2021 - 2025

STANKOVANY
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

E-PRO

OBCE-EPRO.SK

2021 - 2025

STANKOVANY

OBSAH
1. ÚVOD ........................................................................................................................................ 6
1.1. Charakteristika dokumentu .................................................................................................. 7
1.2. Hodnotenie predchádzajúceho PHRSR ............................................................................. 10
1.3. Zapojenie verejnosti ............................................................................................................ 11
2. ANALYTICKÁ ČASŤ ................................................................................................................. 14
2.1. Charakteristika územia........................................................................................................ 15
2.2. História .................................................................................................................................. 15
2.3. Poslanie dokumentu............................................................................................................ 16
2.4. Socioekonomická analýza ................................................................................................... 16
2.4.2. Rozvojový potenciál.................................................................................................. 16
2.4.3. Demografické ukazovatele ...................................................................................... 17
2.4.4. Hospodárstvo a ekonomika .................................................................................... 22
2.4.5. Finančná situácia ...................................................................................................... 22
2.4.6. Podnikateľské a nepodnikateľské subjekty ........................................................... 24
2.4.7. Občianska vybavenosť ............................................................................................. 27
2.4.8. Bývanie....................................................................................................................... 27
2.4.9. Školstvo ...................................................................................................................... 27
2.4.10. Zdravotníctvo a sociálne služby ............................................................................ 28
2.4.11. Šport a rekreácia..................................................................................................... 28
2.4.12. Kultúra ..................................................................................................................... 29
2.4.13. Cestovný ruch a infraštruktúra pre turistov........................................................ 29
2.4.14. Medzinárodný kontext a partnerstvá .................................................................. 30
2.4.15. Zhrnutie socioekonomickej analýzy ..................................................................... 30
2.5. Územno-technická analýza ................................................................................................. 31
2.5.2. Rozvojové osi............................................................................................................. 31
2.5.3. Dopravná infraštruktúra .......................................................................................... 32

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. JÚLA 2022

OBCE-EPRO.SK

1

2021 - 2025

STANKOVANY

2.5.4. Technická infraštruktúra.......................................................................................... 34
2.5.5. Limity využitia územia .............................................................................................. 38
2.5.6. Zhrnutie územno-technickej analýzy ..................................................................... 38
2.6. Prírodno-environmentálna analýza................................................................................... 39
2.6.2. Ovzdušie .................................................................................................................... 39
2.6.3. Vodné toky a plochy ................................................................................................. 41
2.6.4. Pôda ........................................................................................................................... 42
2.6.5. Hluk ............................................................................................................................ 42
2.6.6. Žiarenie ...................................................................................................................... 42
2.6.7. Odpadové hospodárstvo ......................................................................................... 44
2.6.8. Zeleň........................................................................................................................... 44
2.6.9. Reliéf........................................................................................................................... 45
2.6.10. Geomorfologické členenie..................................................................................... 46
2.6.11. Geologické podložie ............................................................................................... 48
2.6.12. Klimatické podmienky............................................................................................ 48
2.6.13. Rastlinstvo ............................................................................................................... 49
2.6.14. Živočíšstvo ............................................................................................................... 49
2.6.15. Životné prostredie .................................................................................................. 50
2.6.16. Ochrana prírody a krajiny...................................................................................... 51
2.6.17. Limity využitia územia a potenciálne rozvojové plochy ..................................... 52
2.6.18. Zhrnutie prírodno-environmentálnej analýzy..................................................... 52
2.7. Zhodnotenie prieskumov verejnej mienky ....................................................................... 53
2.8. SWOT analýza ....................................................................................................................... 54
2.9. Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy......................................................................... 56
3. STRATEGICKÁ ČASŤ................................................................................................................ 57
3.1. Opis rozvojovej stratégie..................................................................................................... 58
4. PROGRAMOVÁ ČASŤ.............................................................................................................. 61

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. JÚLA 2022

OBCE-EPRO.SK

2

2021 - 2025

STANKOVANY

5. REALIZAČNÁ ČASŤ ................................................................................................................. 82
5.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie .................................................................... 83
5.2. Monitorovanie a hodnotenie.............................................................................................. 89
6. FINANČNÁ ČASŤ .................................................................................................................... 94
7. ZÁVER...................................................................................................................................... 96
7.1. Zhrnutie dosiahnutých výsledkov ...................................................................................... 97

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. JÚLA 2022

OBCE-EPRO.SK

3

2021 - 2025

STANKOVANY

PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Stankovany
na roky 2021 – 2025. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia
predstavujú dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni
každej jednej samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa
stávajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej
obce.
Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a
programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje
lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých
schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR
Názov:
Územné vymedzenie:
Územný plán obce / VÚC
schválený:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Stankovany na roky 2021 - 2025
Žilinský kraj, obec Stankovany
áno

Dátum schválenia PHRSR:

24.06.2021

Dátum platnosti:

platný na roky 2021 - 2025

Verzia:

2.0

Publikovaný verejne:

30.06.2021

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Základné identifikačné údaje
Názov obce

Stankovany

Kraj

Žilinský kraj

Okres

Ružomberok

Rozloha katastrálneho územia

1 892 ha

Starosta obce

JUDr. Vladimír Urban

Kontaktné informácie
Tel. č.

Obecný úrad: 044/439 1231
Mobil: 0908 930 749

E-mail

obec@stankovany.sk

Webová stránka obce

https://www.stankovany.sk/
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ÚVOD
Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné
nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež
hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.
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1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý
programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce/mestá. Je vypracovaný
na základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou
uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR
Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu
Forma spracovania

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Stankovany
Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
• JUDr. Vladimír Urban, starosta obce Stankovany

Riadenie procesu

• Ing. Slávka Belková

spracovania

• Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky, informovanie
prostredníctvom web stránky, Dotazník

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

03 - 04 / 2021

Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce

Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území
obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity
pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby
tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa
zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín
sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu
územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority
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dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:
-

Založenie na kvalitných a overených dátach
Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická

a prírodno-environmentálna)
-

Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR

-

Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia

-

Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce
Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:
(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené
v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri
uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,
pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie
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a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej
politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na
zabezpečenie realizácie PHRSR,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a
hodnotenia

plnenia

PHRSR s ustanovením

merateľných

ukazovateľov,

vecný a časový

harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.
(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.
(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie
vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH
DOKUMENTOV
Názov dokumentu

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

Oblasť dát / téma

Národná stratégia
regionálneho

http://www.mp
2020 - 2030

národná

rozvoja SR (NSRR)
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1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR
Obec Stankovany mala v predošlom období spracovaný PHRSR 2016-2020.
Sumár aktivít, ktoré obec z predošlého PHRSR realizovala:
Číslo

Názov aktivity

Rok

Náklady

1.1.1.

Zateplenie, rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ Stankovany

2017-2018

165 016 €

1.3.1.

Dobudovanie kanalizácie

2019-2020

400 000 €

1.3.4.

Projektová príprava dostavby kanalizácie a vodovodu do vybranej
lokality na výstavbu rodinných domov a obecných nájomných
bytov v časti Pod Jasením

2016-2017

10 000 €

Sumár aktivít, ktoré obec z predošlého PHRSR začala realizovať, ale ešte neukončila:
Číslo

Názov aktivity

Rok

Náklady

1.1.3.

Nadstavba a rekonštrukcia MŠ

2019-2020

180 400 €

1.2.1.

Rozšíriť prístupovú cestnú komunikáciu III. triedy

2018-2019

200 000 €

2.1.3.

Administratívna podpora vlastníkom v procese vysporiadania
pozemkov

2016-2017

5 000 €

3.1.6.

Rekonštruovať staré drevenice v podhorských osadách Podšíp a
Federovo

2019-2020

10 000 €

6.1.1.

Pripraviť stavebné pozemky a infraštruktúru

2018-2020

200 000 €

Sumár aktivít, ktoré obec z predošlého PHRSR ešte nezačala realizovať :
Číslo

Názov aktivity

Rok

Náklady

1.1.2.

Výmena nábytku v ZŠ s MŠ

2020

20 000 €

1.2.2.

Vybudovať chodníky

2018-2020

17 000 €

1.3.2.

Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete a rozšírenie najmä v
lokalitách, kde sa počíta s výstavbou IBV a obecných nájomných
bytov

2019-2020

70 000 €

1.3.3.

Dobudovanie bezdrôtového rozhlasu do periférnych častí a do
vybranej lokality na výstavbu rodinných domov a obecných
nájomných domov v časti Pod Jasením

2018-2019

30 000 €

1.3.5.

Územné a stavebné konanie na dostavbu kanalizácie a vodovodu
v lokalite Pod Jasením

2018

1 500 €

1.3.6.

Vybudovanie kanalizácie v lokalite Pod Jasením

2019-2020

30 000 €

3.1.3.

Vytvoriť zoznam atraktivít, služieb a produktov cestovného ruchu
v obci

2016

5 000 €

3.1.4.

Realizovať marketingovú kampaň pre vybrané cieľové skupiny

2016

1 500 €

3.1.5.

Rozšíriť ubytovacie služby

2018-2020

2 000 €

4.1.1.

Zriadiť obecnú políciu/spoločnú obecnú políciu/dohodu s
Mestskou políciou v Ružomberku

2017-2019

20 000 €
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5.1.1.

Realizovať kampaň o využití alternatívnych zdrojov energie najmä
vykurovanie na biomasu

2018-2020

3 500 €

6.1.3.

Definovať výhody bývania v obci a realizovať kampaň o
možnostiach bývania v obci

2016

500 €

1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI
FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY
PHRSR
Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

X

X

X

X

X

X

Dotazník pre širokú verejnosť

X

X

X

Prieskumy verejnej mienky

X

X

X

Metóda

Informovanie
verejnosti

Internetové stránky – vrátane verejných
pripomienok tzv. chatrooms; sociálne siete
Účasť na miestnych aktivitách a
podujatiach

Zverejňovanie informácií v miestnej tlači

Stretnutia

Využitie miestnych ľudí na získavanie
názorov
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Informovanie

Metóda

verejnosti

Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

Pracovné skupiny

Iné aktivity

FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU
Dôležité otázky
Prečo je potrebné získať
informácie
prostredníctvom
prieskumu?

Zdôvodnenie
Je ideálnym nástrojom na

Zdôvodnenie, náčrt a spôsob

získanie verejnej mienky

prieskumu, očakávané

obyvateľov.

výsledky.

Získanie čo najväčšieho
Čo je jeho cieľom?

Poznámky

počtu názorov všetkých
záujmových skupín
obyvateľov.

Definovanie záujmov
obyvateľov, kľúčové oblasti
prieskumu.

On-line prieskum verejnej
mienky obyvateľov bol
Akým spôsobom sa bude

vybraný na základe finančnej

realizovať?

nenáročnosti a možnosti
oslovenia veľkého počtu

Výber typu prieskumu náhodný, druh prieskumu dotazník

respondentov.

Aké budú finančné nároky?

Najväčšie odhadované

Cena za prieskum je

náklady budú použité na

súčasťou licencie použitia E-

zhotovenie materiálov

PRO, bol vykonávaný

kvalitného on-line prieskumu

externou spoločnosťou.
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Zdôvodnenie

Poznámky

a jeho vyhodnotenia – táto
úloha bude zverená vybranej
spoločnosti. Uvedenie
celkovej sumy za realizáciu
prieskumov.
Prieskum sa bude realizovať
minimálne počas obdobia 2
Aké budú časové nároky?

mesiacov, aby mohla byť

03 - 04 / 2021

oslovená čo najväčšia
skupina respondentov.
Hlavný koordinátor
Kto bude zodpovedný za

prieskumu zodpovedá ze

realizáciu prieskumu?

jeho správnu realizáciu a

Tím PROROZVOJ

analýzu zozbieraných dát.
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého
riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti:
socioekonomickú, územno-technickú a prírodnoenvironmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie
celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť
vytvoriť o území vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Obec Stankovany sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, spadá do Žilinského kraja
a leží na úpätí Chočského pohoria, 3 km od sútoku riek Váh a Orava. Nachádza sa v spádovom
území mesta Ružomberok, ktoré je vzdialené od obce 17 km. Výmera katastrálneho územia je 1
892 ha.
Katastrálne územie obce Stankovany a jeho okolie:

2.2 HISTÓRIA
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1425. O existencii Stankovan sa dozvedáme
už na sklonku 14.storočia v spojitosti s udelením šoltýstva v Gombáši Petrovi, synovi Stankovmu,
šoltýsovi v Stankovanoch. Pravdepodobne to bola osada organizačno-hospodárska, súvisiaca so
sútokom Váhu a Oravy. K takejto reorganizácii budúceho dolného Liptova došlo v čase uplynutia
lehoty, počas ktorej boli stankovianski osadníci oslobodení od platenia poplatkov likavskému
panstvu, pod ktoré podliehali. Práva Stankovancov boli formulované podľa nemeckého
dedinského práva, v tomto konkrétnom prípade krupinskej mutácie magdeburského práva, ktoré
sa stalo v poslednej tretine 14. storočia určujúcim aj pre žilinský právny okruh zasahujúci celé
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teritórium severozápadného Slovenska - terajší Žilinský samosprávny kraj.
Obyvatelia Stankovian sa venovali drevárstvu, ovčiarstvu, pestovali konope, neskôr pribudlo
košikárstvo, tkáčstvo a pltníctvo, po roku 1872 i práca pri železnici a v mestách. V polovici
16. storočia boli povinní platiť ročne 48 denárov, každý piatok pre hradné panstvo chytať ryby,
narúbať a doniesť kmene stromov, vydlabané a upravené na na prívod vody, a trámy potrebné pri
opravách a údržbe hradu. Samostatnou farnosťou sa Stankovany stali v roku 1803, kde patril aj
Rojkov, stankovanské osady a Kraľovany.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU
Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obceStankovany
je definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a
potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov
o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie
časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.
Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o
počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva,
kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL
Rozvojovým potenciálom a dominantným činiteľom cestovného ruchu na Liptove je príroda,
turisticko - športové a rekreačné využitie prírodných prameňov, atraktivít, prírodných daností,
vyplývajúcich z neobyčajne priaznivej geografickej polohy tohto uzavretého prírodného komplexu.
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Nemenej zaujímavým je liptovské ľudové umenie a ľudová kultúra, ktorá sa zachovala v podobe
piesní, tancov, zvykov, krojov, textílií, čipiek, modrotlače, ľudovej architektúry, drevorezby
a podobne, tvorí typický kultúrny prejav horskej časti Slovenska.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
V rokoch 2010 až 2019 je evidovaný v obci pokles obyvateľov z 1242 na 1167, čiže o 75
obyvateľov. Príčinou zníženia stavu obyvateľov je v uvedených rokoch nielen prirodzený úbytok,
ale aj úbytok odsťahovaním.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019
Rok

Počet obyvateľov

2010

1242

2011

1216

2012

1207

2013

1205

2014

1196

2015

1205

2016

1179

2017

1172

2018

1184

2019

1167

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa údajov na konci roka 2019 mala v obci veľmi miernu prevahu ženská populácia, a to
v pomere 50,2 % ku 49,8 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2019
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Pohlavie

Počet obyvateľov

Muži

581

Ženy

586

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za
určité obdobie. V rokoch 2010 – 2019 bol zaznamenaný výrazný prirodzený úbytok obyvateľov.
Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2016, kedy nastal prirodzený úbytok 15 obyvateľov. Len v
rokoch 2010 a 2018 obec zaznamenala prirodzené prírastky obyvateľov.
Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom
a úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno
určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec
v rokoch 2015 a 2018, najväčší počet ich odišiel v rokoch 2016 a 2019.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019
Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2010

2

-3

-1

2011

-6

6

0

2012

-1

-8

-9

2013

-4

2

-2

2014

-5

-4

-9

2015

-5

14

9

2016

-15

-11

-26

2017

-8

1

-7

2018

4

8

12
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Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

2019

-5

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

-12

-17

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Veková štruktúra obyvateľstva v obci Stankovany sa delí do troch kategórií:
• Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 159 obyvateľov.
• Produktívna
Produktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 783 obyvateľov.
• Poproduktívna
Poproduktívna: 64 a viac - predstavuje 225 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2019
Pohlavie

Predproduktívna
zložka

Poproduktívna

Produktívna zložka

zložka

Muži

87

410

84

Ženy

72

373

141

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najvyšší a dominantný podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou (97,3 %).
Okrem toho majú v obci zastúpenie aj obyvatelia nemeckej (1 obyv.), českej (1 obyv.) a rusínskej
národnosti (1 obyv.).

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 5 náboženstvám, z ktorých dominantné
postavenie má rímskokatolícke (s podielom 93,2%). K ostatným 4 náboženstvám sa prihlásilo
spolu 31 obyvateľov.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
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Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev

1129

Gréckokatolícka cirkev

3

Pravoslávna cirkev

3

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

24

Cirkev československá husitská

1

Nezistené vierovyznanie

19

Obyvateľstvo bez vyznania

33

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.7 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najpočetnejšia skupina obyvateľov spadá do kategórie bez maturity 33,3% a za nimi sú to
obyvatelia s maturitou 23,8 %. Vysokoškolsky vzdelaných osôb s ukončeným magisterským,
inžinierskym alebo doktorandským vzdelaním je len 6,2 %. Pomerne veľká časť obyvateľov uviedla,
že má ukončené len základné vzdelanie (20,1 %) a obavatelia bez vzdelania tvoria 13,5%.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Základné vzdelanie

244

Učňovské vzdelanie (bez maturity)

228

Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)

176

Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou)

53

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou)

205

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (s maturitou)

31

Vyššie odborné vzdelanie

14

Vysokoškolské prvostupňové (bakalárske) vzdelanie

13

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie

60
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Vysokoškolské treťostupňové (doktorandské) vzdelanie

2

Bez vzdelania

164

Nezistené vzdelanie

22

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.8 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
V obci žije 46 % ekonomicky aktívnych osôb, pričom 24,7 % tvoria dôchodcovia – obyvatelia
v poproduktívnom veku.

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Ekonomická aktivita

Počet obyvateľov

Pracujúci (okrem dôchodcov)

426

Pracujúci dôchodcovia

10

Osoby na materskej dovolenke

10

Osoby na rodičovskej dovolenke

30

Nezamestnaní

112

Študenti stredných škôl

74

Študenti vysokých škôl

23

Osoby v domácnosti

4

Dôchodcovia

299

Deti do 16 rokov

176

Iné

15

Nezistené

33

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020
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2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA
Dominantným odvetvím je lesné hospodárstvo a chovateľstvo. Súčasťou chovu oviec je
následná výroba tradičných domácich syrových výrobkov (značka Liptov), ktoré sú známe nielen
na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Snahou obce je podpora rýchlejšieho rozvoja
podnikateľských ubytovacích, stravovacích aktivít, posilnenie tradičných remeselníkov v obci a ich
propagácia. K tomu má napomôcť aj novovybudované agroturistické centrum. Nové pracovné
príležitosti priamo v obci, vyčlenenie pozemkov na novú výstavbu zvýšia celkový stav obyvateľov
v obci, podporia ekonomickú stabilitu obce a jej rozvoj do budúcnosti.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA
Obec v roku 2019 hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom vo výške 27 045 €. Tento
výsledok dosiahla vyššími celkovými výnosmi 520 299 € v porovnaní s celkovými nákladmi 493 247
€.
Ročné výsledky výnosov a nákladov dosahované v predošlých rokoch boli:
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2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Organizácie, ktoré zriadila a prevádzkuje obecná samospráva sú Obecné lesy spol. s r.o. Stankovany (lesníctvo, poľovníctvo, drevárska výroba) a
rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Stankovany.

Podnikateľské subjekty so sídlom v Stankovanoch podľa Obchodného registra:

ASVA Consult s.r.o. (služby) 2018
DANIELA SYRY s.r.o. (mliečne výrobky) 2018
DIASVET spol. s r.o. (služby) 2004
EXCLUDO s.r.o. (služby) 2012
Jaroslav Michalek (maloobchod-predajňa) 1993
MEBERA-RBK spol. s r.o. (voľkoobchod, maloobchod) 2005
SSF, s.r.o. (stavebníctvo, služby) 2019
Strakajur spol. s r.o. (dopravné služby) 2013

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
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Názov:

Futbalový klub SOKOL Stankovany

Broň

Folklórna skupina Podšíp

Lyžiarsko turistický klub Stankovany-Rojkov

DHZ Stankovany

DHZ Rojkov

Stankovanček
Pozemkové spoločenstvo Urbár Stankovany
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Názov:

Obecný šachový klub
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2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,
ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových
kategórií.
V obci je Základná škola s materskou školou (jedáleň, školský klub), predajne potravinárskeho
aj nepotrevinárskeho tovaru, pošta, kostoly, Dom smútku, cintorín (urnové háje, rozptylové lúčky),
knižnica a pohostinské stredisko.

2.4.7 BÝVANIE
V obci sa nachádza cca 350 stále obývaných bytov a približne 100 neobývaných bytov. Nová
výstavba sa tu vo väčšej miere v posledných rokoch nerealizovala. Viac ako polovica bytového
fondu v obci je zastaralá, bola postavená do roku 1970, čo znamená vek budov viac ako 50 rokov.
Na podporu prírastku obyvateľov obec už pripravila pozemky na výstavbu rodinných domov
v lokalite Pod Jasením a má už spracovanú územnú a projektovú dokumentáciu pre dostavbu
kanalizácie a vodovodu v tejto záujmovej lokalite.

2.4.8 ŠKOLSTVO
Na budove ZŠ s MŠ v obci bola v predošlom období realizovaná rekonštrukcia, je zateplená.
Ešte je nutná výmenena nábytku a techniky IT, ktoré sú už v nevyhovujúcom technickom stave,
opotrebované. Materskú školu navštevuje priemerne 35 detí. V základnej škole sa vyučuje len
v 1.-4. ročníku (v každom ročníku jedna trieda). Pedagogickú činnosť v rámci vyučovania a
klubových aktivít zabezpečuje 6 učiteľov (vrátane p.riaditeľky) a jedna vychovávateľka. V rámci
doplnenia vzdelávania je pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom poskytované
aktualizačné vzdelávanie - Zelená škola (enviro projekt školy) a Digitálne technológie v praxi.
Pri ZŠ je zriadený Školský klub detí pod názvom Stankovanček, ktorý pomáha deťom rozvíjať
sa vo všetkých oblastiach, formuje ich zručnosti, vychováva prírodou, dobrodružstvom a hrou.
Krúžky, ktoré môžu deti navštevovať sú EKO krúžok, počítačový krúžok, tvorivé dielne a športovoPROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
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pohybové hry.
Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu úzko spolupracuje
s obcou Stankovany. Zabezpečuje výučbu v odboroch: hra na gitaru, klavír, akordeón, literárnodramatický odbor.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
V obci sa nenachádza Zdravotné stredisko ani Lekáreň. Lekársku starostlivosť Zdravotného
strediska majú občania zabezpečenú v Ľubochni vzdialenej 3 km. Tu poskytujú lekárske služby
všeobecný lekári pre dospelých (2 ambulancie), zubný lekári (2x ambulancia), detský
lekár. Ďalšie zdravotnícke služby sú dostupné v meste Ružomberok vzdialenom 17 km. V meste sú
zdravotnícke strediská so všeobecnými a odbornými lekármi, sieť lekárni aj nemocnica s lôžkovými
oddeleniami ÚVN SNP Ružomberok.
Obec neprevádzkuje Denný stacionár ani Domov dôchodcov, taktiež nemá opatrovateľskú
starostlivosť o sociálne odkázaných obyvateľov. Seniori-dôchodcovia majú možnosť odoberať si
stravu v jedálni pri ZŠ s MŠ Stankovany, avšak rozvoz obedov nie je obcou zabezpečovaný. V obci
pôsobí miestny spolok Slovenského červeného kríža (SČK) – momentálne má 46 členov - ktorý
tieto činnosti do určitej miery zabezpečujú. V obci pôsobí aj Jednota dôchodcov Slovenska.
Organizujú pravidelné stretnutia v priestoroch nového agroturistického centra a zabezpečujú
spoločné výlety dôchodcov za okolitými turistickými lákadlami.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA
V obci sú k dispozícii športové zariadenia - futbalové ihrisko ( má aj zastrešené sedenie), v rámci
futbalového ihriska je detské ihrisko so šmýkačkami, hojdačkou, klzisko (v zimnom období),
telocvičňa v ZŠ s MŠ Stankovany. Obyvatelia sa môžu aktívne zapojiť do športových organizácií,
ktoré tu pôsobia. Sú to - Poľovnícke združenie, Lyžiarsko-turistický klub, Cykloturistický klub,
Šachový klub a obecný futbalový klub FK Sokol Stankovany. Počet športových podujatí, ktoré
organizuje obec je cca 30 za rok. Konajú sa napr. pod názvom - O pohár starostu obce Stankovany,
Bačov pohár, Liptov Cup Stankovany a iné.
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2.4.11 KULTÚRA
V obci je Kultúrny dom, v ktorom sú organizované kultúrne a spoločenské akcie pre obyvateľov.
V tejto budove si našlo miesto aj Malé obecné múzeum. Múzeum tvorí zariadená Stankovianska
izba ľudových tradícií, ktorú sa podarilo vyskladať z rôznych ľudových predmetov, ktoré obyvatelia
Stankovian držali doma.
V kultúre obce pôsobia záujmové združenia :
• Ochotnícke divadlo Bajaja - divadlo nemá dlhú tradíciu, spracúva klasické hry,
• Folklórny súbor Podšíp - pôsobí od roku 2010 - má tanečnú, hudobnú a spevácku zložku.
Obec organizuje Kultúrne podujatia v počte priemerne 15 za rok. Medzi už tradičné môžme
zaradiť Vianočné koncerty – kedy sa hrá na organ v kostole. Ďalšie kultúrne akcie - Obecný ples,
detský karneval, Deň matiek, Deň detí, Stankoviansky deň, Stankovianske halušky, Mesiac úcty k
starším a Mikuláš.
V obci sa zachovali Národné kultúrne pamiatky :
• Dom strážny – železničná zastávka,
• Dom ľudový – pltnícky dom z 20.storočia (cca 30-te roky), súkromné vlastníctvo.

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV
Lákadlom pre návštevníkov a turistov sú termálne (kúpanie) a minerálne pramene (pitie),
ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve obce Stankovany, spolu na ploche viac ako 8 ha.
• Kúpeľný prameň – do II. sv. vojny mala prevádzka drevené obloženie, potom však bolo zničené.
Obyvatelia Stankovian ho svojpomocne upravili na pôvodnú veľkosť. Okolie treba dobudovať,
aby bolo vhodné na kúpanie. Je to sírnato-uhličitý minerálny a termálny prameň s
blahodárnymi účinkami pre liečbu kožných ochorení, pre podporu pohybového a tráviaceho
ústrojenstva (najmä pri žalúdočných a črevných ochoreniach) a taktiež na doplnenie zásob
vápnika a na zrýchlenie peristaltiky.
• Mädokýš pod lesom – asi 2km od obce Stankovany.
Rojkovská travertínová kopa - pozoruhodný travertínový útvar s kráterovým prameňom
minerálnej vody a kruhovým jazierkom na vrchole, s plochou vyše 0,1 ha. V roku 1971 bola
vyhlásená za prírodnú pamiatku. Zrekonštruované minerálne kúpalisko je obľúbeným miestom na
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kúpanie v teplých letných dňoch. Nachádza sa asi 100 m od hlavnej cesty v susednej obci Rojkov.
Pre podporu turistiky a atraktívnosti lokality chce obce podporiť rekonštrukciu starých dreveníc
v podhorských osadách Podšíp a Federovo. Objekty sú v súkromnom vlastníctve, preto obec vyvíja
aktivity a jednania s vlastníkmi s cieľom zlepšiť technický aj vizuálny stav dreveníc.

2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ
Obec nemá uzatvorené žiadne medzinárodné ani národné partnerstvá.

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY
Potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu na celom Liptove je príroda, turisticko - športové
a rekreačné využitie prírodných prameňov, atraktivít, prírodných jedinečností. Ale lákadlom pre
niektorých môže byť liptovské ľudové umenie a ľudová kultúra, ktorá sa zachovala v podobe
piesní, tancov, zvykov, krojov, textílií, čipiek, modrotlače, ľudovej architektúry, drevorezby
a podobne, tvorí typický kultúrny prejav horskej časti Slovenska.
V posledných 10-tich rokoch je evidovaný v obci pokles obyvateľov o 75. Príčinou zníženia
stavu

obyvateľov

je

nielen

potrebné zmeniť nepriaznivú

prirodzený

vekovú

úbytok,

štruktúru,

ale

lebo

aj

ak

úbytok

vyčíslime

odsťahovaním.
pomer

Je

obyvateľov

predproduktívneho veku (159) ku poproduktívnemu veku (225) tak vychádza len 0,7. Nových
obyvateľov prisťahovaním sa snaží obec získať ponukou pozemkov na IBV aj s vybudovanou
infraštruktúrou. obec v rámci hospodárenia dosahuje každoročne od roku 2011 stále kladné
hospodárske výsledky. Podporuje podnikanie v obci hlavne tie subjekty ktoré vytvárajú podmienky
pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu. Obyvatelia majú v obci základnú občiansku vybavenosť
aj ZŠ (1. - 4.ročník) s MŠ. Zdravotnícke stredisko sa nachádza v Ľubochni vzdialenej len 3
km. Športové zariadenia a plochy pre šport sú vybudované pre všetky vekové kategórie - detské
ihriská, športové ihriská pre mládež a dospelých, futbalové ihrisko s prestrešenou tribúnou,
telocvičňu. V obci je Kultúrny dom, v ktorom sú organizované kultúrne a spoločenské akcie pre
obyvateľov. V tejto budove si našlo miesto aj Malé obecné múzeum. Múzeum tvorí zariadená
Stankovianska

izba

ľudových

tradícií,

ktorú

sa

podarilo

zariadiť

rôznymi

ľudovými

predmetmi donesenými od starších obyvateľov.
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2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA
Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a
technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a
limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI
Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná
v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z
roku 2011).

Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia.
Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú
dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti. Priamo popri obci prechádza rozvojová os 1.stupňa na
trase Prešov-Ružomberok-Žilina.
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2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie
jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA
Katastrom obce - miestnou časťou Rojkov a Strakov - prechádza štátna cesta I. triedy č. I/18
v dĺžke cca 2 km, ktorá je významným cestným koridorom na trase Žilina-Ružomberok-PrešovKošice. Touto cestou sú miestne časti Rojkov a Strakov bezprostredne prepojené so susednými
vidieckymi sídlami a hlavne s okresným mestom Ružomberok.

Dĺžka miestnych komunikácií je viac ako 10 km, z toho cca 3 km sú len spevnené úseky bez
asfaltového povrchu a spôsobujú vysokú prašnosť pri prejazde. Prístupovú miestnu komunikáciu
III. triedy č.III./2211 je nutné rozšíriť. Časť cesty je už rozšírená a dokončenie ďalšieho úseku je v
pláne na roky 2021-2022. Realizátorom rekonštrukcie cesty je SSC Žilina.

2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA
Hromadná autobusová preprava do/z obce je problematická, pretože je to zachádzka z
hlavnej cesty I.triedy. Obyvatelia stále viac využívajú individuálnu dopravu, alebo vlakovú
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dopravu.

2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Priamo stredom obce prechádza dôležitý železničný koridor, je to trať č. 400 Praha - Žilina
- Ružomberok - Košice. V obci Stankovany je zastávka osobných vlakov ŽSR. Trať však ešte nie
je modernizovaná, preto je v celej obci veľká hlučnosť – keďže prechádza priamo zastavanými
časťami obce, domy sú po oboch stranách železničnej trate. Taktiež železničné priecestie pre
peších je už v nevyhovujúcom technickom stave.

2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA
Obcou prechádza rieka Váh, ale v tomto úseku nie je prevádzkovaná žiadna lodná doprava.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA
Najbližia letecká doprava medzinárodného významu je v Poprade (Poprad-Tatry Airport) vo
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vzdialenosti 90 km, alebo v Bratislave (Letisko M.R.Štefánika) vo vzdialenosti 260 km.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA
Odstavné plochy v obci nie sú vybudované. Malé parkoviská sú len pri nákupných objektoch
a pri Obecnom úrade. Na odstavenie vozidiel sú využívané okraje miestnych komunikácií čo
značne znižuje bezpečnosť premávky v obci. V súvislosti s rozvojom CR je nutné aj dobudovanie
parkovacích plôch pre návštavníkov a turistov.

2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA
Chodníky pre pešiu prepravu v rámci obce nie sú ešte v prevažnej miere vybudované. Zatiaľ
je vybudovaný len chodník spájajúci obec Stankovany s miestnou časťou Rojkov v dĺžke 800 m
a taktiež chodník v miestnej časti Rojkov v dĺžke cca 500 m. Túto situáciu sa snaží obec riešiť a
plánuje na roky 2021 a 2022 vybudovanie chodníkov aj v ďalších častiach obce.

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Podmienky pre prepravu bicyklom nie sú vybudované. Nie je tu žiadny cyklochodník, preto sa
na tento účel môžu využívať len miestne komunikácie, čo znižuje bezpečnosť pri preprave hlavne
detských cyklistov.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu
územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy,
ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti
zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre
dodávaných médií alebo signálov.
Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že
ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a
hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých
ostatných systémov v spoločnosti.
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2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU
V obci je vybudovaný verejný vodovod v dĺžke 2900 m a v miestnej časti Rojkov asi 1300 m.
Na území obce sú taktiež dva vodojemy v obci Stankovany a jeden v Rojkove. Obecný vodovod je
pod správou Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s., vodojem a celá vodovodná sieť v Rojkove
je v užívaní Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s., ktorá je zároveň aj jej správcom. Celý
vodovodný systém v Rojkove je vlastníctvom obce. Celkove na vodovodnú sieť je napojených až
90% obyvateľov obce. Tí ktorí nie sú pripojení využívajú vlastné studne.

2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
V obci sú vybudované štyri trafostanice, pričom v miestnej časti Rojkov sú dve z nich. Technický
stav trafostaníc je dobrý, ale stav rozvodných sietí (čiže cca 150 stĺpov) je kritický. Ich nedostatočná
stabilita, čo má za následok uvoľnené vedenie elektrických vodičov si žiada zo strany SSE postupnú
rekonštrukciu elektrickej rozvodnej siete a jej rozšírenie v lokalitách, kde sú pripravené stavebné
pozemky na novú IBV.
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2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
V obci nie je vybudovaná plynofikačná rozvodná sieť, pretože v blízkosti nie je žiadny diaľkový
plynovod, na ktorý by mohla byť obec napojená.

2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM
Ústredné kúrenie lokálneho charakteru využíva cca 232 domácností, z toho až na pevné palivo
204. Ďalší, ktorí sú v menšom množstve používajú elektrické vykurovanie. Ešte cca 86 domácností
využíva na vykurovanie kachle na pevné palivo. Predpoklad na vybudovanie siete na rozvod
plynu vzhľadom na potrebné vysoké náklady sú minimálne. Obec v súlade so zamedzovaním
znečisťovania

ovzdušia

informácie aj možnosti

sa

snaží

využívania

cielenou

alternatívnych

kampaňou

sprostredkovať

obnoviteľných

zdrojov

obyvateľom

energie,

najmä

vykurovanie na biomasu.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD
V obci bol ešte v roku 2014 ukončený spoločný projekt - Kanalizácia a čistiareň odpadových
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vôd pre obce Hubová, Ľubochňa, Stankovany, Švošov. Spoločná ČOV bola vybudovaná v lokalite
Stankovany, časť Rojkov. Projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie.
Kanalizácia v obci Stankovany bola vybudovaná iba čiastočne. V roku 2019 až 2020 dobudovala
Vodárenská spoločnosť Ružomberok 400 m kanalizačnej siete v ďalších lokalitách obce.

2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE
V obci je zriadená pevná miestna telefónna sieť, na ktorú sú napojení už väčšinou len starší
obyvatelia. Mladšej veková kategória využíva v prevažnej miere technicky modernejšie služby
mobilných operátorov na hlasové aj dátové služby. Pokrytie obce signálom mobilných operátorov
je dostatočné a kvalitatívne vyhovujúce.
Príjem TV signálu (pozemný) je zabezpečený televíznym vysielačom umiestnenom na blízkom
vrchu Havran. Mnohí obyvatelia využívajú satelitných poskytovateľov a majú inštalované vlastné
satelitné prijímače.
Miestny rozhlas v obci už bol technicky rekonštruovaný na bezdrôtový rozhlas. V periférnych
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oblastiach aj nových lokalitách IBV je nutné obecný rozhlas dobudovať.

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE
Verejné osvetlenie bolo za posledné obdobie upravené na technicky kvalitnejšie a energeticky
úspornejšie. Vymenili sa staré výbojkové svietidlá za úsporné žiarivkové.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA
Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej
dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (územný plán
VÚC).

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY
Katastrom obce Stankovany, jej miestnou časťou Rojkov prechádza štátna cesta I. triedy č. I/
18 v dĺžke cca 2 km, ktorá je významným cestným koridorom na trase Žilina-Ružomberok-PrešovKošice. Dĺžka miestnych komunikácií je viac ako 10 km, z toho cca 3 km sú len spevnené úseky bez
asfaltového povrchu a spôsobujú vysokú prašnosť pri prejazde. Prístupovú miestnu komunikáciu
III. triedy č.III./2211 je nutné rozšíriť. Časť cesty je už rozšírená a dokončenie ďalšieho úseku je
v pláne na roky 2021-2022. Priamo stredom obce prechádza železničná trať č. 400 Praha - Žilina
- Ružomberok - Košice. V obci je zvýšená hlučnosť – keďže trať prechádza priamo zastavanými
časťami obce, domy sú po oboch stranách železničnej trate. Železničné priecestie pre peších je
už v nevyhovujúcom technickom stave. Odstavné plochy v obci nie sú vybudované, autá parkujú
pri okraji miestnych komunikácií. Chodníky pre pešiu prepravu v rámci obce nie sú v prevažnej
miere vybudované. Túto situáciu sa snaží obec riešiť a plánuje na roky 2021 a 2022 vybudovanie
chodníkov v niektorých častiach obce. Cyklistický chodník v obci nie je vybudovaný.
V obci Stankovany je vybudovaný verejný vodovod aj v miestnej časti Rojkov. Spolu je
pripojených približne 90 % obyvateľov. Obec je elektrifikovaná ale nie je plynofikovaná. Veľa
domácností využíva vykurovanie a tuhým palivom alebo elektrickými kotlami. Obec usmerňuje
obyvateľov k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie - využívanie biomasy. Kanalizácia v obci
Stankovany bola vybudovaná iba čiastočne. V roku 2019 až 2020 dobudovala Vodárenská
spoločnosť Ružomberok 400 m kanalizačnej siete v ďalších lokalitách obce. Verejné osvetlenie
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bolo za posledné obdobie upravené na technicky kvalitnejšie a energeticky úspornejšie. Vymenili
sa staré výbojkové svietidlá za úsporné žiarivkové.

2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA
Prírodno-environemtálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného
prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a
ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE
V obci sa nenachádza žiadny väčší zdroj znečisťovania ovzdušia. Ovzdušie tu patrí do 2.stupňa,
čo je mierne znečistenie, ktoré súvisí z absenciou plynofikácie obce a preto obyvatelia sú nútení
využívať iné zdroje tepla, hlavne spaľovanie tuhých palív. Obec sa túto nepriaznivú situáciu snaží
riešiť orientáciou obyvateľov na využívanie elektriny a alternatívnych obnoviteľných zdrojov, ktoré
v menšej miere znečisťujú ovzdušie.
V okolí sa však nachádza mesto Ružomberok, v ktorom má svoju prevádzku nielen spoločnosť
Mondi SCP, ale aj iné priemyselné podniky. Mesto Ružomberok je taktiež vzhľadom na
každodennú hustotu dopravy, ktorá cez ňu prechádza, extrémne znečisťované. Vzhľadom na
vysokú úroveň znečisťovania patrí Ružomberok a okolie medzi oblasti s potrebou riadenia kvality
ovzdušia v rámci SR.
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2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY
Celé územie dolného Liptova patrí do povodia rieky Váh. Pravostranné prítoky z Chočských
vrchov sú menej bohaté na vodu ako oproti ležiace nízkotatranské a veľkofatranské. K Chočským
prítokom patria potoky Teplianka a Turík. Od Ružomberka na západ sa z pravej strany do Váhu
vlievajú ešte potoky Likavka a Komjaťanka. Z ľavej strany priberá Váh významnejšie potoky ako sú
Sliačanka, Šťiavničianka, Ľubochnianka a rieka Revúca. Revúca odvodňuje preliačeninu Revúckeho
podolia medzi Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami. Prietok vodných tokov sa v priebehu roka mení.
Najsuchším mesiacom je január (Váh - 19,4 m3/s), keď je väčšina zrážok viazaná vo forme snehu.
Najvodnatejšie sú vodné toky v apríli (Váh - 67,6 m3/s). V jarnom období sú pre vodákov splavné
rieky Váh a Revúca.
Jazero Blatná, ktoré je prirodzenou vodnou plochou v tejto oblasti, vzniklo zrútením skál
a prehradením prítoku Ľubochnianky. Z umelých nádrží sú to tajchy v Turíckej doline, vodárenské
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nádrže Čutkovo, Hrabovo, rybníky v Liptovskom Michale a rybník Sliačik.
Dolný Liptov je bohatý na výskyt minerálnych prameňov. Ich prítomnosť sa vzťahuje hlavne
do miest, kde sa spája kotlina s pohoriami. V doline Váhu sú známe minerálne pramene pri
Stankovanoch a Ľubochni. Minerálne vody vyvierajú tiež na zlome ohraničujúcom z juhu Chočské
vrchy, v kúpeľoch Lúčky a z okolia Bešeňovej. Na zlome prebiehajúcom Liptovskou kotlinou
a Nízkymi Tatrami sú známe pramene v Sliači, Ludrovej a Liptovskej Štiavnici. Najznámejšou
minerálnou vodou dolného Liptova je Korytnická minerálna voda. Jej výskyt umožnil vybudovať
miestne kúpele.

2.6.3 PÔDA
V pôdnom kryte v kotlinách prevládajú hnedozeme, v pohoriach hnedé lesné pôdy a rendziny.
Poľnohospodárska pôda zaberá 376,5 ha. Orná pôda je obhospodarovaná na ploche 82,3
ha. Najnižšie položené územia sa zväčša využívajú na poľnohospodárske účely (pestovanie
zemiakov, obilnín a pod.), horské partie sú bohato pokryté najmä ihličnatými smrekovými lesmi,
pôvodné bukové lesy nižších horských polôh sa zachovali len ojedinele. V najvyšších polohách
smrečiny prechádzajú do kosodreviny a pásma hôľ.

2.6.4 HLUK
V obci sa nachádza a prechádza stredom zastavanej časti Stankovany už technicky zastaralá
železničná trať, ktorá je zdrojom vysokého hluku. Pre jej elimináciu je potrebná rekonštrukcia trate
a modernizácia vlakových súprav zabezpečujúcich železničnú dopravu. Ďalším zdrojom je cestná
doprava, ktorá spôsobuje hluk v časti Rojkov, ide o zdroj hluku líniového charakteru.

2.6.5 ŽIARENIE
Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného
žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované stredné až nízke riziko výskytu radónu. Globálnym
problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy,
ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j.
pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).
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2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Obec má uzavretú zmluvu s Technickými službami Ružomberok na odvoz TKO aj na vývoz
separovaných druhov odpadu. Odvoz je realizovaný na skládku v Ružomberku. V katastrálnom
území obce sa už nenachádzajú žiadne odkaliská, či oficiálne skládky odpadov. V niektorých
lokalitách obec zlikvidovala za posledných 5 rokov spolu 3 rozsiahle skládky, ktoré boli dlhé
roky využívané ako nelegálne smetiská. Separovaný odpad sa vyváža raz mesačne. Pre ďalšie
znižovanie odpadu obec podporuje a usmerňuje obyvateľov na likvidáciu vlastného biologicky
rozložiteľného odpadu v domácich kompostoviskách.

2.6.7 ZELEŇ
2

V obci sú vybudované a udržiavané dve parkové plochy, ktorých územie je spolu 200 m a
záhrady v obci zaberajú 11,4 ha. Zastavané plochy a nádvoria majú 48,1 ha. Na ploche 283 ha
katastrálneho územia sú trvalo trávnaté porasty.
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2.6.8 RELIÉF
Dolný Liptov má prevažne hornatý charakter, len vo východnej časti územia môžeme nájsť
nižšie položenú Liptovskú kotlinu. Reliéf Liptovskej kotliny predstavuje jemne zvlnenú pahorkatinu
rozčlenenú vodnými tokmi pritekajúcimi do kotliny z okolitých pohorí. Výnimkou je iba vrch Mních
pri Ružomberku, tvorený na vápencoch a dolomitoch, ktorého južné svahy majú bralnatý
charakter.
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2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE
Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie
geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti
a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní
príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku
geografickým faktorom.
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Dno Liptovskej kotliny buduje centrálnokarpatský paleogén, zastúpený v dvojakom
litografickom vývoji. Vo fácií vápenitých zlepencov, brekcií a viac alebo menej piesočnatých
zlepencov vytvárajú bazálnu polohu flyšovým horninám. V piesočnato-slienitej fácií vystupuje v
centrálnejších častiach Liptovskej kotliny. Táto fácia je stratigraficky vyššia a najväčšou mierov sa
zúčastňuje na stavbe pôd.
Z celtrálnokarpatského paleogénu kotliny na mnohých miestach vyskytujú mezozoické horniny,
ktoré tvoria podložie paleogénu. V Liptovskej kotline sú zastúpené vrchným a spodným
subtatranským príkrovom.
V štvrtohorách nastalo vo vývoji kotliny striedavé vyrovnávanie nív a ich opätovné rozčlenenie.
Výsledkom tejto činnosti je systém riečnych terás a náplavových kužeľov. Kvartérne sedimenty
pokrývajú väčšiu časť kotliny. Eluviálne sedimenty sa zachovali len v sedlách alebo na širokých
chrbátoch pahorkov. Deluviálne sedimenty sú na flyšových horninách zväčša štrkovito-hlinité,
na styku s pohoriami hlinito-kamenité s prímesou balvanov. Vo forme fluvioglaciálnych štrkov
vystupujú kvartérne sedimenty len vo východnej časti kotliny.
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2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE
Z geologického hľadiska región dolného Liptova patrí do skupiny jadrových pohorí. To
znamená, že obsahujú jadro, vystupujúce na povrch v najvyšších častiach pohoria, ktoré je zložené
z najodolnejších hornín - žúl a kryštalických bridlíc. Na obvode kryštalického jadra sú umiestnené
obalové série menej odolných hornín - vápencov, dolomitiv a slieňovcov - tvoriace nižšie
a členitejšie časti pohoria.

2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY
Najteplejšou časťou regiónu Liptova je Liptovská kotlina v okolí rieky Váh, kde spadá aj
katastrálne územie obce Stankovany. Patrí do miernej teplej klimatickej oblasti s priemernými
ročnými teplotami 6 °C. Smerom k horám sa teplota znižuje a na vrcholových častiach pohorí
klesá na hodnotu 2 až -30 °C. Územie je charakterizované nízkym počtom letných dní, ktorých
priemerný počet za rok je v najteplejších častiach kotliny 30. Kotlinová poloha ovplyvňuje ročný
chod zrážok, lebo Liptovská kotlina leží v zrážkovom tieni Veľkej Fatry a Chočských vrchov (zrážky
zachytávajú na západných svahoch). Priemerný úhrn zrážok je 737 mm, najväčšie množstvo
zrážok spadne v júli, pričom letné dažde sú sprevádzané často búrkami. Priemerný počet dní so
zrážkami sa pohybuje okolo 110, smerom k horám stúpa až na 116 dní za rok. Snehová pokrývka
trvá priemerne 130 dní, v pohoriach aj 160 dní. Ročné priemery oblačnosti sa pohybujú
v rozmedzí 63 - 65 %.
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2.6.12 RASTLINSTVO
V bylinnom kryte v týchto lokalitách sú nezriedkavé vzácne druhy, ktorých bohatosť a pestrosť
sa vyskytuje najmä na vápencovom podklade. Mnohé sú považované za prírodné botanické
záhrady (napr. vrcholová bašta Veľkého Choča). K najcharakteristickejším rastlinám patria poniklec
slovenský, prvosienka holá, horec Clusiov, šafran Heuffelov, veternica narcisokvetá, ľalia
zlatohlavá, astra alpínska, plesnivec alpínsky a mnohé ďaľšie.
Lesné pozemky sa rozprestierajú na 1377,8 ha. Horské časti sú bohato pokryté najmä
ihličnatými smrekovými lesmi, pričom pôvodné bukové lesy nižších horských polôh sa zachovali
len ojedinele. V najvyšších polohách smrečiny prechádzajú do kosodreviny a pásma hôľ.

2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO
V regióne dolného Liptova sa stretneme s bežnými druhmi žijúcimi v horskom a v podhorskom
pásme Karpát. Z horských pásiem je na živočíšstvo najbohatšia severná časť Veľkej Fatry, najmä
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oblasť Ľubochnianskej doliny, v Nízkych Tatrách predovšetkým v oblasti Salatína. Z plazov sa
na slnečných svahoch a skalách vyskytuje zmija a jašterica. Z kurovitých vtákov sa tu vyskytuje
hlucháň, tetrov a jariabok. Z dravých vtákov je rozšírený jastrab obyčajný, myšiak hôrny a sokol
sťahovavý. V potokoch a riekach žije veľa druhov rýb ako je pstruh potočný, lipeň, hlaváče, čereble
a hlavátky. V súvislosti zo zlepšením čistoty vody vo Váhu možno priamo v Ružomberku obdivovať
hlavátky pri neresení. Z drobných cicavcov sú hojne zastúpené plch a veverica, z mäsožravcov
líška a kuna. Pre krasové oblasti je charakteristické množstvo netopierov. Z väčších šeliem je tu
rozšírený rys. Vo všetkých okolitých horstvách sa stále vyskytuje medveď hnedý. V poslednom čase
sa do dolného Liptova vrátili aj vlky. Z párnokopytníkov sa hojne vyskytujú diviak a jeleň karpatský.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hlavne vzhľadom na znečisťovanie ovzdušia priemyslom v meste Ružomberok (Mondi SCP)
patrí táto lokalita medzi narušené zóny so životným prostredím III.triedy úrovne životného
prostredia. Pre zlepšenie v oblasti enviromentalistiky regiónu tu pôsobia - Občianske združenie
Ochrana ovzdušia Dolný Liptov, Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV aj združenie OBČIANSKY
AKTIVISTI.
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2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných
zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon
vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových
vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou
činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. Základným právnym predpisom
na ochranu prírody je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
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Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
PLOCHY
Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce. Z pohľadu prírodnoenvironmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle zákona o ochrane prírody a
krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/
2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú územia, ktoré je možné využiť
na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a nenarušia
ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY
V obci sa nenachádza žiadny väčší zdroj znečisťovania ovzdušia. Ovzdušie tu patrí do 2.stupňa,
čo je mierne znečistenie, ktoré súvisí z absenciou plynofikácie obce. Obec sa túto nepriaznivú
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situáciu snaží riešiť orientáciou obyvateľov na využívanie elektriny a alternatívnych obnoviteľných
zdrojov, ktoré v menšej miere znečisťujú ovzdušie. V okolí sa nachádza mesto Ružomberok v
ktorom má svoju prevádzku nielen spoločnosť Mondi SCP, ale aj iné priemyselné podniky.
Celé územie dolného Liptova patrí do povodia rieky Váh. Pravostranné prítoky z Chočských
vrchov sú menej bohaté na vodu ako oproti ležiace nízkotatranské a veľkofatranské. K Chočským
prítokom patria potoky Teplianka a Turík. Dolný Liptov je taktiež bohatý na výskyt minerálnych
prameňov. Ich prítomnosť sa vzťahuje hlavne do miest, kde sa spája kotlina s pohoriami. V doline
Váhu sú známe minerálne pramene pri Stankovanoch a Ľubochni. Stredom obce - zastavanej časti
Stankovany prechádza už technicky zastaralá železničná trať, ktorá je zdrojom vysokého hluku. Pre
jej elimináciu je potrebná rekonštrukcia trate a modernizácia vlakových súprav zabezpečujúcich
železničnú dopravu. V katastrálnom území obce sa už nenachádzajú žiadne odkaliská, či
neoficiálne skládky odpadov. V niektorých lokalitách obec zlikvidovala za posledných 5 rokov spolu
3 rozsiahle skládky, ktoré boli dlhé roky využívané ako nelegálne smetiská. Obec zabezpečuje
vývoz tuhého komunálneho odpadu. Obyvatelia odpad separujú a postupne je snahou obce aby
likvidovali svoj bioodpad kompostoviskami.
Dolný Liptov má prevažne hornatý charakter, len vo východnej časti územia môžeme nájsť
nižšie položenú Liptovskú kotlinu. Reliéf Liptovskej kotliny predstavuje jemne zvlnenú pahorkatinu
rozčlenenú vodnými tokmi pritekajúcimi do kotliny z okolitých pohorí. Najteplejšou časťou
regiónu Liptova je Liptovská kotlina v okolí rieky Váh, kde spadá aj katastrálne územie obce
Stankovany. Patrí do miernej teplej klimatickej oblasti s priemernými ročnými teplotami 6 °C.
Smerom k horám sa teplota znižuje a na vrcholových častiach pohorí klesá na hodnotu 2 až -30
°C. V bylinnom kryte v týchto lokalitách sú nezriedkavé vzácne druhy, ktorých bohatosť a pestrosť
sa vyskytuje najmä na vápencovom podklade. Mnohé oblasti sú považované za prírodné
botanické záhrady (napr. vrcholová bašta Veľkého Choča). Z väčších šeliem je tu rozšírený rys. Vo
všetkých okolitých horstvách sa stále vyskytuje medveď hnedý. V poslednom čase sa do dolného
Liptova vrátili aj vlky. Z párnokopytníkov sa hojne vyskytujú diviak a jeleň karpatský.

2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY
Zhodnotenie prieskumu verejnej mienky tvorí samostatnú prílohu dokumentu.
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2.8 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

»

Výskyt prírodných termálnych a
minerálnych prameňov

Slabé stránky
9

»

Atraktívny prírodný potenciál

8

»

Kultúrne a agroturistické centrum

8

»

Jedinečné podhorské osady s
drevenicami

»

Športový areál

7

Obnova dreveníc v podhorských
osadách

»

Využitie značky kvality Liptov
podnikateľmi v obci

služby v CR

»

Dobudovanie diaľnice v okolí

Nevyhovujúci technický stav
miestnych komunikácií

»

Hustota premávky na ceste I.triedy
cez časť Rojkov

»

Vysoká miera nezamestnanosti

7

8

7

6

Ohrozenia
8

7

»

Znečisťovanie životného prostredia

»

Odsťahovanie obyvateľov po
vyštudovaní za prácou

»
»

Nevybudované podmienky pre

6

Príležitosti

»

»

7

8

7

Nízka úroveň dosiahnutého
vzdelania u väčšieho množstva

6

obyvateľov

»

Modernizácia železničnej trate aj
vlakov

8

»

Nevysporiadané pozemky pre ďalší
rozvoj

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. JÚLA 2022

OBCE-EPRO.SK

7

54

2021 - 2025

ANALYTICKÁ ČASŤ

»

Spolupráca so susediacimi obcami v
rozvoji CR oblasti

STANKOVANY

7

»

6

Drevenice v súkromnom vlastníctve

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel
silných a slabých stránok vyšiel 38 - 28 = 10, rozdiel príležitostí a ohrození bol 37 - 34 = 3, čo
spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.
Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom
prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu
silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna
stratégia z pozície sily.
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ANALYTICKÁ ČASŤ

STANKOVANY

2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
1) Obnova dreveníc

2) Využitie značky

v podhorských
osadách

kvality Liptov

3) Dobudovanie

podnikateľmi v

diaľnice v okolí

obci

4) Modernizácia
železničnej trate aj
vlakov

5) Spolupráca so
susediacimi
obcami v rozvoji CR
oblasti

A) Výskyt prírodných
termálnych a

++

minerálnych prameňov
B) Atraktívny prírodný
potenciál

+

C) Kultúrne a

osady s drevenicami

++

E) Športový areál
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agroturistické centrum
D) Jedinečné podhorské

+

+
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STANKOVANY

STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia
pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a
priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej
politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa
navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a
aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.
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2021 - 2025

STRATEGICKÁ ČASŤ

STANKOVANY

3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE
V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít,
opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie
špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou
ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Obec s modernou infraštruktúrou,
prosperujúca a turisticky atraktívna s dobrými
podmienkami pre podnikateľov a zaujímavá
pre mladé rodiny“
3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA


Monitorovanie  Finančný rámec  Hodnotiace kritérium 
Výnosovo-nákladová analýza  Mapa aktivít 
Ukazovateľ výstupu



Projektový zámer



Príprava projektu

Akčný plán



CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita 1.1: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1: Cesty v obci
Aktivita 1.1.1.1: Rozšíriť prístupovú cestnú komunikáciu III. triedy



Opatrenie 1.1.2: Chodníky v obci
Aktivita 1.1.2.1: Vybudovať chodníky



Priorita 1.2: Technická infraštruktúra
Opatrenie 1.2.1: Elektrická sieť
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2021 - 2025

STRATEGICKÁ ČASŤ

STANKOVANY

Aktivita 1.2.1.1: Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete a rozšírenie v lokalitách
s výstavbou IBV a obecných nájomných bytov



Opatrenie 1.2.2: Obecný rozhlas
Aktivita 1.2.2.1: Dobudovanie obecného rozhlasu do periférnych častí a do lokality Pod
Jasením



Priorita 1.3: Cestovný ruch
Opatrenie 1.3.1: Podmienky pre CR
Aktivita 1.3.1.1: Podpora turizmu, služieb a produktov cestovného ruchu


Aktivita 1.3.1.2: Podporiť podnikanie v ubytovacích službách

Aktivita 1.3.1.3: Podpora vlastníkov pri obnove starých dreveníc v podhorských osadách
Podšíp a Federovo



Opatrenie 1.3.2: Turistické ubytovanie
Aktivita 1.3.2.1: Nadstavba nad šatne pri futbalovom ihrisku



CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita 2.1: Školstvo
Opatrenie 2.1.1: Základná škola s MŠ
Aktivita 2.1.1.1: Výmena školského nábytku, kancelárskeho nábytku a výmena IT




Aktivita 2.1.1.2: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ

Priorita 2.2: Služby obce



Opatrenie 2.2.1: Nevysporiadané vlastníctvo pozemkov
Aktivita 2.2.1.1: Administratívna podpora vlastníkom v procese vysporiadania pozemkov




Opatrenie 2.2.2: Bezpečnosť v obci
Aktivita 2.2.2.1: Zriadiť obecnú hliadku a spolupráca s Mestskou políciou v Ružomberku




Opatrenie 2.2.3: Stavebné pozemky
Aktivita 2.2.3.1: Dobudovanie infraštruktúry pre stavebné pozemky v spolupráci s
investorom
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2021 - 2025

STRATEGICKÁ ČASŤ

STANKOVANY

Aktivita 2.2.3.2: Zosumarizovať výhody bývania v obci a propagovať ponuku bývania v obci


CIEĽ 3: ENVIMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita 3.1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.1: Kanalizácia
Aktivita 3.1.1.1: Vybudovanie kanalizácie v lokalite Pod Jasením



Opatrenie 3.1.2: Ekologické energetické zdroje
Aktivita 3.1.2.1: Realizovať kampaň o využívaní alternatívnych zdrojov energie, najmä
vykurovanie na biomasu
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2021 - 2025

STANKOVANY

PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení
a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR.
Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na
úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými
skupinami projektov.
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STANKOVANY

FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA
OBLASTÍ
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

1.1.1.1 Rozšíriť prístupovú
1.1.1 Cesty v obci

cestnú komunikáciu III.
triedy

1.1.2 Chodníky v obci

1.1 Dopravná infraštruktúra

1.1.2.1 Vybudovať chodníky
1.2.1.1 Rekonštrukcia
elektrickej rozvodnej siete

1.2.1 Elektrická sieť

a rozšírenie v lokalitách
s výstavbou IBV a obecných
nájomných bytov

1.2 Technická infraštruktúra

1.2.2.1 Dobudovanie
1.2.2 Obecný rozhlas

obecného rozhlasu do
periférnych častí a do lokality
Pod Jasením
1.3.1.1 Podpora turizmu,
služieb a produktov
cestovného ruchu
1.3.1.2 Podporiť podnikanie

1.3.1 Podmienky pre CR

v ubytovacích službách
1.3.1.3 Podpora vlastníkov

1.3 Cestovný ruch

pri obnove starých dreveníc
v podhorských osadách
Podšíp a Federovo
1.3.2 Turistické ubytovanie

1.3.2.1 Nadstavba nad šatne
pri futbalovom ihrisku
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Opatrenie

STANKOVANY

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

2.1.1.1 Výmena školského
nábytku, kancelárskeho
2.1.1 Základná škola s MŠ

nábytku a výmena IT

2.1 Školstvo

2.1.1.2 Nadstavba
a rekonštrukcia MŠ
2.2.1.1 Administratívna
2.2.1 Nevysporiadané

podpora vlastníkom v

vlastníctvo pozemkov

procese vysporiadania
pozemkov
2.2.2.1 Zriadiť obecnú

2.2.2 Bezpečnosť v obci

hliadku a spolupráca
s Mestskou políciou
v Ružomberku
2.2.3.1 Dobudovanie

2.2 Služby obce

infraštruktúry pre stavebné
pozemky v spolupráci s
2.2.3 Stavebné pozemky

investorom
2.2.3.2 Zosumarizovať
výhody bývania v obci
a propagovať ponuku
bývania v obci
3.1.1.1 Vybudovanie

3.1.1 Kanalizácia

kanalizácie v lokalite Pod
Jasením

3.1.2 Ekologické energetické
zdroje

3.1.2.1 Realizovať kampaň
o využívaní alternatívnych
zdrojov energie, najmä
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Opatrenie

STANKOVANY

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

vykurovanie na biomasu

4.1 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

STANKOVANY

FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Cesty v obci/Rozšíriť prístupovú cestnú komunikáciu III. triedy
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

Kvalita ciest v obci

Dĺžka

vplyvu

2021

2022

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.1: Chodníky v obci/Vybudovať chodníky
Hlavné
ukazovatele

Vybudované chodníky

Ukazovatele
dopadu

Dĺžka

2021

2022

Návrat na hierarchickú štruktúru
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ

STANKOVANY

Definícia

Informačný

Merná jednotka

zdroj/odkaz

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 2: Technická infraštruktúra
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Elektrická sieť/Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete a rozšírenie v lokalitách s výstavbou IBV
a obecných nájomných bytov
Hlavné

Kvalita a dobudovanie

Ukazovatele

ukazovatele

elektrickej siete

vplyvu

Počet

2022

2023

1

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 2: Technická infraštruktúra
Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.1: Obecný rozhlas/Dobudovanie obecného rozhlasu do periférnych častí a do lokality Pod Jasením
Hlavné

Dostupnosť obecného rozhlasu

Ukazovatele

ukazovatele

všetkým obyvateľom

dopadu

Počet

2022

2022

1

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ

STANKOVANY

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 3: Cestovný ruch
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.1: Podmienky pre CR/Podpora turizmu, služieb a produktov cestovného ruchu
Hlavné
ukazovatele

Zvýšená návštevnosť obce

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2021

2024

Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.2: Podmienky pre CR/Podporiť podnikanie v ubytovacích službách
Hlavné
ukazovatele

Kvalitné ubytovacie služby

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2023

2025

2

5

Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.3: Podmienky pre CR/Podpora vlastníkov pri obnove starých dreveníc v podhorských osadách Podšíp
a Federovo
Hlavné
ukazovatele

Obnovené drevenice

Ukazovatele
dopadu

Počet

2022

2025

Návrat na hierarchickú štruktúru
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ

STANKOVANY

Definícia

Informačný

Merná jednotka

zdroj/odkaz

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 3: Cestovný ruch
Opatrenie 1.3.2/Aktivita 1.3.2.1: Turistické ubytovanie/Nadstavba nad šatne pri futbalovom ihrisku
Hlavné
ukazovatele

Ubytovanie pre turistov

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2022

2025

0

12

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný

Merná jednotka

zdroj/odkaz

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Školstvo
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Základná škola s MŠ/Výmena školského nábytku, kancelárskeho nábytku a výmena IT
Hlavné

Technicky a účelovo vyhovujúci

Ukazovatele

ukazovatele

nábytok a IT

vplyvu

Počet

2021

2021

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.2: Základná škola s MŠ/Nadstavba a rekonštrukcia MŠ
Hlavné
ukazovatele

Priestory pre materskú školu

Ukazovatele
dopadu
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2023

1

1
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STANKOVANY

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 2: Služby obce
Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.1: Nevysporiadané vlastníctvo pozemkov/Administratívna podpora vlastníkom v procese vysporiadania
pozemkov
Hlavné
ukazovatele

Vysporiadané pozemky

Ukazovatele

Počet

dopadu

2022

2025

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 2: Služby obce
Opatrenie 2.2.2/Aktivita 2.2.2.1: Bezpečnosť v obci/Zriadiť obecnú hliadku a spolupráca s Mestskou políciou v Ružomberku
Hlavné
ukazovatele

Obecná hliadka

Ukazovatele
dopadu

Počet

2023

2024

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ

STANKOVANY

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 2: Služby obce
Opatrenie 2.2.3/Aktivita 2.2.3.1: Stavebné pozemky/Dobudovanie infraštruktúry pre stavebné pozemky v spolupráci s investorom
Hlavné

Dopravná a technická

Ukazovatele

ukazovatele

infraštruktúra

vplyvu

Počet

2022

2025

Opatrenie 2.2.3/Aktivita 2.2.3.2: Stavebné pozemky/Zosumarizovať výhody bývania v obci a propagovať ponuku bývania v obci
Hlavné
ukazovatele

Záujem o výstavbu v obci

Ukazovatele

Počet

dopadu

2021

2023

0

15

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Kanalizácia/Vybudovanie kanalizácie v lokalite Pod Jasením
Hlavné

Kanalizácia v lokalite novej

Ukazovatele

ukazovatele

výstavby

vplyvu
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STANKOVANY

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný

Merná jednotka

zdroj/odkaz

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody
Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.1: Ekologické energetické zdroje/Realizovať kampaň o využívaní alternatívnych zdrojov energie, najmä
vykurovanie na biomasu
Hlavné

Využívanie biomasy ako zdroja

Ukazovatele

ukazovatele

energie

vplyvu

Počet

2021

2025

0

20

Návrat na hierarchickú štruktúru
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FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
Názov projektu

Výmena školského nábytku, kancelárskeho nábytku a
výmena IT

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Dodávateľ školského nábytku, kancelárskeho nábytku,
dodávateľ výpočtovej techniky

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2021

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci technický stav zariadenia v škole

Cieľ projektu

Skvalitniť podmienky pre učenie

Výstupy

Nábytok a výpočtová technika

Používatelia

Žiaci a učitelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Nadstavba a rekonštrukcia MŠ

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Projektant a stavebná sppoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočný priestor pre materskú školu

Cieľ projektu

Skvalitniť podmienky pre materskú školu

Výstupy

Priestory materskej školy
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STANKOVANY

Používatelia

Deti a učitelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rozšíriť prístupovú cestnú komunikáciu III. triedy

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

SSC Žilina

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočný profil prístupovej cesty do obce

Cieľ projektu

Skvalitniť cesty v obci

Výstupy

Kvalita cesty

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovať chodníky

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022
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Stav projektu pred realizáciou

Absencia chodníkov v obci

Cieľ projektu

Zvýšiť bezpečnosť chodcov pri pohybe v obci

Výstupy

Chodníky

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete a rozšírenie
Názov projektu

v lokalitách s výstavbou IBV a obecných nájomných
bytov

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Stredoslovenská energetika SSE

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2023
Nevyhovujúci technický stav existujúcej siete a

Stav projektu pred realizáciou

nevybudovaná sieť v zóne nových stavebných
pozemkov

Cieľ projektu

Skvalitniť a sprístupniť elektrickú sieť

Výstupy

Vyhovujúca elektrická sieť v obci

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
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Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Dobudovanie obecného rozhlasu do periférnych častí
a do lokality Pod Jasením

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Elektroinštalačná slaboprúdová spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočné pokrytie obce obecným rozhlasom

Cieľ projektu

Dostupnosť obecného rozhlasu všetkých obyvateľom

Výstupy

Obecný rozhlas

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovanie kanalizácie v lokalite Pod Jasením

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Absencia kanalizácie v novej lokalite budovania IBV a
bytových domov

Cieľ projektu

Vybudovaná technická infraštruktúra

Výstupy

Kanalizačná sieť
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STANKOVANY

Používatelia

Obyvatelia v lokalite Pod Jasením

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Administratívna podpora vlastníkom v procese
vysporiadania pozemkov

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Pracovníci Obecného úradu

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Nevysporiadané pozemky

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy

Pozemky

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podpora turizmu, služieb a produktov cestovného
ruchu

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban
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Partneri garanta

STANKOVANY

Ochrancovia prírody, aktívny turisti, cestovné
kancelárie

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Nerozvinutý turizmus v obci

Cieľ projektu

Propagovať turistické zaujímavosti

Výstupy

Návštevníci, turisti

Používatelia

Poskytovatelia služieb v obci

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podporiť podnikanie v ubytovacích službách

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Podnikatelia v ubytovacích službách

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia ponuky ubytovania

Cieľ projektu

Podporiť podnikanie

Výstupy

Kvalitné ubytovanie

Používatelia

Podnikatelia a návštevníci

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
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Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podpora vlastníkov pri obnove starých dreveníc
v podhorských osadách Podšíp a Federovo

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Majitelia dreveníc a pamiatkári

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Chátrajúce drevenice

Cieľ projektu

Podporiť CR v obci

Výstupy
Používatelia

Návštevníci a majitelia dreveníc

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Zriadiť obecnú hliadku a spolupráca s Mestskou
políciou v Ružomberku

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Mestská polícia

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Absencia dohľadu nad bezpečnosťou v obci hlavne
večer a v noci
Zvýšiť bezpečnosť v obci
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Výstupy

Obecná poriadková hliadka

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Realizovať kampaň o využívaní alternatívnych zdrojov
energie, najmä vykurovanie na biomasu

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Spoločnosť pre predaj a realizáciu ekologických
energetických zdrojov

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Hromadné využívanie kotlov na spaľovanie tuhých palív

Cieľ projektu

Znížiť znečisťovanie ovzdušia

Výstupy

Využívanie návratných zdrojov energie

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Dobudovanie infraštruktúry pre stavebné pozemky v
spolupráci s investorom
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Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Investor inžinierskych sietí

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia investora pre dobudovanie sietí

Cieľ projektu

Zatraktívniť stavebné pozemky

Výstupy

Pozemky s vybudovanými sieťami

Používatelia

Záujemcovia o IBV

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Zosumarizovať výhody bývania v obci
a propagovať ponuku bývania v obci

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Realitné spoločnosti

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Absencia propagácie ponuky nových pozemkov

Cieľ projektu

Zvýšiť počet obyvateľov obce

Výstupy

Prisťahované rodiny

Používatelia

Noví obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
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STANKOVANY

Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Nadstavba nad šatne pri futbalovom ihrisku

Garant

Obec Stankovany

Kontaktná osoba garanta

JUDr. Vladimír Urban

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Nevybudovaná ubytovacia infraštruktúra pre cestovný
ruch
Podporiť CR

Výstupy
Používatelia

Návštevníci, turisti

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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STANKOVANY

REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu na základe stanovených merateľných
ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie
programu formou akčných plánov.
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2021 - 2025

STANKOVANY

5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje,
riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií
PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných
programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu
zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta/starostka
a obecné zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať
politiku a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním
zabezpečované činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a
účinnosti podpory rozvoja aktivít na území obce.
Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú
vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.
Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie
všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia.
Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať
naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

Poznámka

Dokument spĺňa potrebné
Obsah dokumentu

3

0-4

náležitosti, avšak neobsahuje
všetky doplnkové formuláre.
Dokument je po odbornej
stránke zrozumiteľný, avšak

Zrozumiteľnosť dokumentu

3

0-4

niektoré časti sú zbytočne
zložito písané pre laickú
verejnosť.

Prehľadnosť dokumentu

4

0-4

Väzby dokumentu na iné
strategické dokumenty na
miestnej, regionálnej

s potenciálom územia

a atraktívny dizajn.
PHRSR nadväzuje len na

2

0-4

a národnej úrovni
Súlad navrhovanej stratégie

Dokument má jasnú štruktúru

základné strategické
dokumenty VÚC (územný plán
a PHRSR).
Zvolená stratégia je ideálna

4

0-4

vzhľadom k potenciálu daného
územia.
Jednotlivé kroky

Postupy monitorovania a
hodnotenia

3

0-4

monitorovania a hodnotenia
spĺňajú všetky náležitosti, ale
sú popísané príliš všeobecne.
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Skupina kritérií/Kritérium

Iné...

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

...

0-4

Poznámka

...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN
Akčný plán pre oblasť 1.1 Dopravná infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Ukazovateľ

Financovanie

výstupu

Opatrenie 1.1.1: Cesty v obci
Aktivita 1.1.1.1: Rozšíriť
prístupovú cestnú
komunikáciu III. triedy

2021 až

Obec

2022

Stankovany

200 000 €

Dĺžka - 2022

Opatrenie 1.1.2: Chodníky v obci
Aktivita 1.1.2.1:

2021 až

Obec

Vybudovať chodníky

2022

Stankovany

17 000 €

Dĺžka - 2022

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.2 Technická infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.2.1: Elektrická sieť
Aktivita 1.2.1.1:
Rekonštrukcia
elektrickej rozvodnej

2022 až

Obec

siete a rozšírenie

2023

Stankovany

70 000 €

Počet - 2023

v lokalitách s výstavbou
IBV a obecných
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Akčný plán pre oblasť 1.2 Technická infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

nájomných bytov
Opatrenie 1.2.2: Obecný rozhlas
Aktivita 1.2.2.1:
Dobudovanie obecného
rozhlasu do periférnych
častí a do lokality Pod

2022 až

Obec

2022

Stankovany

30 000 €

Počet - 2022

Jasením

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.3 Cestovný ruch
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.3.1: Podmienky pre CR
Aktivita 1.3.1.1: Podpora
turizmu, služieb

2021 až

Obec

a produktov cestovného

2024

Stankovany

2023 až

Obec

2025

Stankovany

2022 až

Obec

2025

Stankovany

5 000 €

Počet - 2024

2 000 €

Počet - 2025

10 000 €

Počet - 2025

ruchu
Aktivita 1.3.1.2: Podporiť
podnikanie v
ubytovacích službách
Aktivita 1.3.1.3: Podpora
vlastníkov pri obnove
starých dreveníc
v podhorských osadách
Podšíp a Federovo
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Akčný plán pre oblasť 1.3 Cestovný ruch
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Ukazovateľ

Financovanie

výstupu

Opatrenie 1.3.2: Turistické ubytovanie
Aktivita 1.3.2.1:
Nadstavba nad šatne pri
futbalovom ihrisku

2022 až

Obec

2025

Stankovany

Náklady budú
uvedené v

Počet - 2025

projekte

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 2.1 Školstvo
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Ukazovateľ

Financovanie

výstupu

Opatrenie 2.1.1: Základná škola s MŠ
Aktivita 2.1.1.1: Výmena
školského nábytku,

2021 až

Obec

kancelárskeho nábytku

2021

Stankovany

2021 až

Obec

2023

Stankovany

40 000 €

Počet - 2021

180 400 €

Počet - 2023

a výmena IT
Aktivita 2.1.1.2:
Nadstavba
a rekonštrukcia MŠ

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 2.2 Služby obce
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Ukazovateľ

Financovanie

výstupu

Opatrenie 2.2.1: Nevysporiadané vlastníctvo pozemkov
Aktivita 2.2.1.1:

2022 až

Obec

Administratívna

2025

Stankovany
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Akčný plán pre oblasť 2.2 Služby obce
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

podpora vlastníkom v
procese vysporiadania
pozemkov
Opatrenie 2.2.2: Bezpečnosť v obci
Aktivita 2.2.2.1: Zriadiť
obecnú hliadku a

2023 až

Obec

spolupráca s Mestskou

2024

Stankovany

20 000 €

Počet - 2024

políciou v Ružomberku
Opatrenie 2.2.3: Stavebné pozemky
Aktivita 2.2.3.1:
Dobudovanie
infraštruktúry pre
stavebné pozemky v

2022 až

Obec

2025

Stankovany

2021 až

Obec

2023

Stankovany

200 000 €

Počet - 2025

1 500 €

Počet - 2023

spolupráci s investorom
Aktivita 2.2.3.2:
Zosumarizovať výhody
bývania v obci
a propagovať ponuku
bývania v obci

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana prírody
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 3.1.1: Kanalizácia
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana prírody
Opatrenie, aktivita
Aktivita 3.1.1.1:
Vybudovanie kanalizácie
v lokalite Pod Jasením

Termín
(rok)

Zodpovedný

2022 až

Obec

2023

Stankovany

Financovanie

30 000 €

Ukazovateľ
výstupu

Dĺžka - 2023

Opatrenie 3.1.2: Ekologické energetické zdroje
Aktivita 3.1.2.1:
Realizovať kampaň
o využívaní

2021 až

Obec

alternatívnych zdrojov

2025

Stankovany

3 500 €

Počet - 2025

energie, najmä
vykurovanie na biomasu

Návrat na hierarchickú štruktúru
5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme
efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej
stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované
a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie
v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných
úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.
Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane
ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový
rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa
zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K
zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku
monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je
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odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia
PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a
kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií
o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť
ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i
etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a
metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:
◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR
◦ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení
◦ vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj
Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii
plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností,
projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa
vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na
dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.
Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť
konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch.
Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele
úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v
danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie
a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.
Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na
získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa
transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.
Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.
Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace
a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči
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cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich
ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných
problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená
kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie
činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.
Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja:
◦ počet pripravených investičných aktivít
◦ počet zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov
◦ objem aktivizovaných vnútorných zdrojov
◦ miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR
◦ miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území
◦ počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území
◦ miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území
◦ miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia
◦ miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ
◦ počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít
◦ miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA
Typ
hodnotenia

Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania/periodicita

Dlhodobé, vopred naplánované

Zistenie stavu dokumentu

a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali

k reálnemu stavu riešeného

Strategické

byť diskusie a konzultácie

územia, čo sa naplnilo a čo

hodnotenie

o naplnených a nenaplnených

nenaplnilo, riešenia príp.

cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má

vzniknutých problémov a pod.

vykonať prvý krát, si určí

Periodicita, resp. pravidelné
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Vykonať prvýkrát

hodnotenia

samospráva riešeného územia
sama.
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Dôvod vykonania/periodicita

opakovanie, je vhodná raz ročne.

Vykonáva sa pravidelnejšie a

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

častejšie, je založené na

PHRSR, najmä realizácia

Operatívne

krátkodobej báze. Dátum (mesiac a

jednotlivých projektov a ich vplyv na

hodnotenie

rok), kedy sa má vykonať prvý krát,

samotné riešené územie. Vykonáva

si určí samospráva riešeného

sa ideálne viac krát ročne (min.

územia sama.

2-krát).

Realizuje sa na konkrétnu časť
dokumentu (obvykle strategickú),
Tematické

v rámci ktorej sa identifikujú možné

hodnotenie

problémy. Dátum (mesiac a rok),

časti PHRSR

kedy sa má vykonať prvý krát, si
určí samospráva riešeného územia
sama.

Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za
Ad hoc
mimoriadne
hodnotenie

horúca“, sa vykonáva podľa
aktuálnej potreby, ak si to vyžiada
situácia (napr. vznikne nečakaný
problém). Nie je vopred stanovené,
kedy sa má realizovať prvý krát.

Hodnotí sa vybraná časť
dokumentu alebo konkrétny
projektový zámer, napr. v prípade,
keď je považovaný za rizikovú, čo
vyplýva z predchádzajúcej
monitorovacej správy. Periodicitu si
určí samospráva riešeného územia
sama.
Vykonáva sa podľa aktuálnej
potreby, ktorá vznikla nečakaným
odklonením sa od stanovených
cieľov, plánovaných hodnôt alebo
pri návrhu zmeny obsahovej
štruktúry dokumentu. Nepravidelná
periodicita, podľa potreby.

Ad hoc

Podobne ako mimoriadne

Vykonáva sa na základe

hodnotenie

hodnotenie, len sa určí, či je

rozhodnutia starostu/primátora,

celého PHRSR

zamerané na vybranú časť, alebo

kontrolného orgánu obce/mesta,
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Vykonať prvýkrát

hodnotenia

Dôvod vykonania/periodicita
podnetu poslancov, príp. na

alebo jeho
časti

celý dokument. Nie je vopred

základe protokolu Národného

stanovené, kedy sa má realizovať

kontrolného úradu SR.

prvý krát.

Nepravidelná periodicita, podľa
potreby.

FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR
Časový

Miesto

Cieľová

rámec

konania

skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné
údaje

návrh

6/2021

obecný
úrad

poslanci

rokovanie

rozpočtu

rozpočet

k vybraným

obce na

projektom

rok 2021

PHRSR
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FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán
na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového
financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov
a výnosovo-nákladovú analýzu.
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú
súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať
na ich dôležitosť a dopad hospodársky, envimentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy sa
môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé zase
vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:
• vlastné zdroje, rozpočet obce,
• bankové úvery,
• štátne dotácie z účelových fondov,
• financie z Národných projektov,
• štrukturálne fondy,
• nadácie, neinvestičné fondy,
• účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,
• sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
• združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,
• a iné.
Indikatívny sumár nákladov:
Oblasť

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok
2024

Rok 2025

Náklady

Hospodárska

112 000

178 000

35 500

4 500

4 000

334 000 €

Sociálna

100 900

101 500

111 500

61 000

52 000

426 900 €

700

15 700

15 700

700

700

33 500 €

Enviromentálna
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7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR
Schválenie PHRSR
Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Stankovany na roky 2021 - 2025
Štruktúra:
1. Úvod – základná charakteristika a význam spracovania
dokumentu.
2. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových
oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodnoenvironmentálnej).
3. Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia
potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia
Dokument

udržateľného rozvoja územia.
4. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové
oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení,
potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu.
5. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a
organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o
monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne
realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja
obce (Formulár R 6).
6. Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje
zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje
financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR
7. Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.
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Schválenie PHRSR
Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
Obdobie spracovania: 03 - 04/2021
Riadiaci tím: JUDr. Vladimír Urban
Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ
Spracovanie

a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: prieskum
verejnej mienky, web stránka, Dotazník
Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu
používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto
dokumentu
Prerokovanie v orgánoch samosprávy: 24.06.2021 na zasadaní

Prerokovanie

Obecného zastupiteľstva obce Stankovany
Verejné pripomienkovanie: od 8.6.2021 do 23.6.2021
Návrh na uznesenie zastupiteľstva: dňa 24.06.2021 bol OZ
uznesením č.034/2021/02 schválený Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2021-2025 obce Stankovany

Schválenie

so zapracovanými pripomienkami prednesenými poslancom na
OZ. Pripomienka doplnenia aktivity - Nadstavba nad šatne pri
futbalovom ihrisku (za účelom turistickej ubytovne) bola
zapracovaná do dokumentu pod číslom 1.3.2.1., uvedená aktivita
patrí pod Prioritu 1.3. Cestovný ruch.
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