času palivové základne prevažne vyžívajúce tuhé palivo. 
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Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Vysoké náklady na prevádzku verejných budov by sa dali riešiť ich rekonštrukciou, konkrétne 

zateplením fasády, v prípade kultúrneho domu i stropu,  výmenou okien, zmenou palivovej, 

prípadne inštaláciou slnečných kolektorov. Vstupné náklady na tieto rekonštrukcie sú vysoké, 

pri dlhodobej prevádzke sa však o niekoľko rokov tieto náklady vrátia, následne obec ušetrí 

finančné prostriedky, ktoré môže investovať na ďalšie potrebné opatrenia a služby. Ďalej tieto 

rekonštrukcie prinesú i estetický efekt, keďže zateplením fasády sa oživí vonkajší vzhľad 

budov. Zmenou palivových základni energetických zdrojov pri výrobe tepla využívajúcich tuhé 

palivo, za palivové základne napr. na biomasu – energetickú drevnú štiepku sa prispeje 

k zmierňovaniu nepriaznivých dôsledkov emisií či už skleníkových plynov alebo základných 

znečisťujúcich látok a zároveň sa prispeje k stratégii zvýšiť počet energetických zdrojov 

využívajúcich obnoviteľné zdroje pri výrobe tepla vo verejných objektoch v majetku obce. 

 

Cieľ 3: Zatraktívnenie verejných priestranstiev v obci 
 

Opatrenie 1: 

Rekonštrukcia centrálnej časti obce 

 

Súčasný stav: 

Obec Oľka disponuje centrálnym priestorom, ktorý je v nevyhovujúcom stave a nedá sa 

využívať na oddych a zhromažďovanie obyvateľov obce.  

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Rekonštrukciou centrálnej oddychovej zóny by občania získali priestor na oddych 

a nadväzovanie užších vzťahov medzi občanmi obce. Zatraktívni sa vzhľad obce a získa sa 

nový priestor pre kultúrne akcie. 
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Opatrenie 2: 

Rekonštrukcia oplotenia obecných cintorínov 

 

Súčasný stav: 

Oplotenie okolo cintorínov je v zlom technickom stave, v určitej časti chýba úplne. Pohybujú 

sa tam divé a domáce zvieratá, ktoré svojimi výkalmi ničia pietne miesta. Z estetického 

a bezpečnostného hľadiska je súčasný stav nevyhovujúci.  

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Rekonštrukciou a výstavbou nového oplotenia sa zlepší vzhľad cintorínov, ktorý navštevujú 

miestni obyvatelia i obyvatelia iných miest a obcí. Pre lepšiu prezentáciu obce i kultúrnejšie 

prostredie posledného odpočinku je rekonštrukcia oplotenia žiaduca.  

 

Opatrenie 3: 

Rekonštrukcia budovy obecného zdravotného strediska a jeho okolia 

 

Súčasný stav: 

V súčastnosti je budova patriaca obci  v dezolátnom stave. Budova nie je vytápaná, chýbajú 

okapy fasáda je zničená. 

.  

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Rekonštrukciou budovy a jej okolia by obec získala priestory, ktoré by sa dali využívať ako 

oddychová zóna pre miestnych obyvateľov a na rôzne kultúrne a spoločenské akcie. Zároveň 

by mohla slúžiť aj ako ubytovacie zariadenie pre návštevníkov a turistov ako aj škola v prírode. 

Obec by tým získala na atraktívnosti a ušetrila by určité finančné prostriedky ktoré vynakladá 

na čiastočne opravy budovy. 
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Cieľ 4: Cezhraničná spolupráca 
 

Opatrenie1: 

Využívanie programu cezhraničnej spolupráce 

 

Súčasný stav: 

Partnerské obce v rámci mikroregiónu Horná Oľka a samotnej obce na poľskej strane 

ZARSZYN a ODRZECHOVA.  

 

Navrhované riešenie a jeho prínos obci: 

Program cezhraničnej spolupráce posilňuje rozvíjať kultúrny, ekonomicky a sociálny potenciál 

participujúcich obcí a tým posilní práve tieto predpoklady, ktoré prispejú k rozvoju obce a 

obyvateľov.  

 
 
 

FINANČNÝ PLÁN NA ZABEZPE ČENIE PROGRAMU 

 

Dlhodobý rozvoj obce vedie cez stanovenie a plnenie strategických cieľov, ktoré si obec 

zadefinovala. Stanoveniu týchto cieľov predchádzala detailná SWOT analýza zameraná na 

hlavné disparity a rozvojové príležitosti obce. Skôr ako obec uvažovať o realizácií konkrétnych 

zámerov, je dôležité stanoviť zdroje financovania ktoré na realizáciu projektov použije. Väčšina 

plánovaných projektov si na realizáciu vyžiada veľké množstvo finančných prostriedkov, 

ktorými obec nedisponuje. Preto na realizáciu zámerov bude nutné použiť externé finančné 

zdroje. Ako najvhodnejší spôsob financovania sa ponúka využitie štrukturálnych fondov EÚ.  

 

Program rozvoja obce sa bude realizovať z týchto zdrojov: 

• Vlastný rozpočet obce 

• Prostriedky z vlastnej činnosti (prenájom, predaj obecného majetku) 

• Externé zdroje (štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet, Prešovský samosprávny kraj, 

úvery) 
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ZÁVER 

 
 

Tento dokument slúži ako všeobecný prehľad strategických vstupov, výstupov 

a možností Obce Oľka. Vzhľadom na blížiace sa nové programové obdobie 2015 – 2020, 

v ktorom sa momentálne tvoria strategické dokumenty a podmienky na základe, ktorých sa má 

možnosť Obec Oľka ako žiadateľ uchádzať o množstvo nenávratných finančných prostriedkov 

z týchto zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR, tak rovnako sa bude tento nosný dokument 

stratégie rozširovať o konkrétne zámery v rámci príslušných operačných programov a ich 

výziev. 

 


