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ÚVOD – Predslov starostu obce ÚVOD – Predslov starostu obce 

Na  základe  dokumentu  Národný  strategický  referenčný  rámec  (  NSRR) 
v programovom období 2007-2013 bude mať Slovenská republika možnosť využívať 
zdroje z fondov Európskej únie v priebehu celého jeho trvania. Príprava dokumentu 
prebiehala od začiatku roku 2004 a finálna verzia bola predložená Európskej komisii 
v decembri  2006.  Stratégia,  priority  a ciele  NSRR  budú  implementované  cez  11 
operačných programov. Prostredníctvom Regionálneho operačného programu bude 
v rokoch 2007-2013 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR 
investovaných  56  miliárd  Sk  do  projektov  regionálnej  infraštruktúry.  Podporí  sa 
vzdelávanie,  sociálne  služby,  kultúra,  cestovný  ruch,  regionálne  komunikácie 
a celková regenerácia sídiel.
Obec Smižany v rámci Slovenskej republiky bola zaradená do kohézneho pólu rastu 
v záujmovom území inovačných pólov rastu.
Uvedomili sme si význam programového obdobia 2007-2013 pre ďalší rozvoj našej 
obce  a rozhodli  sme  sa,  že  pristúpime  k aktualizácii  Programu  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja (PHaSR) obce, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo v júni 2004. 
Časť úloh z pôvodného PHaSR obce bola splnená, časť je v štádiu realizácie a našou 
snahou  bolo  reagovať  na  nové  možnosti,  ktoré  poskytovali  jednotlivé  operačné 
programy.  Pracovná  skupina  zostavená  z poslancov  obecného  zastupiteľstva, 
zamestnancov obce a zástupcov podnikateľských subjektov pracovala na aktualizácii 
od  10/2007  do  04/2008,  kde  v pravidelných  intervaloch  pripravovala  rozvojovú 
stratégiu obce. Práca bola o to náročnejšia, že od marca 2008 už obec musela reagovať 
na  prvé  výzvy  na  predkladanie  žiadosti  o nenávratné  finančné  prostriedky 
z európskych fondov v operačnom programe vzdelávania. 
     Ministerstvo  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako jedno 
z prvých  vypísalo  výzvu  na  predkladanie  žiadostí  o poskytnutie  nenávratných 
finančných prostriedkov z európskych fondov, ktorá sa týkala základných škôl. Obec 
reagovala predložením žiadosti  v rámci  opatrenia 1.1.  ROP na realizáciu projektu 
„  Zdokonaľovaním  duševnej  oblasti  budujeme  vyspelú  spoločnosť“,  ktorý  je 
realizovaný pre ZŠ, Komenského ul. č. 3. Žiadosť na ministerstve prešla po formálnej 
a obsahovej stránke.
     Pripravujeme projektovú dokumentáciu na rekreačnú časť v lokalite  Jama, kde sa 
taktiež  očakáva výzva.  Inžinierske  siete  by mohli  byť  využité  aj  pre priemyselný 
park, o ktorý prejavujú investorovi veľký záujem.
     Máme rozbehnuté projekty individuálnej bytovej výstavby na Pánskom kruhu, na 
prístavbu  základnej  umeleckej  školy,  domova  sociálnych  služieb  a určite  bokom 
nezostanú ani miestne komunikácie v obci. V tomto smere bolo pre nás motiváciou 
ocenenie,  ktoré  obec získala  na 11.  ročníku medzinárodného veľtrhu stavebníctva 
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FOR ARCH SLOVAKIA  v Banskej Bystrici v roku 2008. Získali sme 2. miesto v súťaži 
„Progresívne  cenovo  dostupné  bývanie  2007“  za  postavenie  16  nájomných  bytov 
nižšieho  štandardu  na  ul.  Rybníky,  ktorú  vyhlásilo  Ministerstvo  výstavby 
a regionálneho rozvoja SR.
     

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je po územnom pláne ďalším 
dôležitým  dokumentom,  ktorý  určuje  smerovanie  obce  a jej  rozvoj  na  najbližšie 
programovacie obdobie. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej  únie (2004) 
ďalším významným krokom bolo, že sme sa stali súčasťou Shengenského priestoru 
(2007). Čerpaním finančných dotácií a európskych fondov obec sleduje pozdvihnutie 
životnej  úrovne  obyvateľov  a rozvoj  nielen  svojho  katastra,  ale  určite  aj  blízkeho 
regiónu.

V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii 
PHaSR obce, dali do toho svoj um, skúsenosti, obetovali voľný čas a boli v každom 
smere ochotní priložiť ruku k rozvoju obce.

Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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2. Vízia – predstava o2. Vízia – predstava o  budúcnosti obce vbudúcnosti obce v  rokuroku  20152015

„ Vždy sa hovorí že, čas zmení veci, ale v skutočnosti si ich musíme zmeniť sami“

                                                                                            A.Warhol
                                                                                                      
              Smižany  –  moderná  obec  prímestského  typu,  fungujúca  na  
princípoch  trvaloudržateľného  rozvoja,  poskytujúca  priestor  pre  
aktívny  život  jej  obyvateľov,  vytvárajúca  možnosti  na  ekonomické,  
vzdelávacie  i spoločenské  aktivity  pre  všetkých  obyvateľov  obce  i  
jej návštevníkov, pýšiaca sa krásnym prírodným prostredím a okolím,  
ale  aj  vysokoštandardnou  infraštruktúrou  pre  cestovný  ruch,  sieťou  
moderných  ubytovacích  a stravovacích  zariadení  vybavená 
štandardnou  verejnou  infraštruktúrou,  ktorá  poskytuje  vhodné  
podmienky  na  bývanie,  oddych,  podnikanie  a sebarealizáciu  
jednotlivcov i rôznych skupín obyvateľstva. 
 
 

3. Poslanie 
 

Vízia obce Smižany bola formulovaná na základe  hlbokej  analýzy minulého 
i súčasného  stavu  obce,  možnosťami  jej  rozvoja  v súvislosti  s využitím 
štrukturálnych  fondov  a iných  verejných  zdrojov  v rámcoch  nového 
programovacieho  obdobia  2007  –  2013  a súvisiacich  strategických  dokumentov. 
a v neposlednom  rade  výslednicou  názorov  miestnych  aktérov  (na  základe 
dotazníka,  diskusie  na  platforme  pracovnej  skupiny,  zloženej  z pracovníkov 
obecného úradu, poslancov, občanov a pripomienkovania návrhov). 
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Relevantnosť  dotazníkového prieskumu,  vykonaného  v procese  aktualizácie 
PHaSR  v jeseni  2007,  z kvantitatívneho  pohľadu  bola  limitovaná  nasledujúcimi 
faktormi:  počet  obyvateľov  obce  (cca  8000  obyvateľov)  charakterizuje  obec  ako 
najväčšiu obec na Slovensku, ale s vysokým podielom marginalizovaného a sociálne 
odkázaného   obyvateľstva.  Dotazníkového  prieskumu  zúčastnilo  cca  1,20  % 
obyvateľov.  Aj  napriek  na  dobrým  informačným  kanálom,  masívnej  kampani, 
propagujúcej  a vyzývajúcej  k účasti  na  aktualizácii  dokumentu,  nebol  podiel 
obyvateľov  zapojených  do dotazníkového prieskumu vysoký. Vzhľadom k tomu, že 
obsahoval  podnetné  pripomienky  a návrhy,  bol  zhodnotený  ako  prijateľný  a ako 
indikátor záujmu občanov  bol braný vážne do úvahy a to jednak pri audite územia 
a tiež pri návrhu aktivít do akčného plánu.
                  Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja pomohli definovať 
predovšetkým  samotní  miestni  aktéri,  ktorí  najlepšie  poznajú  podmienky  života 
a pôsobenia v obci. 
                Spracovatelia aktualizácie programu v spolupráci s pracovnou skupinou 
pracovali s pôvodnou verziou PHaSR, ktorú adaptovali na nové podmienky rozvoja 
obce,  zanalyzujúc a berúc do úvahy už doteraz zrealizované zámery,  ako aj  nové 
plánované  aktivity,  vyplývajúce  z potrieb  a rámcov  nového  programovacieho 
obdobia.
               Bola zachovaná pôvodná štruktúra dokumentu s aplikáciou nových vstupov 
do strategickej časti programu. 

4. Audit územia

4.1. Poloha

Obec Smižany leží v okrese Spišská Nová Ves, západne od okresného mesta. 
Väčšou časťou katastra o rozlohe 4 570 ha zasahuje do Národného parku Slovenský 
raj a jeho ochranného pásma. Katastrálne územie susedí s k.ú.  mesta Spišská Nová 
Ves a obcí Iliašovce, Arnutovce, Spišské Tomášovce a Dedinky.  Krajské mesto Košice 
je vzdialené cca 80 km juhovýchodne od Smižian. Do Smižian je možné dostať sa po 
štátnej ceste  II/536, ktorá spája okresné mestá Spišská Nová Ves a Poprad. Na cestu 
II. triedy sa v Smižanoch napájajú cesty III. triedy:
- III/018165 Smižany – Iliašovce
- III/53612   Smižany – Spišské Tomášovce
Zastavané  územie  Smižian  je  z južnej  strany  tangované  hlavnou  dvojkoľajovou 
elektrifikovanou železničnou traťou č. 400, Košice – Žilina.  Smižany sú obsluhované 
10 prímestkými linkami SAD, čo predstavuje 106 spojov za priemerný pracovný deň 
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v oboch smeroch  a linka č. 4 zabezpečuje prepravné vzťahy MHD medzi Spišskou 
Novou Vsou a Smižanami.      

4.2. Prírodné podmienky

Obec  a jej  rekreačné  zázemie  ležia  v údolí  rieky  Hornád  a jej  prítokov,  na 
okraji  Národného  parku  Slovenský  raj.  Orograficky  patrí  územie  do  oblasti 
Slovenského  rudohoria.  Z hľadiska  geologického  sa  dnešný  reliéf  sformoval 
prevažne v období starších treťohôr – paleogén. Podklad tvoria flyšové horniny, ktoré 
boli  vo  štvrtoho-rách  miestami  narušené  prekryvom  deluviálnych  materiálov 
(zlepence, pieskovce).  
Smižany ležia v mierne teplej a vlhkej klimatickej oblasti, ovplyvňované zrážkovým 
tieňom, vytváraným Vysokými Tatrami. Priemerná ročná teplota je  6-7°C, pričom 
najchladnejším mesiacom je január (-3 až -5°C). Zrážky sú pomerne hojné, za rok tu 
naprší 800 - 900 mm.
Hydrografickú sieť katastra tvorí rieka Hornád, Brusník, Tomášovský potok, Lesnica, 
Mráznica a Špotng. Územie sa rozprestiera v nadmorskej výške od 460 m (Maša) po 
1 122m (Suchý vrch).
Najpríťažlivejšou časťou územia sú rokliny a tiesňavy v NP Slovenský raj, estetickú 
hodnotu má dolina Lesnice a kaňony lemované strmými vápencovými bralami. 
V území sa nachádzajú tieto maloplošné chránené územia: 
štátna prírodná rezervácia (ŠPR) Hradisko – vyhlásená r. 1982 
ŠPR  Prielom Hornádu – vyhlásená r. 1976
ŠPR Kyseľ – vyhlásená r. 1976
ŠPR Kocúrová – vyhlásená r. 1974
ŠPR Holý kameň – vyhlásená r. 1976
ŠPR Zejmarská roklina – vyhlásená r. 1980.

4.3. História obce

      Pri  zohľadnení  terénnych,  pôdnych  a klimatických  podmienok  môžeme 
usudzovať,  že už od mladšej doby kamennej, teda v čase 5 000 rokov pred Kristom, 
sa   usadzovali  najstarší  poľnohospodári  na  ľavobrežnej  trase  Hornádu  od 
Smižianskej Maše až po Spišskú Novú Ves.  V neskorej dobe kamennej (približne 2 
500  rokov  pred  Kristom)  už  rozoznávame  budovanie  určitej  sídelnej  štruktúry, 
v ktorej dominantné postavenie mali najmä opevnené výšinné polohy – Hradisko na 
Čingove.  Mnohé pamiatky svedčia už aj  o zásahu ľudu otománskej  kultúry, ktorý 
príchodom  do  tohto  civilizačne  vyspelého  prostredia  vytvoril  kultúru,  ktorú 
považujeme za jednu z najvyspelejších pravekých kultúr v európskom prostredí.
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     Pre Čingov, ale aj pre samotné Smižany, najvýznamnejšie historické obdobie pri- 
chádza  s druhou  vlnou  kolonizácie  Spiša  Slovanmi  koncom  7.  a začiatkom  8. 
storočia. Už okolo polovice 8. storočia sa ukončilo opevnenie Hradiska a začalo sa 
s výstavbou  opevňovania  podhradia.  Takéto  precízne  opevnenie  slovanského 
hradiska z predveľko-moravského obdobia na Slovensku nepoznáme.
     V kráľovskej  listine  Belu IV.  z  23.  marca 1254 sa Smižany prvýkrát  písomne 
spomína-jú pod názvom „Sumugh a Villa  Canis  i Villa  caniferorum“,  to  znamená 
obec  vodičov  loveckých  psov.  Pôvodné  obyvateľstvo  obce  vykonávalo  pre  kráľa 
a jeho  zástupcov  na  Spišskom  hrade  špeciálne  služby  pri  poľovačkách  –  boli 
chovateľmi loveckých psov, duričmi, honcami. 
     Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Smižanom 12. mája 1293 výsady, ktoré ich zaradili 
medzi  privilegované  lokality  na  Spiši.   V privilegiálnej  listine  ich  oslobodil  od 
poddan-skej  služby voči  Spišskému hradu, vyňal  ich spod súdnej  moci  spišského 
župana,  dal  im  tiež  právo  skladať  prísahu  pred  oltárom  vo  vlastnom  kostole 
a podrobne vyznačil chotár obce. 
     Po  zániku  služobníckych  povinností  voči  kráľovi  sa  Smižančania  v ďalších 
storočiach  zaoberali  hlavne  roľníctvom,  chovom  dobytka,  bežnými  remeslami 
(kováčstvo, hrnčiarstvo, mäsiarstvo, ševcovstvo a pod.), ale aj špeciálnymi ako bolo 
železiarstvo, uhliarstvo a povozníctvo.
     Za panovania Žigmunda Luxemburského Spiš i Smižany doplatili na jeho výbojnú 
politiku a nepriateľstvo  s husitmi.  Pri  svojej  „spanilej“  jazde prišli  husiti  z Poľska 
v apríli  –   máji  1433  medzi  inými  mestečkami  a dedinami  vyplienili  a vypálili  aj 
Smižany. Obnova trvala dva roky. Pápež Eugen IV. vyhovel žiadosti  Smižančanov 
o rozšírenie  kostola,  udelením  rozsiahlych  odpustkov  veriacim.  Starý  románsky 
kostol bol prebudovaný v gotickom slohu.
     Prvá štvrtina 17. storočia bola v Uhorsku poznačená dvoma protihabsburskými 
povstaniami. Vpád Bočkajových hajdukov na Spiš sa stal osudným aj pre Smižany, 
ktoré vyrabovali a podpálili pre odopretie vernosti. Podobnej rabovačke sa Smižany 
neubránili ani v septembri 1619, keď ich svojou návštevou poctilo Bethlenovo vojsko. 
     V roku 1638 sa Smižany stali majetkom Csákyovcov, ktorí ich dostali testamentom 
a manželským zväzkom od Thurzovcov.
     Stáročiami nakopený útlak zo strany zemepánov, znásobený hroznou chorobou – 
cholerou, spôsobil v júli 1831 revolučné povstanie na Zemplíne. Rozšírilo sa na Šariš 
a Spiš. Najkrvavejšiu podobu mali vzbury sedliakov na Csákyovských majetkoch. Za 
účasť na vzbure bolo zo Smižian odsúdených 35 mužov a 2 ženy. Z nich siedmi boli 
odsúdení  na  smrť  obesením,  dvaja  na  ťažký  žalár  ,  traja  na  ľahké  väzenie  a  22 
vzbúrencov dostalo telesné tresty palicou alebo bičom.
     Južne od obce, bezprostredne pri vstupe do Slovenského raja, postavil  Štefan 
Csáky začiatkom 19.  storočia  mašu –  železiareň.  Vyrábala  surové železo i liatinu, 
ktoré sa potom na ďalšie spracovanie vozili do Javoriny, do železiarní vo Vítkovciach, 
vo Frýdlante na Ostravicou, v Štěpánove a do poľského Sliezska. Ročná produkcia 
v roku  1869  predstavovala  takmer  80 000  centov  (  1  viedenský  cent=56kg  ) 
a zamestnávala  48 robotníkov.  Zmenou situácie  v železiarstve,  vzrastom významu 
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Krompách a pod vplyvom iných okolností bolo v roku 1886 smižianske železiarstvo 
celkom zastavené.
     Veľmi podstatný vplyv na ďalší rozvoj Smižian malo postavenie železničnej trate 
Košice – Bohumín. Práce na trati sa začali v roku 1868.  Prvý vlak prešiel okolo obce 
18. marca 1871. Nielenže dalo mnohým obyvateľom slušnú možnosť zárobku, ale cez 
železničiarov začali do obce prenikať myšlienky maďarizácie, politického liberalizmu 
a socializmu.
     Neutešenú sociálnu situáciu ešte zhoršila 1. svetová vojna. Neustále prechody 
vojsk, ich ubytovanie, poskytovanie predzáprahov, stála neistota obyvateľstva, mnohí 
museli  narukovať  a bojovať  prakticky  na  všetkých  bojiskách.  Okrem  drahoty, 
nedostatku  potravín  a ostatných  škôd,  ktoré  možno  napraviť,  nastali  mnohým 
rodinám nenapraviteľné škody, padli synovia, manželia a otcovia rodín.  Bolo ich 21.
    Azda  najvýznamnejšou  udalosťou  medzivojnového  obdobia  Smižian  bola 
pozemková reforma v roku 1925, čo umožnilo rozšírovanie obce aj mimo doterajší 
intravilán. Rozvoj obce si vyžiadal rozšírenie a modernizáciu školy. V roku 1927 bol 
rímskokatolícky  kostol  rozšírený  prístavbou  kaplnky  a boli  zakúpené  dva  zvony. 
Miestni evanjelici postavili v roku 1932 evanjelický kostol.
     Elektrárenská účastinná spoločnosť v Košiciach roku 1930 inštalovala do obce 
elektrické osvetlenie.
    V máji 1932 bol založený Footballový klub Smižany.
    Vzhľadom na časté požiare bol v roku 1880 založený dobrovoľný hasičský spolok. 
Odvtedy sa žiadna slávnosť v obci nezaobišla bez hasičov, hoci vlastnej práce mali 
dosť.  Veď v Smižanoch  horelo  v rokoch  1882,  1883,  1885,  1888,  1898.  1899 a 1905. 
Najničivejší  požiar  bol  24.7.1909.  Zhoreli  pri  ňom nielen  kostol  a  veža,  ale  aj  41 
domov s hospodárskymi budovami a o život prišiel jeden človek. Až prudký dážď 
pomohol hasičom požiar uhasiť.
    Tak ako každé mesto a obec našej republiky aj Smižany boli postihnuté dôsledkami 
II. svetovej vojny, zničením majetku, odvlečením Židov do koncentračných táborov 
a obeťami na životoch ( deviati padli priamo v boji a pri náletoch prišli o život dvaja 
civilisti  ).  Obec  oslobodili  vojská  IV.  ukrajinského  frontu  a I.  československého 
armádneho zboru 27. januára 1945. 
    Po vojne sa obec pomaly začala spamätávať , obnovovali sa zničené budovy, cesty, 
mosty  a život  sa  postupne  normalizoval.  V 50-tych  rokoch  20.  storočia  začal 
prebiehať  proces  sceľovania  pôdy  malých  roľníkov,  ktorý  vyústil  do  založenia 
Jednotného roľníckeho družstva 27. augusta 1957. Družstvo sa od začiatku zaradilo 
medzi najlepšie nielen v okrese a regióne ale aj na Slovensku. Svoj najväčší rozvoj 
zaznamenalo v 80-tych rokoch. 
    Nárast obyvateľstva po vojne si vyžiadal postavenie základnej školy, pretože stará 
škola kapacitne nestačila na počet žiakov. Škola sa začala stavať v roku 1960 a do 
tohto  obdobia  spadá  aj  stavba  obchodného  domu.  Slávnostné  otvorenie  školy 
pozostávajúcej  z dvoch  pavilónov  s 18  triedami  bolo  25.  júna  1961.  Škola  dostala 
meno ZDŠ kpt. J.Nálepku.

11



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smižany

    Taktiež sa pokračovalo vo výstavbe kultúrneho domu, ktorý obec začala stavať 
v roku 1957.  Nový kultúrny dom bol  31.  mája 1965 slávnostne daný do užívania 
verejnosti.
    V roku 1966 sa začalo s výstavbou prvých družstevných bytov na hone Lenisko 
(  medzi  železničnou  traťou  a ul.  Tatranskou  ).  V tejto  lokalite  boli  pridelené  tiež 
pozemky  na  výstavbu  rodinných  domov.  Začalo  sa  s výstavbou  skupinového 
vodovodu s filtračnou stanicou na Maši.  Od roku 1975 boli postupne prideľované 
stavebné pozemky na uliciach Lipovej, Mojmírovej, Topoľovej a Agátovej.V ďalších 
rokoch pribudli ul. Okružná a Pribinova.
    Veľkým zásahom do architektúry obce bolo pričlenenie obce k mestu Spišská Nová 
Ves  v roku  1986  ako  mestská  časť.  Asanovaný  bol  starý  dvor  JRD  pri  kaštieli 
i rodinné domy na ul. Družstevnej a v okolí evanjelického kostola, rodinné domy na 
pravej časti ul. Nálepkovej  a tzv. birošne na ul. Tomášovskej. Na ich mieste sa začalo 
s výstavbou  výškových  budov 8  a 13  –  poschodových.  V auguste  1990  po  nežnej 
revolúcii  bolo  uskutočnené  miestne  referendum,  kde  občania  Smižian  rozhodli 
o osamostatnení sa. Slávnostné zastupiteľstvo po voľbách bolo 9. decembra 1990. Po 
osamostatnení bola stavba výškových budov zastavená, vyprojektované bolo nové 
námestie a začalo sa s výstavbou kanalizácie a plynovodu v obci. V roku 1994 bola 
daná do užívania nová budova radnice.  Od septembra 1992 bola v obci zriadená, 
plne organizovaná Základná škola Povýšenia sv. Kríža.
    Obec od roku 1990 sužovali každoročné povodne, ktoré narobili  veľa škôd na 
obecnom  a súkromnom  majetku.  V roku  2002  obec  na  vlastné  náklady  začala 
s reguláciou potoka Bystrička, ktorú dokončila v nasledujúcom roku. Dokončený bol 
9- bytový dom a zrekonštruovaný dom smútku. Základnej škole obec odovzdala vo 
februári 2003 8 – triednu budovu na ul. Zelenej, kde bola zrekonštruovaná tiež MŠ. 
Pokračovalo  sa  budovaním  kanalizácie  (  rómska  osada  )  a plynovodu  (  Maša  ), 
zrekonštruovaných bolo  14  miestnych komunikácii.  Od roku 2002 prechádzali  zo 
štátu  na  obec  kompetencie.  Pod  zriaďovateľskú  pôsobnosť  obce  prešlo  školstvo, 
stavebný úrad, životné prostredie, sociálne služby a iné.
    Rok 2004 sa niesol v znamení osláv 750. výročia 1. písomnej zmienky o obci. Obec 
si to pripomínala na každej akcii a pri tejto príležitosti vydala monografiu „Smižany 
na  prahu  tretieho  tisícročia“.  Vďaka  investorovi  Dr.  Deziderovi  Štrauchovi  bola 
v septembri  otvorená  Základná  umelecká  škola.  Stavba  získala  cenu  Dušana 
Jurkoviča za rok 2004. Po troch rokoch činnosti má ZUŠ 472  žiakov, ktorých učí 17 
učiteľov.
    Postavených bolo ďalších 18 nájomných bytov a 16 nájomných bytov nižšieho 
štandardu.  V roku 2007 z príležitosti  osláv 75.  výročia  založenia  TJ  bola  daná do 
užívania nová tribúna pre 300 divákov a viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom. 
Svoju činnosť začala obecná polícia a obec rekonštruuje budovu kaštieľa a kultúrneho 
domu. Opravených bolo ďalších 10 miestnych komunikácii.
    Obec vykupuje pozemky v lokalite Jama a začína so zriaďovaním priemyselného 
parku.
     Medzi významné osobnosti kultúrneho, spoločenského, politického a športového 

12



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smižany

života Smižian patria – Matúš Pajdušák, Štefan Hoza, Jozef Brandobur,  Ján Nálepka, 
Vladimír  Durdík,  Anton  Kret,  Jozef  Hoza,  Klaudia  Dernerová,   František  Hossa, 
Vojtech Skyva, František Skyva.  

4.4. Kultúra

Snaha zachovať ľudové tradície a zvyky vzišla pri založení folklórnej skupiny 
Smižančanka v roku  1970. Odvtedy ubehlo už neuveriteľných takmer 38 rokov, ktoré 
sú  spojené  s tisíckami  hodín  nácviku,  stovkami  vystúpení  a folkloristov,  ktorí  sa 
zaslúžili o tie najvyššie úspechy a ocenenia. 
V spolupráci s miestnymi organizáciami, samosprávou a podnikateľmi boli vydané 
dva   spevníky  „Od  Vajngrubu“  a  „Ej,  zhury,  zhury“.   Ďalej  vyšla  publikácia 
„Smižany v zrkadlení času“ zachytávajúca rôzne zvykoslovné pásma. Pri 30. výročí 
v roku  2000  bola  vydaná  pamätnica  „Kudzeľnice“.  Krásne  piesne  Smižian  sú 
zachytené  na  CD  a kazete  pod  názvom  „Kone  mám  na  jarcu...“,  ktorú  nahrala 
Smižančanka  v roku  2003  a prezentovala  ju  na  XIII.  ročníku  Smižianskych 
folklórnych slávností, ktoré sa poriadajú každý rok. Pri príležitosti 750. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci bola v roku 2004 vydaná prvá obrazová publikácia Smižany 
na prahu tretieho tisícročia. 
      V roku 2001 sa obec zapojila do organizovania Svetového stretnutia Spišiakov. Na 
námestí, v kostole a na gazdovskom dvore sa priamo pred návštevníkmi odohrávala 
pravá smižianska svadba, ktorú mnoho ľudí hodnotilo ako jednu z najlepších akcií 
Svetového stretnutia Spišiakov. 
V roku  2006  sme  si  pripomenuli  100.  výročie  narodenia  Štefana  Hozu,  operného 
speváka.  Libretistu,  dramatika, režiséra,  prozaika,  hudobného historika,  pedagóga 
a publicistu.  Pod mottom „Ja  svoje  srdce dám...“  sa  uskutočnili  oslavy s bohatým 
programom,  v ktorom  sme  si  s pompéznosťou  uctili  nášho  rodáka,  ktorého  život 
a dielo je nezabudnuteľné.
V roku  2007  sme  si  spomienkovým  koncertom,  ktorý  bol  venovaný  25.  výročiu 
úmrtia  Štefana  Hozu,  opäť   zaspomínali  na  jeho  dielo  prostredníctvom  umelcov 
opery Štátneho divadla z Košíc.
Smižančanka  má  vo  svojom  repertoári  rôzne  pásma,  ktorých  cieľom  je  zobraziť 
ľudové  tradície,  viažuce  sa  k bežnému  i sviatočnému  životu  smižianskej  rodiny 
i k ročným  obdobiam.
O prehlbujúcej sa láske k ľudovému umeniu medzi najmladšou generáciou svedčia 
aktivity detského folklórneho súboru Oriešok, ktorý od svojho vzniku v roku 1999 
zaznamenal desiatky vystúpení a víťazstiev v súťažiach v rámci regiónu s postupom 
na krajské súťaže, kde si v roku 2007 vybojoval „zlaté pásmo“ a tým sa zaradil medzi 
trojicu najúspešnejších súborov v Košickom kraji. 
Svoje  úspechy  už  zožali  aj  členovia  detského  folklórneho  súboru  Vrabček,  ktorý 
pracuje pri MŠ Ružová ulica, ľudová hudba Slimáčik  pri OcÚ a spevácka skupina 
Šafolka, pri ZUŠ ktorá v roku 2005 odštartovala svoju lásku k ľudovým piesňam. V 
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obci  sa  udržiavajú staré zvyky,  sú stále  živé,  iba prenesené do modernej  dediny. 
Každoročnečlenovia folklórnej skupiny Smižančanka " fašengari" chodia s ražňom a 
drevenou kozou spevom po dedine. Deti a mládež udržiavajú jarný zvyk "Vynašane 
šmertky ", pri ktorom spevom odnášajú "šmertku" k potoku kde ju podpália a hodia 
do vody. Ľudová tradícia "Stavanie mája" sa začala udržiavať od roku 2005.

          Typický smižiansky gazdovský dom, inštalovaný  pri vstupe do radnice vo 
vestibule,  je ukážkou šikovnosti  rezbárskeho  umenia   Smižančanov.   Gazdovský 
dvor je prispôsobený rôznym ročným obdobiam: Vianoce, Fašiangy, Veľká noc, letné 
a jesenné  práce.  Národopisné  múzeum  zachytáva  ľudové  kroje  stredného  Spiša 
a ľudové remeslá. MO Matice slovenskej, Živena a národopisné múzeum každé dva 
roky poriadajú výstavy ručných prác „Zlaté ruky.“
Spoločenská  nátura  a pohostinnosť  Smižančanov  sa  prejavuje  pri  kultúrno-
spoločenských  podujatiach  Deň  matiek,  Deň  narcisov,  Fest  leto,  Stretnutia 
s jubilantmi a podobne.

      V zozname pamiatkového fondu je rímskokatolícky kostol z 13. storočia, kaštieľ 
z roku  1840  a rodinné  domy  nesúce  meno  svojich  majiteľov  (Ondrovec, 
Karchňakovec). Pôvodné architektonické  črty týchto objektov sa prenášajú do ďalšej 
zástavby v obci.

Obec  Smižany  má  bohatú  tradíciu  v usporadúvaní  rôznych  kultúrno  – 
spoločenských a športových podujatí:
Karneval na ľade
Fašiangová zábava
Fašiangové posedenie pre dochodcov
Fašiangový ples pre telesne postihnutých občanov
Deň matiek
Deň učiteľov
Deň narcisov
Ženy ženám
Kurz spoločenských tancov pre mládež a seniorov
Stavanie obecného mája
Otvorenie letnej turistickej sezóny a jej záver
Akadémie, oslavy a koncerty k výročiam Š. Hozu, kpt. J. Nálepku, 75. výročiu TJ
Výstava kaktusov a bonsajov
Smižianske folklórne slávnosti a trh ľudových remesiel
Deň detí
Fest leto
Smižansky viganček
Katarínske posedenie pre dôchodcov
Katarínska zábava
Vianočné posedenie "Mladzenky"
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Privítanie Mikuláša
Živý betlehém
Rôznotématické výstavy v obecnej knižnici
Rôznotématické výstavy v národopisnom múzeu 
Šachový turnaj
Divadelné predstavenia a výchovné koncerty pre školy
Športové podujatia
Turistický pochod krajom Kpt. Jána Nálepku
Koncerty a výstavy žiakov ZUŠ 
Preteky v lyžovaníBeh ulicami Smižian
Turnaje "O pohár starostu obce " hasičov, kynológov 
Literárne stretnutia

Partnerstvá obce

Smižany  sú  aktívne  aj  v  oblasti  partnerských  vzťahov  a  vzájomnej  spolupráce  s 
organizáciami a mestami. 
Obec je členom ZMOS a tiež regionálneho ZMOS Spiša.
Po 15 rokoch pôsobenia neziskovej organizácie Záujmové združenie obcí Slovenský 
raj,  ktoré  zabezpečovalo  starostlivosť  o technicko-sprístupňovacie  zariadenia  NP 
Slovenský  raj  v katastri  členských  obcí  pre  celoročnú  bezpečnosť  turistov,  bolo 
združenie  so  sídlom  v  Smižanoch  zrušené   a obec  vstúpila  od  01.01.2008  do 
združenia Mikroregión Slovenský raj so sídlom v Hrabušiciach.   
Obec  je  taktiež  členom  združenia  obcí  SEZO  -  Spiš,  s predmetom  činnosti  – 
separovaný zber odpadu. Sídlom združenia je mesto Spišská Nová Ves.
V rámci  mikroregiónu  je  vypracovaná  štúdia  spolupráce  Smižany  –  Spišské 
Tomášovce a okolie.

     Od roku 1997 obec spolupracuje s gminou Komorniki /Veľkopoľské vojvodstvo – 
Poznaň/, keď v máji bola oficiálne podpísaná zmluva o spolupráci. Počas desiatich 
rokov sa uskutočnili vzájomné stretnutia kultúrne, osvetové, športové aj stretnutia 
medzi školami a v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Medzinárodné partnerstvo 
dokumentuje aj výmena skúsenosti  na platforme športových oddielov či polície. 
Riaditeľky  materských škôl zo Smižian sa zúčastnili medzinárodného seminára o 
predškolskej výchove v Poznani ako jediné zo Slovenska. V poslednom čase sa 
výmenné delegácie zameriavajú na podnikateľskú sféru, kde sú nepreberné možnosti 
realizovať obchody obojstranne prospešné. 
Ďalšiu  zmluvu  o spolupráci  obec  podpísala  9.  1.  2004  s gminou  Kamienica 
/Malopoľské vojvodstvo – Krakow/ na rôznych úrovniach spoločenského, kultúrneho 
a športového života.  V rámci  folklórnych slávnosti  vystúpila  skupina Biele Gorale 
a na oplátku naša folklórna skupina Smižančanka na XXV. ročníku Dni Gorczańské. 
Zároveň sme predstavili typickú spišskú kuchyňu s ochutnávkou jedál. Mládežnícky 
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    Počet  obyvateľov  Smižian  ku 
koncu roku 2007 bol  8 397. V 90-
tych  rokoch  minulého  storočia 
vidíme  pomerne  veľký  nárast 
počtu  obyvateľstva,  ktorý  bol 
spôsobený  postavením  nového 
sídliska  na  uliciach  Nálepkovej 
a Za  kaštieľom  na  mieste 
pôvodných  asanovaných 
rodinných  domov.  V súčasnom 
období  má  vývoj  počtu 
obyvateľstva  narastajúci  trend, 
ktorý  ja  zapríčinený  výhodnou 
polohou  obce  a rozvojom 
turistického ruchu.
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spevácky  zbor  Musica  Donum  z našej  obce  vystúpil  s vianočnými  koledami 
v Kamienici na regionálnej súťaži. 
V máji r. 2004 sa uskutočnila I. spartakiáda mládeže zmiešaných mužstiev chlapcov 
a dievčat  v Kamienici.  Spolu  súperili  družstvá  Kamienice,  Komorník  a Smižian. 
Tento  ročník  sa  stal  zakladajúcim  pre  vznik  tradičných  športových  olympiád 
mládeže, ktoré sa konajú postupne v jednotlivých partnerských mestách každý rok 
zvyčajne v máji pod názvom „Mládež bez hraníc“. V r. 2008 sa bude konať už piaty 
ročník v Smižanoch. 
Veľkým  plusom  pri  stretnutiach  na  rôznych  úrovniach  je  výmena  skúseností 
v samosprávach pri riešení rôznych problémov, prezentácia dosiahnutých výsledkov 
či informovanosť o podávaní projektov po vstupe do Európskej únie.
      Snahou  všetkých  zainteresovaných  na  spolupráci  je,  aby  uvedené  aktivity 
priniesli v budúcnosti prospech pre ľudí v rôznych oblastiach.

4.5. Demografická charakteristika obce

Demografické údaje sú z roku 2007.

Vývoj počtu obyvateľstva:

Rok       Počet obyvateľov
   1768                 732
    1781                 868
    1880              1 360
    1920              1 376
    1930              1 786 
    1938              2 140
    1940              2 045
    1944              2 150
    1974              4 205
    1990              5 304
    1991              6 206
    1992              6 376
    1993              6 756
    1994              6 977 
    1995              7 158
    1996              7 180
    1997              7 448
    1998              7 536
    1999                7 709
    2000                7 815
    2001                7 924
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    2002                8 006
    2003 8123
    2004 8207
    2005 8308
    2006 8333
    2007 8397

Vekové zloženie obyvateľstva:

V súčasnosti  je najviac obyvateľstva v produktívnom veku. Z uvedeného vyplýva, že 
pomerne  veľké  zastúpenie  má  obyvateľstvo  v predproduktívnom  veku.  Vekový 
priemer obyvateľstva je pod 35 rokov.  Obec je mladá, rodí sa však menej detí, v roku 
2007 to bolo 91 detí (úmrtnosť v roku 2007 bola 38). Je veľký záujem mladých ľudí 
o bývanie  v obci.  Evidujeme okolo  300  žiadostí  o stavebné  pozemky na  výstavbu 
rodinných domov. Svoju úlohu v tomto smere zohráva aj blízkosť okresného mesta 
Spišská Nová Ves, ktorá poskytuje pracovné príležitosti a rozvoj cestovného ruchu 
po „nežnej“ revolúcii.

Veková skupina
Počet obyvateľov

2007
          %

Predproduktívny vek    1738   20,7
Produktívny vek     5612   66,8
Poproduktívny vek    1047    12,5
Spolu    8397  100,0
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Vývoj počtu obyvateľov v roku 2007:

natalita mortalita
prir.
prírastok

prisťahovaní vysťahovaní
celkový 
prírastok

Počet 
obyvateľov

92 38 +53 299 289 +64

%

Národnostné zloženie obyvateľstva:

Národnosť Počet obyvateľov
2007

%

Slovenská 6030 71,81
Rómska 2268 27,00
Maďarská       3   0,0003
Ostatná   96 0,011
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Národnostné zloženie obyvateľov
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Spolu 8397 100,00

Ako vyplýva z tabuľky, v súčasnosti je v obci 
najviac  zastúpené  obyvateľstvo 
slovenskej  národnosti.  Z demografického 
vývoja vyplýva, že pomer obyvateľov 
slovenskej národnosti a rómskeho 
etnika sa v budúcnosti môže  zvyšovať 
v prospech  rómskeho           etnika. 
Zastúpenie  ostatných  národností  v obci  je 
v porovnaní  s majoritným  obyvateľstvom 
zanedbateľné.                                   

Zloženie obyvateľov z hľadiska vierovyznania:
 
Vierovyznanie Podiel v %
rímskokatolícke         86,87
evanjelické a.v.           2,93     
ostatné         10,20 
spolu        100,00  
                                                                                                             

Najviac obyvateľstva je rímsko-
katolíckeho vierovyznania.
V obci  sú  postavené  dva 
kostoly.  Jeden  rímskokatolícky 
a jeden  evanjelický.  Do 
smižianskej  rímskokatolíckej 
farnosti patrí aj sídlisko „Západ 
I“  v Spišskej  Novej  Vsi,  kde je 
postavený  nový  kostol. 
Smižiansku  rímskokatolícku 
farnosť spravujú kňazi z rehole 
Pallotínov,  sídliacej  v Poľsku. 
Evanjelická  cirkev  a.v.   má 
v Smižanoch iba fíliu a spravuje 

ju farár  zo Spišskej  Novej  Vsi.  Príslušníci  ostatných vierovyznaní sa stretávajú v 
modlitebniach, ktoré majú zriadené v rodinných domoch.

Zamestnanosť obyvateľstva
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V súčasnosti  je  v obci  okolo  1  238  nezamestnaných.  V obci  pôsobí  147 
podnikateľských  subjektov,  ktorí  zamestnávajú  1  038  pracovníkov.  Mimo  obec 
dochádza za prácou 1 976 občanov.  Najviac je zamestnaných v poľnohospodárstve 
(PD Čingov Smižany), v priemysle (Herba Drug, MIVA) a službách cestovného ruchu 
(penzióny, reštaurácie).
4.6. Charakteristika obecnej infraštruktúry

4.6.1.   Materiálne a     fyzické zdroje  

4.6.1.1. Životné prostredie

a) Prírodné zdroje

Využitie pôdy ako prírodného zdroja opisujú nasledujúca tabuľka a grafy. Medzi 
ďalšie prírodné zdroje v katastri obce patria:
- Národný park Slovenský raj
- Chránená prírodná rezervácia   -   Prielom Hornádu
                                                                  Zejmarská roklina 
                                                                  Čingov – Hradisko

                   Kyseľ
                               Kocúrová

                   Holý Kameň
-    Vodná nádrž Klauzy
- Zdroj pitnej vody Maša
- Rekreačné oblasti   -   Čingov,   Košiarny briežok

 b) Pôdny fond

Typ pozemku Rozloha v ha %
Orná pôda 352,5253 7,71
Záhrady 24,4427 0,53
Trvalé trávne porasty 314,5757 6,88
Spolu poľnohospodárska pôda 691,5437 15,13
Lesné pozemky 3293,2043 72,05

Vodná plocha 21,6681 0,47
Zastavané plochy 174,8635 3,82
Ostatné 89,1513 1,95
Kataster celkom 4570,4309 100
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c)  Zaobchádzanie s odpadmi
   
       Obec  vyváža  komunálne  odpady,  drobné  stavebné  odpady  i biologicky 
rozložiteľný odpad pravidelným vývozom podľa kalendára vývozu prostredníctvom 
firmy NOVA s.r.o., Spišská Nová Ves na skládku Kúdelník v Spišskej Novej Vsi.
V obci zberáme štyri druhy separovaných surovín:

–        papier – modré vrecia, podľa kalendára vývozu každý druhý mesiac v roku
–        sklo – zelené vrecia, podľa kalendára vývozu každý druhý mesiac v roku
–        plasty, PET fľaše, fólie, kovové obaly, tetrapaky VKM, podľa kalendára vývozu 

každý mesiac v roku
V rámci riešenia problémov v odpadovom hospodárstve je:

–        znižovanie  záťaže  skládok  tuhého  komunálneho  odpadu,  v súvislosti  s tým 
spojené znižovanie nákladov a uloženie KO,

–        zamedzenie tvorby divokých skládok
–        ochrana životného prostredia využívaním odpadov, ktoré je možné druhotne 

spracovať.
      Dvakrát  ročne  je  zabezpečený  zber  nebezpečného  odpadu  (  batérie, 
akumulátory  ),  ktoré  sú  zhromažďované  v zbernom  dvore  obce  do  pristaveného 
špeciálneho kontajnera. Ich odvoz a zneškodnenie zabezpečuje firma MACH TRADE 
s.r.o., Niklova ul. Sereď.
V zbernom  dvore  dvakrát  ročne  sa  vykonáva  zber  nefunkčných  vyradených 
elektrických zariadení ( chladničky, mrazničky, počítače, televízory ) a iná vyradená 
domáca  elektrotechnika.  Zvoz  a zneškodnenie  tohto  nebezpečného  odpadu 
zabezpečuje V.O.D.S. a.s., Podnikateľská 2, Košice. 
     Separovanie odpadov v obci má dlhodobú tradíciu a spolupráca s menovanými 
firmami je na vysokej profesionálnej úrovni. Obec má i rezervy v zbere separovaných 
zložiek odpadov, kde do zberu nie je zapojená rómska osada.
Z pohľadu  životného  prostredia  a environmentálneho  významu  je  dôležité,  že 
občania  si za tie roky prevádzkovania separovaného zberu zvykli na tento zber do 
plastových vriec a je to pre nich samozrejmosťou. Takto má každý občan možnosť 
účinne obmedzovať tvorbu odpadov a znižovať tak ich nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie.

    Verejná zeleň je  v súčasnom prostredí obce nevyhovujúca a vzájomne na seba 
nenadväzuje. Je navrhovaná pozdĺž hlavných kompozičných osí a pozdĺž Brusníka. 
Cez  verejnú zeleň je  riešený nástup do Národného parku.  Riešenie  problematiky 
zelene si vyžaduje vypracovanie generelu zelene pre celú obec

4.6.1.2. Základná infraštruktúra bytového a domového fondu
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Počet domov Počet bytov
trvalo 

obývaných
Prechodne 
obývaných

neobývaných spolu
trvalo 

obývaných
prechodne 
obývaných

neobývaných spolu

Počet 1 102 1 101 1 204 1 871 13 131 2 015
 

Obec si  do  roku 1988 zachovávala  typický dedinský ráz.  Pričlenením obce 
k mestu  Spišská  Nová  Ves  v roku  1986  sa  začala  presadzovať  myšlienka 
zlikvidovania starého centra Smižian a výstavby nového sídliska v rámci komplexnej 
bytovej  výstavby  na  miestach  asanovaných  rodinných  domov.  Výstavba  13-
podlažných bytových domov výrazne narušila architektúru obce.  Osamostatnením 
obce roku 1990 a následne schváleným územným plánom obce sa ďalšia výstavba 
komplexnej  bytovej  výstavby  zastavila.  Toho  času  je  pred  dokončením  výstavba 
námestia s radnicou, ktorá harmonicky prepojila staré centrum s novým sídliskom. 
Námestie  je  atypického  šošovkovitého  tvaru,  ohraničené  kostolom  z  13.  storočia 
a modernou radnicou. Po bočných  stranách námestia sú vybudované polyfunkčné 
rodinné domy, zabezpečujúce občiansku vybavenosť. Rodinné domy v okolí kostola 
majú zachované črty pôvodnej dedinskej architektúry, ktorú najvýraznejšie vystihuje 
zrekonštruovaný dom SOLUDUS zapísaný v zozname pamiatkového fondu.

Základná umelecká škola , postavená v modernom štýle harmonicky dotvára 
celé  námestie.  Dôkazom  toho  je  ocenenie  stavby  Cenou  Dušana  Jurkoviča  za 
architektúru v roku 2004. 

Celkový vzhľad obce sa každým rokom zlepšuje, na čom má zásluhu predovšetkým 
starostlivosť občanov o bývanie a vysoké percento rekonštruovaných domov.  V obci 
sú dobudované všetky inžinierske siete, vrátane rómskej osady. 

     Schválený územný plán obce a následne schválený územný plán zóny rátajú 
s rozšírením výstavby rodinných a bytových domov v lokalite Pánsky kruh, pričom 
výstavba by mala rešpektovať regionálnu architektúru.

V  rómskej osade bola  v rokoch 2006 až 2007 zrekonštruovaná miestna komunikácia 
a vybudovaný chodník na Zelenej ulici. Výstavba dvoch nájomných bytových domov 
poskytla  bývanie  16-tim  sociálne  slabším  rodinám.  Naďalej  prebieha  rozsiahla 
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výstavba  rodinných  domov.  Schválené  zmeny  a doplnky  územného  plánu  obce 
v roku 2007 umožnia obci poskytovanie ďalších pozemkov pre individuálnu bytovú 
výstavbu.

4.6.1.3. Technická a komunikačná infraštruktúra

Plynovod

Vodovod
- niektoré časti vodovodu sú už na hranici svojej životnosti, postupne pribúdajú na  
   nich poruchy, čo následne spôsobuje problémy v dodávke pitnej vody,
-  riešením je zvýšenie tlaku obce na prevádzkovateľa vodovodu PVPS, a.s. na  
   postupnú rekonštrukciu siete.

Kanalizácia
- ako problém sa javí pomerne časté upchávanie kanalizačného potrubia v rómskej  
   osade,
- údržbu kanalizácie vykonáva obec, ktorá nemá dostatočné technické prostriedky na 
   jej prevádzkovanie, v súčasnosti prebiehajú rokovania s PVPS, a.s. o prevzatí  
   kanalizácie pod jej správu

Úpravňa pitnej vody

Čistička odpadových vôd na Čingove
- napojenie chát na čističku odpadových vôd je prínosom k zlepšovaniu stavu  
   životného prostredia  v rekreačnej oblasti Čingov, problémom je však sezónny  
   charakter prevádzky väčšiny chát a tým poruchy vo funkčnosti čističky po zimnej  
   sezóne a tiež veľmi obtiažny prístup technickými prostriedkami (autom) pri  
   prevádzkovaní  ČOV, čo bráni aj väčšiemu rozvoju turistického ruchu v tejto časti  
   rekreačnej oblasti Čingov

Železničná trať Košice - Žilina

Komunikácie - Cesta II. kategórie-II/536, III. kategórie–III/53612, III/018165, miestne 
komunikácie

Verejné osvetlenie
- verejné osvetlenie sa priebežne modernizuje, čím sa znižuje jeho energetická  
   náročnosť a zlepšuje sa i kvalita osvetlenia obce a tým aj bezpečnosť občanov

Telefónna sieť s digitálnou ústredňou
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Obecný rozhlas
- pre skvalitnenie prístupu občanov k  informáciám prostredníctvom obecného  
  rozhlasu bude postupne staré 100 V rozvody rozhlasu nahradené bezdrôtovým  
  rozhlasom

Káblová televízia

Televízia Reduta

Požiarna zbrojnica

Cintorín
- nevyhnutné je rozšírenie a oplotenie cintorína, ktoré bude realizované v najbližšom 
období.

4.6.2. Občianska infraštruktúra

4.6.2.1. Orgány samosprávy

a) Obecné zastupiteľstvo – má 12 poslancov
b) Starosta 
c) Obecná rada – má 4 členov, poslancov, schádza sa minimálne 1x mesačne
d) Komisie OZ

- pre podnikanie a hospodárstvo
- pre rozvoj kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
- sociálna a bytová
- finančná
- stavebná
- životného prostredia
- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

                  funkcionárov obce
- starostlivosť o rómsku osadu
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Organizačná schéma obecného úradu: 
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Obecná polícia

Poslanci   obecného   zastupiteľstva   na   svojom    2.   zasadnutí   dňa   15. 
februára  2007 schválili uznesením  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 64  o  obecnej 
polícii  a  tým  umožnili jej zriadenie v obci.

      Obecná polícia  plní úlohy v zmysle zákona SNR  č. 564/1991 Zb.,  v ktorom je 
definovaná ako     poriadkový útvar obce,  pôsobiaci pri  zabezpečovaní obecných 
vecí  verejného poriadku,  ochrany životného  prostredia   v   obci   a   plní   úlohy 
vyplývajúce   zo   všeobecne  záväzných  nariadení  obce,   uznesení  obecného 
zastupiteľstva a  z  rozhodnutí starostu obce.  Jej  organizáciu,  objem  mzdových 
prostriedkov  a  rozsah  technických prostriedkov určuje obecné zastupiteľstvo.

       Činnosť obecnej polície riadi jej  náčelník (Mgr. Ing. Ján Prostejovský od 1. júla 
2007). Na  území  obce  pracujú   striedavo   dve  dvojčlenné   hliadky    OP.   Prijatí 
zamestnanci   spĺňajú   zákonom   stanovené  podmienky  a  sú držiteľmi odbornej 
spôsobilosti potrebnej pre výkon  funkcie obecného policajta.  

      Po rekonštrukcii objektu  a  následnom presťahovaní útvaru OP  na  ul. Smrekovú 
bude početný stav  doplnený  na  osem  príslušníkov  OP.   Tým  budú  vytvorené 
podmienky  pre  pravidelnejšie   pokrytie územia obce  hliadkami OP.

      Útvar  Obecnej  polície  v  súčasnosti  sídli  v  bývalých  priestoroch   Bytového 
hospodárstva na  ul. Za Kaštieľom  č. 2.

Útvar je vybavený štandardným vybavením, vrátane OMV Kia Seed.

4.6.2.2. Školy, školské a predškolské zariadenia

Od  r.  2002  prešli  pod  zriaďovateľskú  pôsobnosť  obce  školy  a školské 
zariadenia v celkovom počte 5. Jednalo sa o Základnú školu na Komenského ulici, 
Materskú školu na Komenského ul.,  Materskú školu na Ružovej ul., Materskú školu 
na Zelenej ul. a Materskú školu na Tatranskej ul. Táto bola k 1. 10. 2004 vyradená zo 
siete  škôl  a školských zariadení  z dôvodu plánovanej  rekonštrukcie  starej  budovy 
kaštieľa, v ktorej sídlila.  
Základné informácie o     školách a     školských zariadeniach (údaje k     15. 9. 2007):  
Základná  škola  na  Komenského  ulici –  777  žiakov  v 32  triedach,  45  pedagogických 
zamestnancov,
Materská škola na Komenského ulici – 24 detí v 1 triede, 2 pedagogickí zamestnanc,
Materská  škola  na  Ružovej  ulici –  113  detí  v 5  triedach,  10  pedagogických 
zamestnancov,
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Materská škola na Zelenej ulici – 96 detí v 4 triedach, 8 pedagogických pracovníkov.
V septembri 2004 začala prevádzku Základná umelecká škola Dezidera Štraucha, Nám.  
M. Pajdušáka, ktorú navštevuje  463 žiakov (170 individuálna forma vyučovania, 293 
skupinová forma vyučovania) zaradených do hudobného, výtvarného, tanečného 
a literárno-dramatického odboru. Vyučuje tu 16 pedagogických zamestnancov. 

Okrem Základnej školy na Komenského ul. je v obci Základná škola Povýšenia sv. 
Kríža  na  Smrekovej  ul.,  ktorej  zriaďovateľom  je  Biskupský  úrad  v Spišskom 
Podhradí.

Štatistický prehľad o počte žiakov v školách a školských zariadeniach od šk. r. 
2004/2005:

Škola,       Šk.r.       Šk.r.               Šk.r.                 Šk.r.
školské zariadenie 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

ZŠ, Komenského ul.               873                844                   801    777
ZŠ Pov. sv. Kríža     355    347     338    310
ZUŠ D. Štraucha     294    366     405    463
MŠ, Komenského ul.       33      30            24      24
MŠ, Zelená ul.       70                100       96                   96
MŠ, Ružová ul.       95                 136     124     113
MŠ, Tatranská ul.       64      -       -                     -

V zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú aj školské stravovacie zariadenia pri ZŠ 
na Komenského ul., pri MŠ na Zelenej ul. a pri MŠ na Ružovej ulici.

Dvaja odborní zamestnanci Spoločného školského úradu so sídlom v obci Smižany 
metodicky  riadia  školy  a školské  zariadenia  tohto  času  v 20  obciach.  SŠÚ  bol 
zriadený v r. 2004.

4.6.2.3.Hlavné podniky, organizácie poskytujúce služby:

Veľkoobchod, výroba

Stolárstvo                                          7         
Stavebníctvo                                                                                          10       
Cukrárenská výroba                                                                               3      
Distribúcia plastových okien                                                           3         
Výroba kozmetických a čistiacich prostriedkov  - Herba Drug 1           
Veľkoobchod papiernických a kancelárskych potrieb                  1         
Dodávky materiálov pre plynovod, vodovod a sanitárnu techniku 1    
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Predaj poľnohospodárskych strojov a zariadení                         1            
Pílenie dreva, výrobky z dreva                                                           1        
Veľkoobchod, predaj textilu                                                               1         
Poľnohospodárske družstvo Čingov                                               1          

Služby

Reklamné vyšívanie                                                                        1
 

Kaderníctvo                                                                                           7
Brašnárstvo                                                                                            1
Zámočníctvo                                                                                        1         
Oprava pračiek                                                                                       1
Chladiarenstvo                                                                                     1        
Elektroinštalácia                                                                                     1      
Sklenárstvo                                                                                              1      
Brúsenie skla                                                                                           1  
Pohrebníctvo                                                                                         1       
Krajčírstvo                                                                                                3     
Turbosolárium     1
Fitness                                                                                    5      
Predaj, požičovňa bicyklov                                                                  1 
Maľovanie porcelánu                                                                           2        
Ekonomické poradenstvo                                                                 6          
Projektová, realizačná kancelária                                                         1      
Internetové, počítačové služby                                                            5     
Reklamná agentúra                                                                                1      
Oprava, údržba výťahov                                                                   1         
Foto-video                                                                                               1       
Stávková kancelária                                                                               4       
Predaj zvierat, kŕmnych a chovateľských potrieb                              1     

Autoslužby

Požičovňa prívesných vozíkov     2 
Autodoprava 5 
Čerpacia stanica 2 
Asistenčné centrum 1 
Autobazár 2 
Autoservis 7 
Autosalón 3 
Predaj autosúčiastok 2
Autoškola 1  
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Obchod

Predaj poľnohospodárskej a záhradnej techniky 1 
Železiarstvo 2                      
Potraviny 6 
Mäso-údeniny 4 
Ovocie-zelenina 2 
Večierka 3 
Predaj sudového vína 1 
Cukráreň 2 
Zmrzlina 2 
Farby-laky 1 
Drogéria, papiernictvo 2 
Predaj bytového textilu a doplnkov 3  
Priemyselný tovar 2 
Darčeky, sklo 1 
Novinový stánok 3  
Predaj kvetov a aranžérskych potrieb 4 

Cestovný ruch

Hotely 3 
Penzióny           14  
Ubytovanie v súkromí           31 
Cestovná kancelária                                                           1
Informačná kancelária 1
Turisticko-informačné centrum Čingov 1

Reštauračné služby

Reštaurácie 9 
Kaviareň, vináreň 7 
Pohostinstvo 6 

Peňažné ústavy

Slovenská sporiteľňa, a.s. – filiálka 1  
Poštová banka  - pošta 1  

Národopisné múzeum                  
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Spoločenské, sociálne a zdravotné zariadenia
Dom smútku
Obvodná ambulancia – 2
Detská ambulancia – 2
Stomatologická ambulancia – 3
Lekáreň 

4.6.2.4.Občianske združenia

Dženo Spiš

4.6.2.5.Cirkevné inštitúcie

Rímskokatolícky farský úrad

4.6.2.6. Ostatné záujmové združenia a spolky

Miestna organizácia Matice slovenskej
Miestny odbor Živena
Miestna organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Miestna organizácia Slovenského zväzu chovateľov holubov
Združenie podnikateľov pre cestovný ruch 
Združenie vlastníkov lesa – urbariát
Dobrovoľný hasičský zbor
Folklórne súbory – Smižančanka, Oriešok, Slimáčik, Vrabček
Cirkevný mládežnícky zbor Musica Donum
Zväz záhradkárov
Poľovnícky zväz
Klub dôchodcov Smižančan
Klub kresťanských dôchodcov
Klub mladých
TJ Slovan Smižany – futbalový oddiel – A mužstvo, dorast, starší žiaci, 
                                                                       mladší žiaci, prípravka
AS Roma – futbalový oddiel
Šachový oddiel
Horolezecký oddiel
Kynologický klub HEXE
Stolnotenisový oddiel

30



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smižany

SOK Escalar

4.6.2.7.Športové zariadenia

Areál TJ Slovan Smižany s futbalovým ihriskom a viacúčelovým ihriskom
Telocvičňa pri Základnej škole na ulici Komenského
Squash-centrum

4.6.3.Cestovný ruch

Smižany svojou  polohou pri  vstupe do  Slovenského raja  na  jednej  strane  a 
možnosťami  poznávania  pamiatok  dávnej  histórie  na  strane  druhej  lákajú  na 
návštevu malebného údolia rieky Hornád. Nie bezdôvodne vedie tadiaľto i Gotická 
cesta. 
Do  katastrálneho  územia  Smižian  spadá  aj  časť  Národného  parku Slovenský  raj. 
Väčšina  roklín  sa  nachádza  v  najvyššom  -  piatom  ochrannom  pásme.  Prielom 
Hornádu, začínajúci sa hneď pri vstupe do Národného parku Slovenský raj - oblasť 
Čingov,  spadá do  tretieho ochranného pásma.  Na tomto  území  je  koncentrovaná 
najvyššia biologická hodnota - chránené druhy rastlín (poniklec slovenský, kosatec 
bezlistý  a  pod.)  a  živočíchov  (orol  skalný,  hlucháň,  vydra  riečna).  Významnou 
archeologickou  lokalitou  v katastri  obce  je  Hradisko  pri  Smižanoch,  ktoré  je 
dôkazom osídlenia územia už v 3. st. p. n. l.
Výhodná poloha v blízkosti Slovenského raja umožňuje nebývalý rozvoj cestovného 
ruchu.  Nielen  samotná  obec,  ale  aj  rekreačné  oblasti  Čingov  a  Košiarny  briežok 
ponúkajú  široké  možnosti  ubytovania  a  stravovania.  Podnikatelia  v  oblasti 
cestovného  ruchu,  ktorých počet  z  roka na rok  stúpa,   sa  snažia  skvalitniť  svoje 
služby. Ako málo postačujúce je možné posúdiť v doplnkové služby a programy pre 
návštevníkov.  Združenie  podnikateľov  v  cestovnom  ruchu  SPIŠ  v spolupráci 
s Mikroregónom  Slovenský  raj,  mestom  Spišská  Nová  Ves  či  obcami  Hrabušice 
a Smižany  na  medzinárodných  veľtrhoch  prezentujú  širokú  paletu  ponúkaných 
služieb i krásy Slovenského raja, čím zviditeľňujú región a oslovujú potenciálnych 
turistov.
Obec spolupracuje s Národným parkom Slovenský raj, Horskou záchrannou službou 
a  turistickým oddielom zabezpečujúcim značkovanie chodníkov v národnom parku.

Informačná  kancelária  obce  Smižany  (IK)  vznikla  v r.  2006  ako  produkt  potreby 
informovanosti  a  rozvoja cestovného ruchu v obci i regióne. Jej cieľom je podávať 
informácie  pod  jednou  strechou  a  to  nielen  návštevníkom,  ale  i  samotným 
obyvateľom  Smižian.  Zároveň  ponúka  možnosť  prezentácie  výrobkov  ľudovo-
umeleckej tvorivosti. IK poskytuje informácie o podnikateľských subjektoch v obci,
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aktuálnych  kultúrnych  a  športových  podujatiach,  turistických   možnostiach, 
cykloturistike,  kultúrno-historických  pamiatkach,  službách  a  dopravnom  spojení, 
ubytovacích a stravovacích službách a o regióne vôbec. Významnú funkciu má na 
poli  propagácie  podujatí  v obci  formou  e-mailového  prepojenia  s podnikateľmi 
v Smižanoch ale aj s informačnými kanceláriami regiónu Spiša  a Šariša. 
Podnikatelia pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu, ktorí  nemajú možnosť získavať 
informácie prostredníctvom internetu, môžu požiadať osobne o ich zasielanie v IK. 

Obec  má  zriadenú  internetovú  stránku  www.smizany.sk,  ktorá  je  pravidelne 
aktualizovaná.  Záujem  o získavanie  údajov  z tejto  stránky  ako  najširším  médiom 
informovanosti   dnešnej  doby  sa  potvrdzuje  nárastom  návštevnosti  počas 
jednotlivých rokov: 

november 2005 8 550
marec 2006 12 925
november 2006 25 130
marec 2007 33 605
november 2007 49 251
január 2008 55 388

Propagácia obce a regiónu je realizovaná na poli  tlačených publikácií  v oblasti  CR 
(katalógy  distribuované  na  Slovensku  aj  v zahraničí,  multimediálne  nosiče),  no 
predovšetkým  umiestnením  propagačných  spotov  a  upútaviek  na  internetových 
portáloch zameraných na rozvoj turizmu a CR.

 4.7. Obecné financie a majetok

Rozpočet

Rozpočet obce, ktorého súčasťou sú aj finančné operácie, je zostavovaný ako 
vyrovnaný. Plnenie rozpočtu v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie je 
štvrťročne prehodnocované v obecnom  zastupiteľstve.   Za rok 2007 bol prebytok 
rozpočtu celkom 4 403 tis. Sk a tento bol prevedený do rezervného fondu na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva.

Zadĺženosť

Obec svoje záväzky priebežne uhrádza. Obec okrem prijatých návratných výpomoci 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania má k 30.4.2008 vyčerpaný úver vo výške 10 mil. 
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Sk.  Pre rok  2008  je  v rozpočte  schválené  navýšenie  úveru o 30  mil.  Sk.  Úverová 
zadlženosť obce  zo skutočných bežných príjmov za rok 2007 dosiahne 42,2 %, čo nie 
je riziková zadlženosť. 

Spolufinancovanie projektov z EÚ

Možnosť spolufinancovania projektov z EU je v rámci plánu kapitálových výdavkov 
ako aj možnosť ďalšieho čerpania úveru, pretože obec nemá rizikovú zadlženosť.

5. Analýza SWOT 5. Analýza SWOT 

(silných a(silných a  slabých stránok, príležitostí aslabých stránok, príležitostí a  ohrození ohrození   rozvoja obce)rozvoja obce)

Oblasť č. I : Životné prostredie, technická infraštruktúra a doprava

Silné stránky

- fungujúci  zber komunálneho odpadu

Slabé stránky

- vytváranie divokých skládok po okrajoch 
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- separovaný zber /sklo, plasty, papier, 
železo/ už aj pri bytových domoch

- zber nebezpečného a veľkoobjemového 
odpadu

- uvedomelí občania starajúci sa o okolie 
svojich domov 

- vyregulované korytá potokov Brusník, 
Bystrička

- plynofikácia celej obce
- výsadba zelene v obci a stromčekov 

v lesnom poraste
- dokončenie námestia
- vybudované inžinierske  siete /voda, 

kanalizácia, plyn, elektro/
- vybudovaná splašková kanalizácia 

napojená na ČOV, vodovod
- kanalizácia a ČOV v rekr. oblasti Čingov
- územie pripravené na zriadenie priem. 

parku
- železničná trať Košice – Žilina
- vyznačené cyklistické trasy
- komisia životného prostredia a verejného 

poriadku
- vybudovaná sieť verejného osvetlenia 
- vybudované chodníky pozdĺž hl. 

komunikácií
- posilňovanie útvaru obecnej polície

obce
- zhoršovanie ovzdušia živočíšnou 

výrobou /zápachy z PD Čingov/
- znečisťovanie potokov hnojovkou, tuhým 

KO, NO
- spaľovanie plastov, pneumatík, biolog. 

odpadu v domácnostiach a vypaľovanie 
trávy

- málo uvedomelý občan vo vzťahu k ŽP
- nepostačujúca zeleň brehov potoka, 

cintorína
- chýbajúci generel zelene
- nezrealizovaný projekt kompostoviska
- nerevitalizovaný park pri KD a pri 

kostole
- nádvorie a oplotenie pri kaštieli
- chýbajúci zberový dvor
- znečistené ver. priestranstvá
- stará vodovodná sieť
- malá priepustnosť smižianského  kanála 

v čase búrok
- neregulované koryto Brusníka od ihriska 

po Iliašovskú ulicu
- chýbajúci vodovod a kanalizácia na 

Košiarnom briežku
- hlavný dopravný ťah stredom obce
- nezrealizovaný severný obchvat
- nedobudovaná sieť chodníkov pre peších 

a cyklistov
- nedostatočné dopravné značenie 

k rekreačným oblastiam  
- ohrozenie občanov dopravou na ul. 

Tatranskej, Slov. raja pri železničnom 
podjazde - smer Čingov, na železničnom 
prejazde na ul. Staničnej - smer rómska 
osada

- nedostatočné osvetlenie ul. Nábrežnej, 
časti námestia

- absencia kontroly verejného poriadku
- osvetlenie je drahé
- nedostatok parkovacích miest na sídlisku 

Za kaštieľom a Nálepkova
- nedostatočná kvalita niektorých 

miestnych komunikácií a chodníkov
-

Príležitosti Ohrozenia
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- projekty na získavanie externých zdrojov
- aktívna spolupráca s obyvateľmi 

a motivácia obyvateľov pri zabezpečovaní 
čistoty obce

- aktívna spolupráca s orgánmi št. správy 
a organizáciami v oblasti ŽP

- vybudovanie zberového dvora na 
veľkoobjemový odpad

- recyklácia druhotných surovín
- blízkosť chráneného územia NP SR
- využívanie Recyklačného fondu
-  rieka Hornád ako zdroj energie
-     severný obchvat schválený v ÚPD
- spolupráca so štátnou políciou
- možnosť získania externých zdrojov na 

dobudovanie infraštruktúry, infotabúľ, 
cyklotrás, chodníkov

- spolupráca so železnicou

- ničenie zelene a stromčekov
- vandalizmus
- povodne – vybrežovanie potokov
- poškodzovanie lesov antropogénnymi, 

biotickými a abiotickými škodlivými 
vplyvmi 

- rozvrátenie stabilizovaných plôch zelene
-     znečistené ver. priestranstvá
-     úzke cesty, nedisciplinovaní vodiči
- rastúci vandalizmus, ničenie obec. 

majetku
- rastúca kriminalita /krádeže, 

prepadnutia/
- sociálna exklúzia postihujúca čoraz viac 

občanov

Oblasť č. II : Ekonomický rozvoj obce a cestovný ruch

Silné stránky

- vhodný pozemok na zriadenie 
priemyselného parku

- rozvíjajúca sa priemyselná a službová 
zóna na južnej časti obce za traťou

- dostupnosť poradenských inštitúcií pre 
rozvoj podnikania – BIC SNV, SRRA SNV

- existencia priemyselného parku 
a podnikateľského inkubátora v SNV

- veľké zahraničné firmy lokalizované 
v blízkosti – Embraco, Whirpool

- široké portfólio ubytovacích 
a stravovacích zariadení, poskytujúcich 
kvalitné služby v samotnej obci, ale aj 
v Slovenskom raji

- spracovaná PD a rozšírenie NN vedenia 
v oblasti Košiarny briežok pre výstavbu 
chát

- zriadené a vybavené TIC

Slabé stránky

- odchod absolventov škôl 
a kvalifikovaných pracovníkov do iných 
regiónov alebo do zahraničia

- nedostatok investičných zdrojov 
a štartovacieho kapitálu hlavne pre malé 
firmy

- prevaha výroby a služieb s malou 
pridanou hodnotou

- nízka úroveň technológií a inovácií
- propagačné materiály – nízky počet – 

slabá informovanosť o ich existencii
( nesústredené na jednom mieste )

- slabá propagácia ubytovacích služieb 
v súkromí

- chýbajú turistickí sprievodcovia
- poškodené orient. tabule, mapy
- nevybudované oddychové zóny v lokalite 

Košiarny briežok, Čingov, Maša
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- záujem obyvateľov obce o poskytovanie 
služieb

- ľudia s dostatočnými jazyk. znalosťami, 
vzdelaním v oblasti vidieckého turizmu 
a cest. ruchu

- vlastná webová stránka obce
- miestne noviny
- dobrá spolupráca so Správou NP SR
- kontakt so ZZO SR
- vybudovaná infraštruktúra
- štúdia mikroregiónu Smižany – Sp. 

Tomášovce a okolie
-

- chýba zaradenie lokality Smižian do 
existujúcich katalógov v textovej, 
obrazovej forme

- slabá spolupráca s okolitými obcami 
v oblasti turizmu

- absencia vedúceho subjektu na 
centralizované organizovanie aktivít v CR

- nevyšpecifikované miesto pre zábavný 
park pre najmenších

- chýba atraktívny program pre turistov 
/golfové ihrisko, cyklotrasy, tenis. kurty/

- slabo osvetlené vychádzkové trasy
- chýbajúce večerné programy pre turistov
- chýbajúca koncepcia rozvoja CR

Príležitosti

- prístupnejší trh EÚ – vstup do Schengenu
- intenzívnejší rozvoj v súvislosti so 

zaradením obce do záujmového územia 
kohézneho pólu v novom 
programovacom období

- intentenzívnejšia spolupráca v rámci 
mikroregiónu

- záujem zo strany turistov
- vysoká frekvencia turistov
- národný park Slovenský raj
- historické mestá a miesta Spiša
- televízia – Reduta, rozhlas – Rádio 

Východ, Regina
- internet
- rekreačná zóna Maša s projektom vodnej 

nádrže
- existencia vhodnej plochy na golf. ihriská

a ochota PD zabezpečiť jeho údržbu
- modernizácia turistického značenia
- čerpanie externých zdrojov

Ohrozenia

- trend rastu cien vstupných materiálov a 
energie

- narastajúci odliv kvalifikovanej pracovnej 
sily

- pozícia Popradu ako viac rozvíjajúceho sa 
centra

- konkurencia susedných obcí –  SNV
- nepružnosť zodpovedných inštitúcií
- nedisciplinovaní občania 
- oddychová zóna nezahrnutá v ÚP obce

Oblasť č. III : Bývanie, sociálna a zdravotná starostlivosť
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Silné stránky

- kvalitné cesty v obci
- vybudovaná infraštruktúra
- existencia nájomných bytov
- pripravené územia pre rodinnú zástavbu
- pekné prostredie obce
- schválený ÚP obce
- schválený ÚP zóny Panský kruh
- presná evidencia žiadateľov o pozemky
- veľký záujem o bývanie /IBV/
- existujúce ambulancie lekárov
- lekáreň
- dostatok potencionálnych klientov
- zdrav. prevencia a prevencia drog. 

závislostí v rámci škôl
- aktivita dôchodcov v oblasti podpory 

vlastného zdravia
- projekt „Zdravá škola“ realizovaný na 

školách
- ambulantná starostlivosť o starých 

občanov /opatrovateľská služba, 
roznášanie obedov, klub dôchodcov/

Slabé stránky

- nevyriešené vzťahy k pozemkom
- väčší dopyt ako ponuka
- nevieme vyhovieť všetkým žiadateľom 

o bývanie 
- absencia zariadení odbornej lekárskej 

starostlivosti
- nedostatočná prevencia strednej generácie 

občanov
- nie je zmapovaný zdrav. stav obyvateľstva
- nízka úroveň služieb soc. starostlivosti
- absencia priestorov pre poskytovanie soc. 

služieb
- nedostatok informácií o veku a sociálnych 

pomeroch starších občanov
- absencia v oblasti osvety a prevencie 

(prednášky, semináre, a pod.)

Príležitosti

- poloha obce – Slovenský raj
- blízkosť okresného mesta
- dopravná dostupnosť
- externé zdroje /projekty/
- viaceré firmy v obci, zamerané na rozvoj 

bývania
- vhodná lokalita pre výstavbu strediska 

občianskej vybavenosti v centre obce
- spolupráca s organ. pôsobiacimi v oblasti 

prevencie
- využívať ponuky a podporovať akcie ako 

„Deň boja proti fajčeniu“ a pod.
- využitie externých zdrojov

Ohrozenia

- povodne, záplavy /v určitých lokalitách/
- rastúci alkoholizmus a drogová závislosť
- rastúci počet civilizačných chorôb
- zhoršujúce sa živ. prostredie a rastúca 

koncentrácia alergénov
-
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Oblasť č. IV : Školstvo, mládeže a voľný čas

Silné stránky

- dostatočne základné priestorové 
podmienky  /v školách/

- dostatočný počet zanietených 
a fundovaných vedúcich potencionálnych 
skupín, klubov, centier

- fungujúca umelecká škola
- 3 ZŠ, 3 MŠ, 5 školských jedální
- obecná knižnica
- dostatok aktívnych ľudí ochotných 

pracovať s mládežou
- viacúčelová športová plocha
- existujúce fitnescentrá

Slabé stránky

- chýbajúce centrum voľného času
- nedostatočné ohodnotenie ľudí 

pracujúcich s deťmi
- nedostatočné materiálno.- technické 

zabezpečenie pre činnosti
- deti nie sú v rodinách vedené k aktivite 
- nedostatočná komunik. medzi ZŠ a MŠ
- slabá propagácia aktivít
- nedostatočná motivácia detí
- chýbajúce prehliadky existujúcich 

speváckych zborov, divadiel,  skupín
- chýbajúca tribúna a šport. centrum 

v areáli TJ Smižany
- nezrekonštruovaný kultúrny dom
- pôsobenie MŠ v priestoroch kaštieľa

Príležitosti

- získanie externých zdrojov
- blízkosť okresného mesta /plaváreň, zim. 

štadión/
- blízkosť Slovenského raja
- výstavba športovo-kultúrneho centra v 

„RO“

Ohrozenia

- klesajúca populácia v obci
- konzumný spôsob života
- s rastúcim vekom klesá záujem detí 

o spoločné dianie v obci 
- pasívny postoj dospelých o  dianie
- nebezpečenstvo drogových a nelátkových 

závislostí
 

Oblasť č. V : História, kultúrny život obce, kvalita verejného života

Silné stránky

- aktívne obecné organizácie
- spolupráca so združením podnik. v CR
- Smižany – sídlo Združenia obcí Slov. raj 

Slabé stránky

- nízka kvalita doplnkových služieb
- Absencia združenia podnikateľov – „Od 

konkurencie k partnerstvu“
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a separovaného zberu „SPIŠ“
- vyprac. štúdia Smižany- Sp. Tomášovce 

a okolie
- spolupráca s gminou Komorniki 

a Kamienica /Poľská rep./
- spolupráca so školami pri organizovaní 

kult. a spoločenských akcií
- spolupráca so Správou NP SR a HZS 

/horskou záchrannou službou/
- aktívna činnosť spoločenských 

organizácií /MS, Živena/
- vzájomná úcta medzi občanmi
- stretnutia s jubilantmi
- spolupráca obce, farský úrad, školy 

a podnikatelia
- sponzorovanie rôznych podujatí 

podnikateľmi a obecným úradom
- efektívna komunikácia s občanmi pred 

začatím investičnej akcie

- neprepojenosť aktivít a plánov obce 
s podnikateľskými subjektmi

- chýbajúce stretnutia PS a obce
- úzky okruh subjektov participujúcich na 

vydávaní propagačných materiálov
- absencia celoživotného vzdelávania 

obyvateľstva 
- chýbajúca podpora zamestnávateľa v 

ďalšom vzdelávaní svojich zamestnancov
- nedostatočná komunikácia s verejnosťou
- neefektívna komunikácia medzi občanmi
- nezáujem občana o spoločenské dianie, 

ktoré sa ho netýka
- neváženie si cudzieho majetku
- malicherné spory prerastajúce do veľkej 

nevraživosti

Príležitosti
- aktívna činnosť klubov, inštitúcií, ľud. 

súborov a hudby
- množstvo kultúrnych podujatí
- zruční remeselníci
- skúsenosti z čias fungovania 

ochotníckeho divadla v obci
- potenciál budúcich divadelníkov
- bohatá história obce
- veľký počet významných osobností – 

rodákov zo Smižian
- aktívna činnosť zanietených osobností
- publikačná činnosť
- tradícia organizovania Smižianských 

folklórnych slávností
-     vhodné priestory na výstavy a vernisáže
- Smižany – sídlo Správy NP SR
- rozšírenie spolupráce s inými krajinami 

v rámci EÚ
- rozvíjanie všestrannej spolupráce
- centralizácia a rozšírenie ponuky služieb
- tradičná hrdosť k obci a k regiónu Spiš
- zapojiť rómsku komunitu do 

spoločenského diania v obci
- čerpanie grantov z fondov EÚ a iných
- vydávanie publikácií, CD
- informovanosť občana v mesačníku 

Ohrozenia
- nezdravá konkurencia malých 

a stredných podnikateľov
- strata vzájomnej dôvery medzi partnermi
- zhoršujúca sa ekonomická situácia 

obyvateľstva, vysoká nezamestnanosť
- nezáujem zamestnancov o zvyšovanie 

kvalifikácie a neochota prispôsobiť sa 
potrebám trhu práce

- existencia osôb postihnutých sociálnym 
vylúčením (rómska komunita, dlhodobo 
nezamestnaní, a pod.)

- poškodzovanie obecného a súkromného. 
majetku  (dopravné značky, zariadenia 
a budovy,  hrobové miesta a pod.)

- ťažko udržateľný záujem Rómov 
o aktívny kult.- spol. život

- pasívny občan
- návštevníci, turisti nemajú záujem 

o kultúrne aktivity
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Smižiansky hlásnik a na webovej stránke
- poskytnutie obecných priestorov na 

činnosť organizácií a klubov
- verejné zasadnutia OZ
- verejné zhromaždenia s občanmi
- oceňovanie aktívnych občanov
- využitie vyskúšaných a úspešných 

príkladov z práce s verejnosťou aj v iných 
mestách, obciach

- realizácia komunikačných projektov
- využívanie kapacity subjektov 

podporujúcich prácu s verejnosťou

6. Problémová analýza  6. Problémová analýza  

Problémová analýzy na základe zostavenej SWOT analýzy a  Monitoringu plneniaProblémová analýzy na základe zostavenej SWOT analýzy a  Monitoringu plnenia  
cieľov  PHSR obce Smižany identifikuje tieto hlavné problémové oblasti:cieľov  PHSR obce Smižany identifikuje tieto hlavné problémové oblasti:

I. Životné prostredie,  technická infraštruktúra, doprava 
a bezpečnosť 
1. Vytváranie divokých skládok
2. Zhoršovanie kvality ovzdušia zápachmi
3. Stav verejnej zelene
4. Problémy so zabezpečovaním pitnej vody a odvádzaním odpadových 

vôd z rekreačnej oblasti Košiarny briežok
5. Chýbajúce kompostovisko
6. Zhoršovanie kvality bývania záplavami
7. Ohrozenie zdravia a bezpečnosti občanov dopravou
8. Nedostatočné zabezpečenie verejného poriadku

      

II. Ekonomický rozvoj obce a cestovný ruch
1. Nedobudovaná infraštruktúra pre podporu rozvoja malých a stredných 

podnikov a investovania v obci a okolí
2. Chýbajúce verejno-súkromné partnerstvá na podporu rozvoja väčších 

investičných projektov
3. Nedostatočná infraštruktúra a ponuka služieb a produktov cestovného 

ruchu
4. Nedostatočná propagácia a prezentácia turistického potenciálu obce

III. Bývanie a sociálna starostlivosť
1. Nepripravené pozemky pre bytovú výstavbu
2. Nepostačujúca ponuka sociálnych služieb 
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IV. Vzdelávanie, mládež a voľný čas
1. Nevyhovujúci stav a materiálno-technické zabezpečenie škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
2. Nedostatočná priestorová kapacita umeleckej školy (ZUŠ)
3. Nedostatočné podmienky pre organizovanie voľného času pre deti 

a mládež, nedostatočné materiálno-technické vybavenie relevantných 
zariadení a športovísk

V. História, kultúrny život obce, kvalita verejného života
1. Postupný zánik ľudových remesiel
2. Nízka participácia občanov na kultúrnom živote obce a na riešení 

verejných otázok
3. Málo pestrá ponuka kultúrnych podujatí a aktivít v obci

7. Rozvojová stratégia7. Rozvojová stratégia

Nasledujúca  Rozvojová  stratégia  obce  Smižany  vychádza  z  priemet 
Problémovej analýzy v jednotlivých oblastiach hospodársko-spoločenského procesu 
obce,   znalosti súčasnej situácie a predpokladov možností rozvoja obce.

Na  dosiahnutie  celkového  strategického  cieľa  rozvoja  obce  je  potrebné 
podporovať  ciele  a zámery  v týchto  nosných  oblastiach,  s uvedenými  zámermi 
a cieľmi:

- Oblasť A - Infraštruktúra
- Oblasť B - Ekonomický rozvoj
- Oblasť C – Rozvoj ľudských zdrojov

Ako nástroje realizácie strategických zámerov sa budú využívať najmä:
- poradenstvo pri získavaní zdrojov, vzdelávanie pre začínajúcich podnikateľov, 

podpora na podnikanie, budovanie priem. areálu
- vytváranie partnerstiev, najmä pre podporu CR, budovanie infraštruktúry CR, 

ponuky produktov a programov pre CR,
- lákanie  a  podpora  investorov  najmä  do  progresívnych  spracovateľských 

technológií,
- podpora napájania sa na informačné „diaľnice“, komunikácia s občanmi,
- aktívny urbanizmus a bytová politika v komplexnom a modernom chápaní vo 

vidiecko-historickom priestore mesta a okolia,
- komplexné  riešenie  dopravnej  infraštruktúry,  odstraňovanie  dopravných 

závad a zvyšovanie priepustnosti komunikácií
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- skvalitňovanie verejných služieb, podpora využívania moderných technológií 
pre ich jednoduchý a okamžitý prístup,

- zvýšenie účinnosti získavania vonkajších finančných zdrojov pre verejnú sféru 
a súkromný sektor,

7.1 Oblasť A – Infraštruktúra

A - Infraštruktúra

zámery:

A1- Technická infraštruktúra A2 - Dopravná infraštruktúra A3 – Životné prostredie

ci
el

e

1. Dobudovanie 
kanalizácie a ČOV 

Problémová oblasť (PO)  - I.4.
2. Vodovodná sieť

PO  - I.4.
3. Zhodnocovanie 

biologických  odpadov   
PO  - I.5.

4. Využívanie nových 
tepelných a energet. 

zdrojov PO - I.5.

ci
el

e

1.  Odstraňovanie 
dopravných závad   (I.7.)

2.  Miestne komunikácie 
a statická doprava   (I.7.)

ci
el

e

1.  Odstraňovanie 
divokých skládok   (I.1.)

2.  Ochrana ovzdušia 
(I.2.)

3.  Starostlivosť o verejnú 
zeleň   (I.3.)

4.  Ochrana krajiny   (I.6.)

5.  Protipovodňové 
opatrenie   (I.6)

7.2 Oblasť B – Ekonomický rozvoj

B - Ekonomický rozvoj

zámery:
B1 – Infraštruktúra pre 

podnikanie
B2 – Podpora rozvoja a 

podnikania
B3 – Cestovný ruch

ci
el

e

1.  Projektová a technická 
príprava areálov   (II.1.)

2.  Budovanie 
priemyselnej 

infraštruktúry   (II.1.)

ci
el

e

1.  Program partnerstva 
a poradenstva   (II.2.)

2.  Koncepcia 
„starostlivosti“ o investorov 

(II.2.)
Rozvojové plánovanie ci

el
e

1.  Koncepcia ďalšieho 
rozvoja CR   (II.3., 4.)

2.  Skvalitňovanie 
infraštruktúry a služieb 

CR    (II.3.)

3.  Tvorba produktov CR 
(II.3.)

4.  Budovanie marketingu 
obce a CR   (II.4.)

 

7.3 Oblasť C – Rozvoj ľudských zdrojov
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C – Rozvoj ľudských zdrojov

zámery:

C1 – Mládež a vzdelávanie C2 – Bývanie a sociálna oblasť C3 – Aktivity občanov

ci
el

e

1.  Skvalitňovanie 
školských a predškolských 

zariadení   (IV.1.)

2.  Rozvoj ZUŠ   (IV.2.)

3.  Rozvoj podmienok 
voľného času pre deti 

a mládež   (IV.3.) ci
el

e

1.  Podpora bytovej 
výstavby   (III.1.)

2.  Rozvoj sociálnych 
služieb   (III.3.)

ci
el

e

1.  Podpora voľno-
časových aktivít   (IV.3.)

2.  Podpora zachovania 
a rozvíjania ľudových 

remesiel   (V.1.)

3.  Aktivizácia občanov 
(V.2.)

4.  Rozvoj kultúry 
a športu v obci   (V.3.)

5.  Zlepšovanie 
zabezpečovania verejného 

poriadku   (I.8.) 
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8. Akčný plán8. Akčný plán

Strategický plán rozvoja obce Smižany je založený na princípe koncentrácie 
úsilia   do  prioritných  oblastí  rozvoja,  na  výbere  aktivít  a projektov,  ktoré 
najefektívnejšie  prispejú  k rastu  ekonomiky  a sociálnej  stability.  Akčný  plán 
programu vychádza  z vyššie  zadefinovaných  zámerov a cieľov  a predkladá  súbor 
pripravených projektov a projektových zámerov pripravovaných verejnou správou, 
podnikateľskou  sférou,  či  neziskovými  organizáciami,  záujmovými  združeniami, 
alebo  aj  občanmi  mesta.  Tento  súbor  plánovaných  zámerov  bol  konfrontovaný 
s územnoplánovacou dokumentáciou mesta a určuje jeho smerovanie na najbližšie 
obdobie. Určuje z akých prostriedkov a zdrojov by sa mali tieto zámery realizovať, 
kto  je  garantom  aktivity,  žiadateľom,  realizátorom,  prípadne  partnerom,  určuje 
predpokladané časové rámce,  administratívne  zabezpečenie   realizácie  programu, 
ako aj ukazovatele a spôsob hodnotenia jeho úspešnosti.

8.1.  Oblasť A – Infraštruktúra

A1 – Technická infraštruktúra

A1-1:

Cieľ A1-1
Aktivita  A1-1.1 Vybudovanie kanalizácie v lokalite Košiarny briežok
Termín 2015
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, neverejné, fondy EU

Partneri OZ  „Chatová osada Košiarny briežok“, PVS a.s., podnikateľské 
subjekty

Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A1-1
Aktivita  A1-1.2 Vybudovanie (rozšírenie) ČOV v lokalite Košiarny briežok
Termín 2015
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
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Zdroje financií Verejné, neverejné, fondy EU

Partneri OZ  „Chatová osada Košiarny briežok“, PVS a.s., podnikateľské 
subjekty

Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

A1-2:

Cieľ A1-2
Aktivita  A1-2.1 Vybudovanie vodovodu v lokalite Košiarny briežok
Termín 2015
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, neverejné, fondy EU

Partneri OZ  „Chatová osada Košiarny briežok“, PVS a.s., podnikateľské 
subjekty

Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

A1-3:

Cieľ A1-3
Aktivita  A1-3.1 Vypracovanie projektu kompostárne na biologický odpad
Termín 2013
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, neverejné, fondy EU
Partneri Odborné projekčné a environmentálne inštitúcie
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A1-3
Aktivita  A1-3.2 Vytvorenie systému zberu biologického odpadu od obyvateľstva
Termín 2009
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, neverejné, fondy EU
Partneri Odborné, projekčné a environmentálne inštitúcie
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A1-3

Aktivita  A1-3.3 Výstavba a sprevádzkovanie zberového dvora na veľkoobjemový 
odpad

Termín 2010
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Stav pripravenosti Projektová štúdia
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, neverejné, fondy EU
Partneri Odborné environmentálne inštitúcie
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

A1-4:

Cieľ A1-4

Aktivita  A1-4.1 Energetická koncepcia obce so zameraním na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energií 

Termín 2012
Stav pripravenosti Projektový zámer, Využitie solárnej energie na ohrev vody
Rozpočet 
Zdroje financií granty
Partneri 
Garant Vedúci odd. hospodárskej prevádzky a obecného majetku

A2 – Dopravná infraštruktúra

A2-1:

Cieľ A2-1
Aktivita  A2-1.1 Riešenie dopravných závad  - Tatranská ul., Ul. Slovenského raja 
Termín 2011
Stav pripravenosti Vypracovaná štúdia
Rozpočet 
Zdroje financií Štátne, fondy EU
Partneri ŽSR, Košický samosprávny kraj, Mesto Spišská Nová Ves
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A2-1
Aktivita  A2-1.2 Preventívno-výchovný program pre obyvateľov 
Termín 2010
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií verejné
Partneri Školy a školské zariadenia, rodičia žiakov, Policajný zbor SR
Garant Náčelník OP
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A2-2:

Cieľ A2-2

Aktivita  A2-2.1 Obnova a budovanie pešej dopravy  - Tatranská ul., Iliašovská ul., 
Brusník, a i.

Termín 2008-2013
Stav pripravenosti Projektová dokumentácia - príprava
Rozpočet 4 mil. Sk
Zdroje financií verejné
Partneri 
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A2-2

Aktivita  A2-2.2 Obnova a budovanie  cyklistickej dopravy  - Mlynská ul., Ul. 
Slovenského raja, Tomášovská ul., Nábrežná ul.

Termín 2013
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií verejné
Partneri Združenie Mikroregión Slovenský raj
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A2-2

Aktivita  A2-2.3 Obnova a budovanie statickej dopravy  - Ul. Za kaštieľom, 
Nálepkova ul., Tatranská ul., Mlynská ul., Nábrežná

Termín 2008-2013
Stav pripravenosti Projektová dokumentácia - príprava
Rozpočet 
Zdroje financií verejné
Partneri 
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A2-2

Aktivita  A2-2.4
Príprava výstavby miestnych komunikácií – Panský kruh  (budúca 
IBV), rómska osada, Kejda – Košiarny briežok - Maša, priemyselný 
park, Maša

Termín 2008-2013
Stav pripravenosti Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Rozpočet 
Zdroje financií verejné

47



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smižany

Partneri  
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

A3 – Životné prostredie

A3-1:

Cieľ A3-1
Aktivita  A3-1.1 Likvidácia nelegálnych skládok
Termín 2008-2015
Stav pripravenosti operatívne
Rozpočet 300 000 /rok
Zdroje financií verejné
Partneri ÚPSVaR
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A3-1

Aktivita  A3-1.2 Environmentálna kampaň na podporu povedomia občanov (web, 
média)

Termín 2008- 2013
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Internet, médiá, verejnoprospešné spoločnosti
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A3-1
Aktivita  A3-1.3 Zdokonaliť systém finančnej motivácie občanov za separáciu TKO
Termín 2009
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, environmentálna infraštruktúra

Partneri Kontrolór obce, starosta obce, vedúci ekon. oddelenia, odd. výstavby 
a ŽP

Garant Prednosta OcÚ

Cieľ A3-1

Aktivita  A3-1.4 Prezentácia finančnej náročnosti likvidácie divokých skládok 
(resp. zaťažovania obecného rozpočtu) občanom

Termín 2008-2013
Stav pripravenosti
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Rozpočet 
Zdroje financií verejné

Partneri Obecné noviny, web, prípadne iné  médiá, verejnoprospešné 
spoločnosti

Garant Prednosta OcÚ

Cieľ A3-1
Aktivita  A3-1.5 Spolupráca OcÚ s MVO a profesionálnou ochranou prírody
Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Štátna ochrana prírody (stráž), Správa NP Slovenský raj
Garant Starosta obce, prednosta OcÚ

Cieľ A3-1
Aktivita  A3-1.6 Systém monitorovania územia
Termín 2008-2013
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri MVO, ŠOP, Správa NP Slovenský raj
Garant Náčelník OP

Cieľ A3-1

Aktivita  A3-1.7 Informovanie verejnosti o priestupkoch a zisteniach v oblasti 
narábania s komunálnym a stavebným odpadom

Termín 2008-2013
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií verejné

Partneri Obvodný úrad živ. prostredia, Správa NP Slovenský raj, Povodie 
Hornádu a Bodvy

Garant Náčelník OP

A3-2:

Cieľ A3-2
Aktivita  A3-2.1 Identifikácia a eliminácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
Termín 2009
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Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, environmentálna infraštruktúra
Partneri 
Garant Komisia ŽP a ochrany verejného poriadku

Cieľ A3-2

Aktivita  A3-2..1 Využitie modernej technológie v poľnohospodárskej činnosti 
s prihliadnutím na dodržiavanie hygienických noriem

Termín 2010
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri PD, Obvodný úrad ŽP, MO
Garant Starosta obce

Cieľ A3-2
Aktivita  A3-2..2 Minimalizácia exhalátov z dopravy v zastavanej časti obce
Termín 2015
Stav pripravenosti Projektová štúdia, schválený ÚPN obce
Rozpočet 150 mil. Sk
Zdroje financií Štátne, fondy EU
Partneri ŽSR, Košický samosprávny kraj, Mesto Spišská Nová Ves
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ A3-2

Aktivita  A3-2..3 Zamedzenie znečisťovania ovzdušia spaľovaním nevhodných 
materiálov 

Termín 2008 - 2015
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri SEZO Spiš, MO, OP
Garant Starosta obce,  vedúca odd. výstavby a ŽP

A3-3:

Cieľ A3-3
Aktivita  A3-3.1 Spracovanie a realizácia generelu zelene
Termín 2009
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Stav pripravenosti Prebiehajúci prieskum trhu
Rozpočet 400 000,- Sk
Zdroje financií Environmentálny fond, verejné financie
Partneri Obvodný úrad ŽP, mimovládne organizácie, Správa NP SR
Garant Starosta obce

Cieľ A3-3
Aktivita  A3-3.2 Revitalizácia parkov
Termín 2010
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, environmentálna infraštruktúra
Partneri Školy, Správa NP Slovenský raj, Obvodný úrad ŽP
Garant Prednosta  OcÚ 

Cieľ A3-3

Aktivita  A3-3.3 Zabezpečenie dohľadu nad starostlivosťou o verejnú zeleň 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

Termín 2010
Stav pripravenosti Prieskum trhu
Rozpočet 40 000,- Sk
Zdroje financií Verejné
Partneri Školy
Garant Prednosta  OcÚ 

A3-4:

Cieľ A3-4
Aktivita  A3-4.1 Vybudovanie areálu fauny a flóry „Lesnica“
Termín 2013
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné a štátne, environmentálna infraštruktúra, 

Partneri Lesy SR, Správa NP Slovenský raj, Obvodný úrad ŽP, Štátna ochrana 
prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody, 

Garant Starosta obce 

Cieľ A3-4
Aktivita  A3-4.2 Zriadenie arboréta a vybudovanie záhradného ekocentra
Termín 2013
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Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 2 mil. Sk
Zdroje financií Verejné a štátne, environmentálna infraštruktúra, 

Partneri Lesy SR, Správa NP Slovenský raj, Obvodný úrad ŽP, Štátna ochrana 
prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody, 

Garant Starosta obce 

A3-5:

Cieľ A3-5
Aktivita  A3-5.1 Preventívne protipovodňové opatrenia
Termín 2013
Stav pripravenosti Spracované štatistické podklady
Rozpočet 10 mil. Sk
Zdroje financií Verejné a štátne
Partneri Správca vodného toku (drobného vodného toku)
Garant Prednosta OcÚ
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8.2.  Oblasť B – Ekonomický rozvoj

B1 – Infraštruktúra pre podnikanie

B1-1:

Cieľ B1-1
Aktivita  B1-1.1 Projektová a technická príprava areálov pre podnikanie
Termín 2015
Stav pripravenosti Projektová štúdia
Rozpočet 3 mil. Sk
Zdroje financií Verejné 
Partneri Podnikateľský sektor
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

B1-2:

Cieľ B1-2
Aktivita  B1-2.1 Výstavba priemyselnej infraštruktúry 
Termín 2013
Stav pripravenosti Projektová dokumentácia 
Rozpočet 150 mil. Sk
Zdroje financií Verejné a štátne, fondy EU
Partneri Podnikateľský sektor
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

B2 – Podpora rozvoja a podnikania

B2-1:

Cieľ B2-1
Aktivita  B2-1.1 Komunikačný plán medzi OcÚ a podnikateľmi
Termín 2010
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií verejné

Partneri Podnikateľské subjekty, združenia,  Komisia pre podnikanie a 
hospodárstvo

Garant Ved. odd. školstva, rozvoja a CR
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Cieľ B2-1

Aktivita  B2-1.2 Podnikateľský klub – platforma vzájomnej spolupráce a vytvárania 
partnerstiev

Termín 2010
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné a súkromné
Partneri Podnikateľské subjekty, združenia, oddelenia OcÚ
Garant Komisia pre podnikanie a hospodárstvo

B2-2

Cieľ B2-2

Aktivita  B2-2.1 Zriadenie „investično-prezentačnej“ miestnosti Podnikateľského 
klubu (tzv. show-room)

Termín 2015
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Podnikatelia, združenia, starosta obce, vedúci oddelení
Garant Komisia pre podnikanie a hospodárstvo

B2-3:

Cieľ B2-3
Aktivita  B2-3.1 Kontrola plnenia  PHaSR obce
Termín 1x ročne 
Stav pripravenosti
Rozpočet 0
Zdroje financií Verejné 
Partneri Starosta obce, vedúci oddelení, poslanci OZ
Garant Kontrolór obce

Cieľ B2-3
Aktivita  B2-3.2 Prezentácia výsledkov plnenia PHaSR obce
Termín 1x ročne
Stav pripravenosti
Rozpočet 50 000,- Sk
Zdroje financií verejné
Partneri vedúci oddelení, poslanci OZ, občania
Garant Starosta obce
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Cieľ B2-3
Aktivita  B2-3.3 Aktualizácia PHaSR obce
Termín 2013
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií verejné
Partneri Vedúci oddelení, poslanci OZ, komisie, občania
Garant Starosta obce
B3 – Cestovný ruch

B3-1:

Cieľ B3-1

Aktivita  B3-1.1 Komunikačný akčný plán vo vzťahu subjektov, občanov a obce pre 
rozvojové a ochranárske zámery k Slovenskému raju

Termín 2010
Stav pripravenosti Budovanie partnerstva
Rozpočet 
Zdroje financií

Partneri Podnikateľské, neziskové organizácie, združenia, občania, Správa NP 
Slovenský raj, Mikroregión Slovenský raj

Garant Starosta obce

Cieľ B3-1

Aktivita  B3-1.2 Projektová a technická príprava areálov CR a občianskej 
vybavenosti v lokalite Maša

Termín 2013
Stav pripravenosti Projektová štúdia
Rozpočet 5 mil. Sk
Zdroje financií Verejné a súkromné
Partneri Podnikateľský sektor
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ B3-1

Aktivita  B3-1.3 Vybudovanie technickej infraštruktúry areálov CR a občianskej 
vybavenosti v lokalite Maša

Termín 2013
Stav pripravenosti Projektová štúdia
Rozpočet 200 mil. Sk
Zdroje financií Verejné a súkromné, fondy EU
Partneri Podnikateľský sektor, MvaRR SR
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP
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B3-2:

Cieľ B3-2
Aktivita  B3-2.1 Dobudovanie a skvalitnenie prevádzky TIC
Termín 2009
Stav pripravenosti v realizácii
Rozpočet 600 000,- Sk
Zdroje financií Verejné, súkromné
Partneri Združenie podnikateľov SPIŠ, podnikatelia v CR, investor
Garant Vedúci odd. školstva, rozvoja a CR

B3-3:

Cieľ B3-3

Aktivita  B3-3.1 Príprava kultúrnych, športových programov a podujatí s orientáciou 
na cestovný ruch

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Združenie podnikateľov pre CR, záujmové organizácie
Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ B3-3
Aktivita  B3-3.2 Príprava produktov pre CR
Termín 2015
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri 
Garant Vedúci oddelení, komisií

Cieľ B3-3
Aktivita  B3-3.3 Zlepšenie ponuky atraktívnych programov
Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Združenie podnikateľov pre CR, záujmové organizácie
Garant Vedúci oddelenia kultúry
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Cieľ B3-3
Aktivita  B3-3.4 Rozšírenie spektra doplnkových služieb
Termín 2013
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Združenie podnikateľov pre CR, záujmové organizácie
Garant Vedúca odd. školstva, rozvoja a CR

B3-4:

Cieľ B3-4

Aktivita  B3-4.1 Spracovanie marketingového plánu pre systematickú podporu CR 
a propagácie obce

Termín 2009
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, súkromné
Partneri Združenie podnikateľov pre CR, záujmové organizácie
Garant Vedúca odd. školstva, rozvoja a CR

Cieľ B3-4
Aktivita  B3-4.2 Realizácia jednotlivých marketingových aktivít
Termín 2009 - 2015
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Združenie podnikateľov pre CR, záujmové organizácie, médiá
Garant Vedúca odd. školstva, rozvoja a CR
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8.3.  Oblasť C – Rozvoj ľudských zdrojov

C1 – Mládež a vzdelávanie

C1-1:

Cieľ C1-1
Aktivita  č. C1-1.1 Rekonštrukcia objektov ZŠ a školských zariadení
Termín 2015
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, štátne, fondy EU
Partneri ZŠ, školské zariadenia, združenia rodičov škôl
Garant Starosta obce

Cieľ C1-1
Aktivita  č. C1-1.2 Modernizácia zariadenia a vybavenia ZŠ a školských zariadení
Termín 2015
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné, štátne, fondy EU
Partneri ZŠ, školské zariadenia, združenia rodičov škôl
Garant Starosta obce

Cieľ C1-1
Aktivita  č. C1-1.3 Podpora vzdelávacích programov pre zvýšenie kvality vzdelávania
Termín 2013
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Školy a školské zariadenia
Garant Spoločný školský úrad 

C1-2:

Cieľ C1-2
Aktivita  č. C1-2.1 Zvýšenie priestorovej kapacity ZUŠ
Termín 2013
Stav pripravenosti Projektová dokumentácia pre územné konanie
Rozpočet 30 mil. Sk
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Zdroje financií Verejné a štátne
Partneri ZUŠ
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ C1-2
Aktivita  č. C1-2.2 Doplnenie materiálno-technického vybavenia ZUŠ
Termín 2015
Stav pripravenosti
Rozpočet 2 mil. Sk
Zdroje financií Verejné, sponzori
Partneri ZUŠ (riaditeľ školy)
Garant Starosta obce

Cieľ C1-2
Aktivita  č. C1-2.3 Podpora vzdelávacích programov pre zvýšenie kvality vzdelávania
Termín 2013
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri ZUŠ
Garant Spoločný školský úrad 

C1-3:

Cieľ C1-3
Aktivita č. C1-3.1 Prieskum voľno-časových záujmov detí vo veku 12 – 15 r. a 15 – 20 r.
Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Komisia pre kultúru, šport a mládež
Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C1-3
Aktivita   č. C1-3.2 Koncepcia realizácie záujmovej činnosti pre deti a mládež 
Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Komisia pre kultúru, šport a mládež
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Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C1-3

Aktivita  č. C1-3.3 Hľadanie kompetentných, dobrovoľných vedúcich pre prácu s deťmi 
a mládežou

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Komisia pre kultúru, šport a mládež
Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C1-3

Aktivita  č. C1-3.4 Riešenie priestorového a materiálno-technického vybavenia pre 
aktivity pre detí a mládeže 

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Komisia pre kultúru, šport a mládež, záujmové organizácie
Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C1-3

Aktivita  č. C1-3.5 Vytvorenie partnerstva organizácií zapojených do práce v oblasti 
voľno-časových aktivít pre deti a mládež

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Komisia pre kultúru, šport a mládež, záujmové organizácie
Garant Starosta obce

Cieľ C1-3
Aktivita  č. C1-3.6 Ročný plán záujmových činností pre deti a mládež
Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Komisia pre kultúru, šport a mládež, záujmové organizácie
Garant Predseda kultúrnej komisie
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C2 – Bývanie a     sociálna oblasť  

C2-1:

Cieľ C2-1
Aktivita  č. C2-1.1 Príprava pozemkov pre bytovú výstavbu v lokalite Panský kruh
Termín 2015
Stav pripravenosti Územný plán zóny
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné a štátne
Partneri Správcovia sietí, MvaRR SR
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ C2-1
Aktivita  č. C2-1.2 Výstavba obecných nájomných bytov
Termín 2013
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 150 mil. Sk
Zdroje financií Verejné a štátne
Partneri Odborné organizácie
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ C2-1
Aktivita  č. C2-1.1 Príprava pozemkov pre bytovú výstavbu v lokalite Falgevent
Termín 2015
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné a štátne
Partneri Správcovia sietí, MvaRR SR
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

C2-2:

Cieľ C2-2
Aktivita  č. C2-2.1 Spracovanie projektovej dokumentácie Domu sociálnych služieb
Termín 2009
Stav pripravenosti Projektová dokumentácia pre územné konanie
Rozpočet 250 000,- Sk
Zdroje financií Verejné 
Partneri Komisia sociálna a bytová
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Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ C2-2
Aktivita  č. C2-2.2 Vybudovanie Domu sociálnych služieb
Termín 2013
Stav pripravenosti Projektová dokumentácia pre územné konanie
Rozpočet 50 mil. Sk
Zdroje financií Verejné a štátne, fondy EU
Partneri Správcovia sietí, MvaRR SR
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ C2-2
Aktivita  č. C2-2.3 Zriadenie domu sociálnych služieb rekonštrukciou objektu múzea
Termín 2015
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné a štátne 
Partneri KSK, Komisia sociálna a bytová
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

Cieľ C2-2
Aktivita  č. C2-2.2 Identifikácia potrieb ďalšieho rozvoja sociálnych služieb
Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Komisia sociálna a bytová
Garant Vedúci oddelenia evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí

C3 – Aktivity občanov

C3-1:

Cieľ C3-1

Aktivita  č. C3-1.1 Spracovanie harmonogramu propagácií činností miestnych klubov 
a organizácií v regionálnych médiách

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Záujmové organizácie, kluby a spolky
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Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C3-1
Aktivita  č. C3-1.2 Spracovávanie informačných podkladov pre zverejňovanie činnosti
Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Záujmové organizácie, kluby a spolky
Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C3-1

Aktivita  č. C3-1.3 Propagácia a prezentácia významných podujatí v národných a 
regionálnych médiách

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Záujmové organizácie, kluby a spolky
Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C3-1
Aktivita  č. C3-1.4 Príprava a distribúcia propagačných materiálov
Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Záujmové organizácie, kluby a spolky
Garant Vedúci oddelenia kultúry

C3-2:

Cieľ C3-2

Aktivita  č. C3-2.1 Navrhnúť program podpory ľudových remesiel s konkrétnymi 
opatreniami

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Občania, ľudoví remeselníci
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Garant Vedúci oddelenia kultúry

C3-3:

Cieľ C3-3

Aktivita  č. C3-3.1 Zlepšovať komunikáciu a vzájomnú informovanosť vo vzťahu občan 
– obecný úrad

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Občania, občianske združenia
Garant Starosta obce

Cieľ C3-3

Aktivita  č. C3-3.2 Spracovávanie štvrťročných harmonogramov všetkých aktivít 
a podujatí v obci, systém aktualizácie, schvaľovania a zverejňovania

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií

Partneri Občania, občianske združenia, kultúrne, športové a spoločenské 
organizácie 

Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C3-3

Aktivita  č. C3-3.3 Pripraviť propagačné materiály obce v spolupráci s podnikateľskými 
subjektmi

Termín 2009 a ďalej ročne
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 300 000,- Sk
Zdroje financií Verejné a súkromné, externé
Partneri Podnikateľská sféra, živnostníci, spoločenské organizácie
Garant Ved. odd. školstva, rozvoja a CR

Cieľ C3-3
Aktivita  č. C3-3.4 Inštalovať smerový informačný systém v obci
Termín 2009
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 300 000,- Sk
Zdroje financií verejné
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Partneri Podnikateľské subjekty, združenia, školy a školské zariadenia
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP

C3-4:

Cieľ C3-4

Aktivita  č. C3-4.1 Rozšírenie web stránky obce v časti „Kultúra“ a pravidelné 
zverejňovanie plánov a programov kultúrnych podujatí

Termín 
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Kultúrne organizácie
Garant Vedúci oddelenia kultúry

Cieľ C3-4

Aktivita  č. C3-4.2 Ukončenie rekonštrukcie kultúrneho domu, kolaudácia a uvedenie 
do prevádzky

Termín 2010
Stav pripravenosti V realizácii
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné a štátne
Partneri Kultúrne a záujmové organizácie
Garant Vedúca oddelenia výstavby a ŽP, vedúca odd. kultúry

C3-5:  Zlepšovanie zabezpečovania verejného poriadku 

Cieľ C3-5
Aktivita  č. C3-5.1 Zlepšovanie spolupráce obecnej polície a PZ SR
Termín 2015
Stav pripravenosti Podpísaná dohoda o spolupráci
Rozpočet 
Zdroje financií
Partneri Obecná polícia,  PZ SR  
Garant Starosta obce

Cieľ C3-5
Aktivita  č. C3-5.2 Investície do technických zariadení pre kontrolu poriadku
Termín 2013
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 2,5 mil. Sk
Zdroje financií Verejné, ŠR, Rada vlády pre prevenciu kriminality
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Partneri Obecná polícia,  odborné inštitúcie v oblasti ochrany zdravia, života a 
majetku občanov

Garant Starosta obce

Cieľ C3-5
Aktivita  č. C3-5.3 Zlepšenie operability obecnej polície
Termín 2015
Stav pripravenosti Projektový zámer
Rozpočet 0,15 mil. Sk
Zdroje financií Verejné zdroje
Partneri 
Garant Náčelník OP

Cieľ C3-5

Aktivita  č. C3-5.4 Dopĺňanie odborných vedomostí v náväznosti na aktuálne zmeny 
legislatívy

Termín 2015
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné zdroje
Partneri PZ SR, Okresná prokuratúra
Garant Náčelník OP

Cieľ C3-5
Aktivita  č. C3-5.5 Komunikácia a styk s verejnosťou
Termín 2015
Stav pripravenosti
Rozpočet 
Zdroje financií Verejné zdroje
Partneri Obecná polícia, PZ SR, odborné inštitúcie, verejnosť
Garant Náčelník OP
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8.4.  Prehľad cieľov a aktivít pre jednotlivé zámery

A1 – Technická infraštruktúra

Cieľ Aktivita Termín Garant

A1-1   Dobudovanie 
kanalizácie a ČOV

A1-1.1:   Vybudovanie kanalizácie v lokalite Košiarny briežok 2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP
A1-1.2:   Vybudovanie (rozšírenie) ČOV v lokalite Košiarny briežok 2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP

A1-2   Vodovodná sieť
A1-2.1:   Vybudovanie vodovodu v lokalite Košiarny briežok 2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP

A1-3   Zhodnocovanie 
biologických odpadov

A1-3.1   Vypracovanie projektu kompostárne na biologický odpad 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP
A1-3.2   Vytvorenie systému zberu biologického odpadu od 
obyvateľstva

2009 Vedúci oddelenia ŽP a PČ

A1-3.3   Výstavba a sprevádzkovanie zberného dvora na 
veľkoobjemový odpad

2010 Vedúca odd. výstavby a ŽP

A1-4   Využívanie 
nových tepelných 
a energetických zdrojov

A1-4.1   Energetická koncepcia obce so zameraním na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie

2012
Vedúci odd. hospodárskej 
prevádzky a obecného 
majetku

(pre budúcu aktualizáciu)
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A2 – Dopravná infraštruktúra

Cieľ Aktivita Termín Garant

A2-1   Odstraňovanie 
dopravných závad

A2-1.1   Riešenie dopravných závad – Tatranská ul., Ul. Slovenského 
raja

2011 Vedúca odd. výstavby a ŽP

A2-1.2   Preventívno-výchovný program pre obyvateľstvo 2010 Náčelník OP

A2-2   Miestne 
komunikácie a statická 
doprava

A2-2.1   Obnova a budovanie pešej dopravy – Tatranská ul., 
Iliašovská ul. Brusník, a i.

2008 - 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP

A2-2.2   Obnova a budovanie cyklistickej dopravy – Mlynská ul., Ul. 
Slovenského raja, Tomášovská ul., Nábrežná ul.   

2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP

A2-2.3   Obnova a budovanie statickej dopravy – Ul. Za kaštieľom, 
Nálepkova ul., Tatranská ul., Mlynská ul., Nábrežná ul.

2008 - 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP

A2-2.4   Príprava výstavby miestnych komunikácií – Panský kruh 
(budúca IBV), rómska osada, Keida – Košiarny briežok – Maša, 
Priemyselný park, Maša

2008 - 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP

(pre budúcu aktualizáciu)
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A3 – Životné prostredie

Cieľ Aktivita Termín Garant

A3-1   Odstraňovanie 
divokých skládok

A3-1.1   Likvidácia nelegálnych skládok 2008 - 2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP
A3-1.2   Environmentálna kampaň na podporu povedomia občanov 
(web, médiá)

2008 - 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP

A3-1.3   Zdokonaliť systém  finančnej motivácie občanov za 
separáciu TKO

2009 Prednosta OcÚ

A3-1.4   Prezentácia finančnej náročnosti likvidácie divokých skládok 
(resp. zaťažovania obecného rozpočtu) občanom

2008 - 2013 Prednosta OcÚ

A3-1.5   Spolupráca OcÚ s MVO a profesionálnou ochranou prírody
Starosta obce, prednosta 
OcÚ

A3-1.6   Systém monitorovania územia 2008 - 2013 Náčelník OP
A3-1.7   Informovanie verejnosti o priestupkoch a zisteniach v oblasti 
narábania s komunálnym a stavebným odpadom

2008 - 2013 Náčelník OP
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A3-2   Ochrana ovzdušia

A3-2.1   Identifikácia a eliminácia zdrojov znečisťovania ovzdušia 2009
Komisia ŽP a ochrany 
verejného poriadku

A3-2.2   Využitie modernej technológie v poľnohospodárskej činnosti 
s prihliadnutím na dodržiavanie hygienických noriem

2010 Starosta obce

A3-2.3   Minimalizácia exhalátov z dopravy v zastavanej časti obce 2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP
A3-2.4   Zamedzenie znečisťovania ovzdušia spaľovaním 
nevhodných materiálov

2008 - 2015
Starosta obce, vedúci odd. 
výstavby a ŽP

A3-3   Starostlivosť 
o verejnú zeleň

A3-3.1   Spracovanie a realizácia generelu zelene 2009 Starosta obce
A3-3.2   Revitalizácia parkov 2010 Prednosta OcÚ
A3-3.3   Zabezpečenie dohľadu nad starostlivosťou o verejnú zeleň 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby

2010 Prednosta OcÚ

A3-4   
A3-4.1   Vybudovanie areálu fauny a flóry „Lesnica“ 2013 Starosta obce
A3-4.2   Zriadenie arboréta a vybudovanie Záhradného Ekocentra 2013 Starosta obce

A3-5   Protipovodňové 
opatrenie

A3-5.1   Preventívne protipovodňové opatrenia 2013 Prednosta OcÚ

(pre budúcu aktualizáciu)

B1 – Infraštruktúra pre podnikanie

Cieľ Aktivita Termín Garant
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B1-1   Projektová 
a technická príprava 
areálov   

B1-1.1   Projektová a technická príprava areálov pre podnikanie 2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP

B1-2   Budovanie 
priemys. infraštruktúry

B1-2.1   Výstavba priemyselnej infraštruktúry 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP

(pre budúcu aktualizáciu)

B2 – Podpora rozvoja a podnikania

Cieľ Aktivita Termín Garant

B2-1   
Program partnerstva a 
poradenstva

B2-1.1   Komunikačný plán medzi OcÚ a podnikateľmi 2010
Ved. odd. školstva, rozvoja 
a CR

B2.1.2   Podnikateľský klub – platforma vzájomnej spolupráce 
a vytvárania partnerstiev

2010
Komisia pre podnikanie a 
hospodárstvo
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B2-2   Koncepcia 
starostlivosti o 
investorov 

B2-2.1   Zriadenie „investično-prezentačnej“ miestnosti 
Podnikateľského klubu

2015
Komisia pre podnikanie a 
hospodárstvo

B2-3   Rozvojové 
dokumenty

B2-3.1   Kontrola plnenia PHaSR obce 1 x ročne Kontrolór obce
B2-3.2   Prezentácia výsledkov plnenia PHaSR obce 1 x ročne Starosta obce
B2-3.3   Aktualizácia PHaSR obce Smižany 2013 Starosta obce

(pre budúcu aktualizáciu)

B3 – Cestovný ruch

Cieľ Aktivita Termín Garant
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B3-1   Koncepcia 
ďalšieho rozvoja CR

B3-1.1   Komunikačný akčný plán vo vzťahu subjektov, občanov 
a obce pre rozvojové a ochranárske zámery k Slovenskému raju

2010 Starosta obce

B3-1.2   Projektová a technická príprava areálov CR a občianskej 
vybavenosti v lokalite Maša

2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP

B3-1.3   Vybudovanie technickej infraštruktúry areálov CR 
a občianskej vybavenosti v lokalite Maša  

2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP

B3-2   Skvalitňovanie 
infraštruktúry a služieb 
CR

B3-2.1   Dobudovanie a skvalitnenie prevádzky TIC 2009
Ved. odd. školstva, rozvoja 
a CR

B3-3   Tvorba produktov 
CR

B3-3.1   Príprava kultúrnych, športových programov a podujatí 
s orientáciou na cestovný ruch

Vedúci oddelenia kultúry

B3-3.2   Príprava produktov pre CR 2015 Vedúci oddelení, komisií
B3-3.3   Zlepšenie ponuky atraktívnych programov Vedúci oddelenia kultúry

B3-3.4   Rozšírenie spektra doplnkových služieb 2013
Ved. odd. školstva, rozvoja 
a CR

B3-4   Budovanie 
marketingu obce a CR

B3-4.1   Spracovanie marketingového plánu pre systematickú 
podporu CR 

2009
Ved. odd. školstva, rozvoja 
a CR

B3-4.2   Realizácia jednotlivých marketingových aktivít 2009 - 2015
Ved. odd. školstva, rozvoja 
a CR

(pre budúcu aktualizáciu)

C1 – Mládež a vzdelávanie
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Cieľ Aktivita Termín Garant

C1-1   Skvalitňovanie 
školských 
a predškolských 
zariadení

C1-1.1   Rekonštrukcia objektov ZŠ a školských zariadení 2015 Starosta obce
C1-1.2   Modernizácia zariadenia a vybavenia ZŠ a školských 
zariadení

2015 Starosta obce

C1-1.3   Podpora vzdelácacích programov pre zvýšenie kvality 
vzdelávania

2013 Spoločný školský úrad

C1-2   Rozvoj ZUŠ

C1-2.1   Zvýšenie priestorovej kapacity ZUŠ 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP
C1-2.2   Doplnenie materiálno-technického vybavenia ZUŠ 2015 Starosta obce
C1-2.3   Podpora vzdelávacích programov pre zvýšenie kvality 
vzdelávania

2013 Spoločný školský úrad

C1-3   Rozvoj 
podmienok voľného 
času pre deti a mládež

C1-3.1   Prieskum voľno časových záujmov detí vo veku 12-15 r. a 15-
20 r. 

Vedúci oddelenia kultúry

C1-3.2   Koncepcia realizácie záujmovej činnosti pre deti a mládež Vedúci oddelenia kultúry
C1-3.3   Hľadanie kompetentných, dobrovoľných vedúcich pre prácu 
s deťmi a mládežou 

Vedúci oddelenia kultúry

C1-3.4   Riešenie priestorového a materiálno-technického vybavenia 
pre aktivity pre deti a mládež 

Vedúci oddelenia kultúry

C1-3.5   Vytvorenie partnerstva organizácií zapojených do práce 
v oblasti voľno-časových aktivít pre deti a mládež

Starosta obce

C1-3.6   Ročný plán záujmových činností pre deti a mládež 1 x rožne Predseda kultúrnej komisie

(pre budúcu aktualizáciu)
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C2 – Bývanie a sociálna oblasť

Cieľ Aktivita Termín Garant

C2-1   Podpora bytovej 
výstavby

C2-1.1   Príprava pozemkov pre bytovú výstavbu v lokalite Panský 
kruh

2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP

C2-1.2   Výstavba obecných nájomných bytov 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP
C2-1.3   Príprava pozemkov pre bytovú výstavbu v lokalite 
Falgevent

2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP

C2-2   Rozvoj sociálnych 
služieb

C2-2.1   Spracovanie projektovej dokumentácie Domu sociálnych 
služieb 

2009 Vedúca odd. výstavby a ŽP

C2-2.2   Vybudovanie domu sociálnych služieb 2013 Vedúca odd. výstavby a ŽP
C2-2.3   Zriadenie domu sociálnych služieb rekonštrukciou objektu 
múzea

2015 Vedúca odd. výstavby a ŽP

C2-2.4   Identifikácia potrieb ďalšieho rozvoja sociálnych služieb
Vedúci odd. evidencie 
obyvateľstva a sociálnych 
vecí

(pre budúcu aktualizáciu)
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C3 – Aktivity občanov

Cieľ Aktivita Termín Garant

C3-1   Podpora voľno-
časových aktivít

C3-1.1   Spracovanie harmonogramu propagácii činnosti miestnych 
klubov a organizácií v regionálnych médiách

dd.mm.rrrr Vedúci oddelenia kultúry

C3-1.2   Spracovávanie informačných podkladov pre zverejňovanie 
činnosti

Vedúci oddelenia kultúry

C3-1.3   Propagácia a prezentácia významných podujatí v národných 
a regionálnych médiách

Vedúci oddelenia kultúry

C3-1.4   Príprava a distribúcia propagačných materiálov Vedúci oddelenia kultúry

C3-2   Podpora 
zachovania a rozvíjania 
ľudových remesiel

C3-2.1   Navrhnúť program podpory ľudových remesiel 
s konkrétnymi opatreniami

Vedúci oddelenia kultúry

C3-3   Aktivizácia 
občanov

C3-3.1   Zlepšovať komunikáciu a vzájomnú informovanosť vo 
vzťahu občan – Obecný úrad

Starosta obce

C3-3.2   Spracovávanie štvrťročných harmonogramov všetkých 
aktivít a podujatí v obci, systém aktualizácie, schvaľovania a 
zverejňovania

Vedúci oddelenia kultúry

C3-3.3   Pripraviť propagačné materiály obce v spolupráci 
s podnikateľskými subjektmi

Ročne od 
2009

Ved. odd. školstva, rozvoja 
a CR

C3-3.4   Inštalovať smerový informačný systém v obci 2009 Vedúca odd. výstavby a ŽP
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C3-4   Rozvoj kultúry 
a športu v obci

C3-4.1   Rozšírenie web stránky obce v časti „Kultúra“ a pravidelné 
zverejňovanie plánov a programov kultúrnych podujatí

Vedúci oddelenia kultúry

C3-4.2   Ukončenie rekonštrukcie kultúrneho domu, kolaudácia 
a uvedenie do prevádzky

2010
Vedúca odd. výstavby a ŽP, 
vedúca odd. kultúry

C3-5   Zlepšovanie 
zabezpečovania 
verejného poriadku

C3-5.1   Zlepšovanie spolupráce obecnej polície a PZ SR 2015 Starosta obce
C3-5.2   Investície do technických zariadení pre kontrolu poriadku 2013 Starosta obce
C3-5.3   Zlepšenie operability obecnej polície 2015 Náčelník OP
C3-5.4   Dopĺňanie odborných vedomostí v náväznosti na aktuálne 
zmeny legislatívy

2015 Náčelník OP

C3-5.5   Komunikácia a styk s verejnosťou 2015 Náčelník OP

(pre budúcu aktualizáciu)
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9. Monitoring a hodnotenie

Pre  monitorovanie  Plánu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obce  Smižany  je 
potrebné využívať súbory indikátorov, ktoré budú popisovať zmeny ekonomickej a sociálnej 
situácie, uskutočňovaných realizáciou akčného plánu PHaSR obce. Indikátory sú v zásade 
kvantitatívne (počty, nárasty počtov ap.), alebo kvalitatívne (zlepšenie parametrov, služieb 
ap.).  Indikátory  majú  význam  pri  presadzovaní  oprávnenosti  verejných  výdavkov  a sú 
dôležitým faktorom účinnosti ich použitia. Sústava možných indikátorov pre monitorovanie 
a hodnotenie vývoja plnenia PHaSR obce je v tab. č. 8.1.

Tab. č. 8.1:  Sústava možných indikátorov

Zámery a ciele Indikátory

A – Infraštruktúra

A
1 

Te
ch

ni
ck

á 
in

fr
aš

tr
uk

tú
ra

A1.1 – Dobudovanie 
kanalizácie a ČOV

- nárast počtu pripojených na kanalizačnú sieť
- dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete
- vybudovaná kapacita a kvalita ČOV

A1.2 – Vodovodná sieť
- dĺžka zrekonštruovaných vodovodných vedení
- pokles strát poklesom porúch a netesností
- vyššia efektívnosť využívania pitnej vody 

A1.3 – Zhodnocovanie 
bioodpadov

- pokles celkového množstva ukladaného odpadu
- nárast objemu necyklovateľnej hmoty
- zlepšenie kvality ŽP

A1.4 – Využívanie nových 
tepelných a energetických 
zdrojov

- počet vykurovacích systémov na báze alternatívnych 
zdrojov energií
- počet objektov využívajúcich alternatívne zdroje
- výška úspor z dodávok z klasických zdrojov energií 
- počet zamestnaných pri výrobe, resp. dodávkach

A
2 

– 
D

op
ra

vn
á 

in
fr

aš
tr

uk
tú

ra

A2.1 – Odstraňovanie 
dopravných závad

- realizácia štandardného riešenia cestného uzla, úseku
- pokles dopravných kolízií a nárast plynulosti dopravy
-

A2.2 – Miestne komunikácie 
a statická doprava

- dĺžka opravených miestnych komunikácií
- dĺžka vybudovaných, nových miestnych komunikácií
- rast kvality ciest a peších komunikácií
- počet parkovacích miest
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A
3 

– 
Ži

vo
tn

é 
pr

os
tr

ed
ie

A3.1 – Odstraňovanie divokých 
skládok

- počet odstránených „čiernych“ skládok
- zlepšovanie stavu ŽP obce a okolia obce 
- počet preventívnych opatrení a sankcií

A3.2 – Ochrana ovzdušia
- počet opatrení na odstraňovanie zdrojov znečistení
- rast kvality ovzdušia
- počet preventívnych opatrení a sankcií 

A3.3 – Starostlivosť o verejnú 
zeleň

- rozloha novej a revitalizovanej zelene
- počet nových vysadených drevín
- zvýšenie atraktívnosti obce

A3.4 – Ochrana krajiny - počet vybudovaných zariadení,
- návštevnosť

A3.5 – Protipovodňové 
opatrenia

- počet a rozsah opatrení
- plochy zabezpečeného územia protipovodňovou 
ochranou
- pokles škôd spôsobovaných povodňami

B – Ekonomický rozvoj

B1
 –

 In
fr

aš
tr

uk
tú

ra
 p

re
 p

od
ni

ka
ni

e

B1.1 – Projektová a technická 
príprava areálov

- spracované technické dokumenty
- stav stavebnej pripravenosti, rozpracovanosti investícií
- nárast priestorovej a plošnej kapacity
- počet predbežných dohôd s budúcimi investormi

B1.2 – Budovanie priemyselnej 
infraštruktúry

- kapacity pre etablovanie podnikov
- počet umiestnených  investorov
- počet nových pracovných miest

B2
 –

 P
od

po
ra

 ro
zv

oj
a 

a 
po

dn
ik

an
ia

B2.1 – Program partnerstva a 
poradenstva

- počet zapojených podnikateľov a inštitúcií
- počet napr. spoločných projektov
- počet hodín konzultácií
- počet  oslovených nových firiem

B2.2 – Koncepcia 
„starostlivosti“ o investorov

- počet „kontraktačných“ stretnutí
- rozvoj spolupráce s odbornými organizáciami (SARIO, 
ap.)
- počet prezentácií podmienok obce pre investorov

B2.3 – Rozvojové plánovanie

- počet monitorovaní plnenia plánu PHSR obce
- vyhodnocovanie plnenia plánov
- sledovanie procesu ÚPN
- vytvorenie PHSR na obdobie 2013 - 2020
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B3
 –

 C
es

to
vn

ý 
ru
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B3.1 – Koncepcia ďalšieho 
rozvoja CR

- spracovanie koncepcie
- zlepšovanie ponuky služieb 
- skvalitňovanie turistickej infraštruktúry

B3.2 – Skvalitňovanie 
infraštruktúry a služieb CR

- počet nových služieb pre CR
- rast kvality služieb
- intenzita využívania existujúcich služieb
- rast počtu návštevníkov

B3.3 – Tvorba produktov CR

- počet nových produktov pre CR
 Intenzita využívania existujúcich produktov
- rast kvality služieb
- rast počtu návštevníkov

B3.4 – Budovanie marketingu 
obce a CR

- existencia marketingového plánu
- počet jednotlivých marketingových aktivít
- nárast informovanosti a záujmu o územie (obec a okolie)

C- Rozvoj ľudských zdrojov

C
1 

– 
M

lá
de

ž 
a 

vz
de

lá
va

ni
e C1.1 – Skvalitňovanie školských 

a predškolských zariadení

- rekonštrukcia objektov
- vybavenie a zariadenie objektov
- nárast kvality vzdelávania
- znižovanie prevádzkových nákladov

C1.2 – Rozvoj ZUŠ
- zvýšenie kapacity ZUŠ
- doplnenie vybavením a zariadením
- nárast kvality vyučovania

C1.3 – Rozvoj podmienok 
voľného času pre deti a mládež

- vytvorenie prieskumu a koncepcie potrieb mládeže
- nárast priestorových kapacít pre podujatia a činnosť 
mládeže
- počet podujatí pre deti a mládež

C
2 

– 
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C2.1 – Rozvoj bytovej výstavby

- pokrok v stavebnej pripravenosti
- počet nových bytových jednotiek (domov, bytov, IBV, 
nájomných)
- rast kvality bývania v obci

C2.2 – Rozvoj sociálnych 
služieb

- stav stavebnej pripravenosti
- hodnotenie potrieb obce v sociálnej oblasti
- počet poskytovaných služieb v sociálnej oblasti
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C3.1 – Podpora voľno-časových 
aktivít

- počet aktivít
- zlepšenie propagácie a prezentácie podujatí
- návštevnosť organizovaných  podujatí  a aktivít

C3.2 – Podpora zachovania 
a rozvíjania ľudových remesiel

- vytvorenie programu podpory remesiel
- zlepšený systém propagácie a organizovania podujatí a 
aktivít
- spracované propagačné materiály

C3.3 – Aktivizácia občanov
- Atraktívna a aktuálna web stránka obce
- zlepšený systém informovania, jednoduchý systém 
spätnej väzby

C3.4 – Rozvoj kultúry a športu 
v obci

- lepšia informovanosť cez web stránku
- prevádzka kultúrneho domu
- nárast členov športových klubov

C3.5 – Zlepšovanie 
zabezpečovania verejného 
poriadku

- deklarácia spolupráce obecnej polície, štátnej polície 
a mestskej polície SNV
- výška investícií do vybavenia
- počet vzdelávacích hodín príslušníkov obecnej polície

 
Monitorovanie  a hodnotenie  plnenia  Plánu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obce 
Smižany sa bude uskutočňovať raz ročne, pracovnou hodnotiacou komisiou k PHaSR obce, 
ktorú zostaví starosta obce a bude zložená zo:
- zástupcov jednotlivých oddelení,
- zástupcov obecného zastupiteľstva,
- zástupcov komisií obecného zastupiteľstva,
- starostu obce,
- prednostu obce,
- hlavného kontrolóra obce,
- zástupcu školského úradu,
- náčelníka obecnej polície,
- zástupcov MVO, záujmových organizácií,
- zástupca občanov obce

Závery  hodnotiacej  komisie  k PHaSR obce  sa  budú  premietať  do  prípadnej  aktualizácie 
Plánu PHaSR obce, ak k takému záveru dospeje hodnotiaca komisia.

Záver
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Plán  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obce  Smižany, ktorý  bol  vypracovaný 
v zmysle  princípov  programovania,  subsidiarity  a partnerstva  v súlade  so  Zákonom  č. 
503/2001  o podpore  regionálneho  rozvoja,  vytvorí  obci  a jej  obyvateľom  predpoklady  na 
možnosť  širšieho,  plánovaného  a systematického  rozvoja  a  zapojenia  sa  do  procesu 
využívania doplnkových finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
v projektovom  období  2007  –  2013.  Pri  spracovaní  programu  boli  rešpektované  zásady 
regionálnej politiky Slovenska a princípy politiky Európskej únie zakotvené v nariadeniach 
Rady ES. 

Pracovná skupina:

- za obec Smižany

Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Ing. Štefan Zekucia, zástupca starostu obce
Ing. Miroslav Malina, prednosta OcÚ
Ing. Edita Baginová, vedúca oddelenia výstavby
Ing. Zuzana Zimmermannová, vedúca oddelenia školstva, rozvoja a cestovného ruchu
Mária Kopecká, vedúca oddelenia kultúry
Mgr. Ľubica Frankovičová, vedúca oddelenia evidencie obyvateľstva
Mgr. Miroslava Szitová, poslanec – finančná komisia
Alžbeta Orinčáková, poslanec – sociálna a bytová komisia
Bc. Juliana Capová, poslanec – stavebná komisia
Ján Bendík, poslanec – komisia pre podnikanie a hospodárstvo
Mgr. Ľudmila Trošanová, poslanec – komisia pre kultúru a vzdelávanie
Jozef Černák, poslanec – komisia ŽP a ochrana verejného poriadku
Ing. Ján Imre, hlavný kontrolór obce
Mgr. Ing. Ján Prostejovský, náčelník obecnej polície
Jaroslav Šarišský, koordinátor – bývanie, životné prostredie
Mgr. Marián Vaľo, Správa Národného parku Slovenský raj
Ján Džubák, podnikateľ

- za Spišskú regionálnu rozvojovú agentúru

Ing. Darina Paveleková, riaditeľka SRRA
Ing. Peter Malatinský, manažér SRRA
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Prílohy

Príloha I – Mapové podklady

Príloha II – Dopravná infraštruktúra – širšie vzťahy

Príloha III - Fotodokumentácia

PRÍLOHA I – mapové podklady:

Mapka obce Smižany a okolie

RÚC Slovenský raj

Návrh rozvoja rekreácie a turistiky

Technická infraštruktúra okolia

86



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smižany

87



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smižany

88



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smižany

89



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smižany

PRÍLOHA II – dopravná infraštruktúra - širšie vzťahy

Cestná sieť okresu Spišská Nová Ves

Sieť železníc Slovenskej republiky
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PRÍLOHA III

Fotodokumentácia

Obr. č. 1 – Celkový pohľad na obec

Obr. č. 2 – Kultúrne podujatia

Obr. č. 3 – Športové podujatia

Obr. č. 4 – Obec Smižany a okolie
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Obr. č. 1 – Celkový pohľad na obec
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Obr. č. 2 – Kultúrne podujatia– Ľudová hudba Slimáčik,  Detský folklórny súbor Oriešok na Smižianskych slávnostiach, relácia pre SRo - Regina 

Obr. č. 3 – Športové podujatia Verejné preteky v behu na lyžiach, beh ulicami obce

Obr. č. 4 – Obec Smižany a okolie: Námestie M. Pajdušáka, 
v r. 1980, Kláštorisko, Gotická cesta
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