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ÚVOD 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov definuje obec ako 

samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré 

majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o 

všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

Obec ako územný celok je v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

subjektom, ktorý je povinný participovať na rozvoji sociálnych, hospodárskych, kultúrnych 

a environmentálnych procesoch a vzťahoch, ktoré v nej prebiehajú a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jej 

konkurencieschopnosti, trvaloudržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju, územnému rozvoju 

a k odstraňovaniu regionálnych disparít.  

Cieľom podpory regionálneho rozvoja je  

a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiadúce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho 

rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj regiónov,  

b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií 

v regiónoch pri zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja,  

c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení 

trvaloudržateľného rozvoja.  

Podpora regionálneho rozvoja je zameraná najmä na  

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, 

materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,  

b) rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na 

podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík 

regiónu,  

c) rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,  

d) rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, 

optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené 

pracovné miesta, 

e) rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania 

prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,  

f) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu 

rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,  

g) realizáciu verejných prác podporujúcich rozvoj regiónu,  

h) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,  

i) zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb, 

j) rozvoj cestovného ruchu, 

k) medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja 

v záujme trvaloudržateľného rozvoja regiónu,  

l) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, 

m) rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života 

na vidieku,  



n) realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na 

obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej 

infraštruktúry regiónu,  

o) ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych 

zdrojov energie,  

p) rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,  

q) udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti 

príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,  

r) zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,  

s) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania 

obyvateľstva,  

t) rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce 

a tolerancie v regiónoch a sídlach,  

u) rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky, 

v) ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,  

w) ďalšie aktivity.  

 

Základnými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja sú  

a) Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,  

b) program rozvoja vyššieho územného celku,  

c) program rozvoja obce,  

d) spoločný program rozvoja obcí.  

 

Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi 

a prioritami ustanovenými v národnej stratégií a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe 

rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa 

záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.  

Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z : 

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, 

odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie 

a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok 

udržateľného rozvoja obce,  

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík 

a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom 

dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia, 

c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

programu rozvoja obce,  

d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou 

partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania 



a hodnotenia plnenie programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný 

a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a  

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.  

Program rozvoja obce  Kolačkov na obdobie rokov 2017 – 2023  je kľúčovým dokumentom 

pre riadenie daného územia, vychádzajúcim z poznania súčasnej situácie a konkrétnych potrieb 

občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území. Formuluje ich 

predstavu o budúcnosti, vrátane aktivít, projektov a finančných zdrojov potrebných na jej naplnenie. 

V úvodnej fáze tvorby Programu rozvoja obce Kolačkov na obdobie rokov 2017 – 2023 vedenie obce 

rozhodlo o jeho spracovaní. Zostavilo tím spracovateľov programu. V súlade s pripraveným 

harmonogramom začala spoločná práca na spracovaní programu. O zámere spracovania programu 

bola verejnosť informovaná prostredníctvom webovej stránky obce.   

Spracovanie programu prebiehalo podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

v znení zákona č.309/2014 Z.z.), verzia 2.0, Február 2015. Dokument bol po spracovaní zverejnený na 

pripomienkovanie na webovej stránke obce. PRO sa spracováva na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 

10 – 14 rokov. 

Program rozvoja obce koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s 

činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. 

Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že program rozvoja obce nebude zbytočne 

rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov, ale skutočným strategickým rozvojovým 

dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecné údaje: 

Obec:                           Kolačkov  

Kraj:                             Prešovský  
Okres:                         Stará Ľubovňa 

Región:                         Spiš 
Nadmorská výška:          758 m n. m. 

Súradnice:              49°16′00″S 20°37′00″V 

Rozloha:                       17,42 km² 
Počet obyvateľov:          1 311 (31. 12. 2015) 

Hustota obyvateľstva:    75,26 obyv./km² 
 

 

Kontaktné údaje: 
 

Obec Kolačkov  
Kolačkov 30  

065 11  Nová Ľubovňa  

Telefón:  052/ 4322033 
Fax:        052/ 4322033 

E-mail:    obeckolackov@slnet.sk   
WEB:      http://www.kolackov.sk/ 

 

 
     Obec Kolačkov vznikla v druhej polovici 13. storočia. Bola majetkom spišskej kapituly. Na 

konci tohto storočia bol postavený aj farský kostol zasvätený sv. Michalovi. Kolačkov bol 
poľnohospodárskou, pastierskou a drevorubačskou obcou, bola tiež známa výrobou dreveného náradia 

a súkna. Správy o pôvode Kolačkova sa často obmedzujú len na ústne podania. Na základe pamätnej 

tabule, ktorá je zamurovaná na miestnom kostole sa predpokladá, že obec Kolačkov založil v roku 
1612 šľachtic Samuel Kolačkovský, čo však nie je potvrdené. Z tohto predpokladu vychádza aj jedna 

z verzií pomenovania obce Kolačkov. Ďalšia hovorí o tom, že názov obce môžeme chápať symbolicky - 
pozostáva z dvoch slov: koláč a kov. Kov predstavuje tvrdú, neúrodnú pôdu, ktorú museli obrábať celé 

generácie od úsvitu do súmraku, aby si mohli upiecť koláč. Názov obce tak symbolicky vyjadruje prácu 
statočných ľudí pri obrábaní kovu, aby si tak privyrobili na koláč. Posledná verzia predpokladá, že 

oslobodením sa od maďarskej nadvlády, sa poslovenčil aj názov obce z Kolács na dnešný Kolačkov. V 

ľudovom - goraľskom nárečí dodnes počujeme namiesto Kolačkov - "Koloček". 
 

Poľnohospodárska, pastierska a drevorubačská obce bola známa výrobou dreveného náradia 
a výrobou súkna. V prvej polovici 19. storočia mala obec v prevádzke menší hámor, ktorý v 60. rokoch 

19. storočia zanikol.  

 
V povojnovom období došlo k spoločenským zmenám v obci, bola vybudované elektrická sieť, miestny 

rozhlas, verejné osvetlenie, verejný vodovod, boli postavené nové rodinné domy, základná škola, 
budova obecného úradu, kultúrneho domu, miestne komunikácie, zrealizovaná bola aj regulácia 

potoka a ďalšie objekty.  

 
Symboly obce  
 
Erb obce – V modrom štíte strieborný sv. Michal so zlatou kopijou, stojaci pravou nohou na zlatom 

drakovi.  

 

 



Vlajka obce – pozostáva z troch pruhov vo farbách žltej (2/7), bielej (3/7) a modrej (2/7). 

Zakončená je tromi cípmi. 
 

Pečať obce – stred pečatného poľa vypĺňa sv. Michal v neobvyklej podobe. Ľavá noha patróna je za 

drakom, pravú má na jeho krku. Oboma rukami drží kopiju a vráža ju do pysku vybájeného zvieraťa. 

Po obvode je vyrytý kruhopis s jedným chybným písmenom: * SIGIL(lum) : COMINITA(ti)S (!) - 
KOLATSKOVIENSIS. Letopočet 1793 je v strede pečatného poľa rozložený po stranách Michala. 

 
 

 

I. ANALYTICKÁ ČASŤ  
 

I.1  Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia  
 

Výmera územia, využitie pôdy 

Celková výmera katastrálneho územia obce predstavuje 384 ha. Poľnohospodárska pôda predstavuje 

67% podiel na celkovej výmere, nepoľnohospodárska pôda 33 % z celkovej výmery. 

Celková výmera katastrálneho územia obce - spolu (m2) 17 419 414 

poľnohospodárska pôda (m2) 6 186 717 

nepoľnohospodárska pôda (m2) 11 232 697 

 

35%

1%64%

Využitie poľnohospodárskej pôdy

orná pôda (m2)

záhrada (m2)

trvalý trávny
porast(m2)

  

 

Najväčšiu časť katastrálneho územia obce Kolačkov tvoria lesné pozemky. Až 80 % týchto pozemkov 

sa nachádza na území bývalého Vojenského obvodu Javorina. Vojenský obvod bol zrušený s 

účinnosťou od 1. januára 2011, rozhodnutím vlády SR z 1. decembra 2010. Jeho územie bolo 

rozdelené medzi 19 priľahlých obcí (Bajerovce, Holumnica, Hradisko, Ihľany, Jakubany, Jurské, 

Kolačkov, Krásna Lúka, Levoča, Lomnička, Ľubica, Nižné Repaše, Podolínec, Poloma, Šambron, Tichý 

Potok, Torysky, Tvarožná, Vyšné Repaše) do 26 katastrálnych území. Táto skutočnosť vytvára 

predpoklad pre rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti lesného hospodárstva.   

Orná pôda a trvalé trávne porasty v súčasnosti obhospodarujú obyvatelia obce a súkromne 

hospodáriaci roľníci.  

Centrum intravilánu obce Kolačkov leží v nadmorskej výške 648 m n.v. Obývaná časť obce leží na 

oboch brehoch Kolačkovského potoka, ktorý je jediným vodným tokom, ktorý preteká obcou Kolačkov. 

Nie je klasifikovaný ako vodohospodársky významný tok, ani vodárenský tok. Pramení v Levočských 

vrchoch, na severnom svahu vrchu Čierna hora. V susednej obci Nová Ľubovňa sa Kolačkovský potok 

spája s riečkou Jakubjanka, vytvára rieku Ľubovnianka, ktorá sa v meste Stará Ľubovňa vlieva do rieky 

Poprad.  



Obývaná časť obce Kolačkov sa delí na časti Gliník, Žimné, Uvoz a Rovienky, Pastovník a Rovienka.  

Doprava a dopravné spojenie  

Vstup do obce Kolačkov je riešený cestou III. triedy zo Starej Ľubovne, cez obec Nová Ľubovňa. 

Cestná komunikácia vedie stredom obce Kolačkov až k bývalému vojenskému obvodu. Na štátnej 

ceste má obec vybudované tri mosty.  

Dopravné spojenie zabezpečuje autobusová doprava spoločnosti BUS KARPATY spol. s r. o. Stará 

Ľubovňa. V obci sú momentálne 3 autobusové zastávky. Železničná trať cez obec nevedie.  

 

 

 

Vzdialenosť významných sídiel:  

Stará Ľubovňa  8 km 

Prešov 70 km  

Poprad 57 km 
 

 

 

Miestne komunikácie  

Dĺžka obecných komunikácií (km) 3,00  

Dĺžka vybudovaných chodníkov  (km)  0,10 

Dĺžka cyklotrás (km) 0,00 

 

Občianska vybavenosť  

Pošta  nie  Stavebný úrad nie 

Banka/bankomat  nie  Knižnica  áno 

Zdravotné stredisko/ambulancie/lekáreň nie  Kino/divadlo/amfiteáter nie 

Polícia  nie  Kultúrny dom  áno 

Matričný úrad  nie  Dom smútku  nie 

 

V obci sa nachádzajú základné prvky občianskej infraštruktúry – obecný úrad a kultúrny dom. Obecná 

knižnica má zaregistrovaných 60 čitateľov a jej knižný fond predstavuje okolo 2000 knižných titulov. 

Obec je stavebným úradom. Matričným úradom  je obec Nová Ľubovňa.  

Na území obce sú štyri cintoríny, z toho jeden židovský.  

 

Služby  

Pohostinstvo – bar  áno  Stravovacie zariadenia  nie 

Predajňa s potravinárskym tovarom áno  Ubytovacie zariadenia  áno 

Predajňa s nepotravinárskym tovarom  nie  Čerpacia stanica  nie 

 

 



Cirkev  

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. 

Michala archanjela, ktorý je národnou kultúrnou 

pamiatkou. Bol postavený okolo roku 1300 ako 

gotický, po roku 1787 prestavaný v klasicistickom 

slohu. Správcom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť 

Kolačkov.  

K významným sakrálnym pamiatkam obce patrí aj 

Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého, Kalvária, ktorá sa 

pnie nad obcou a socha Sv. Terezky Ježiškovej.  

  

 

Šport 

Na realizáciu športových aktivít v obci slúži futbalové ihrisko a telocvičňa, ktorá sa nachádza 

v priestoroch ZŠ a MŠ. 

 

 

Technická infraštruktúra  

Vodovodná sieť: V obci Kolačkov je vybudovaná vodovodná sieť, na ktorú je pripojených cca 80 % 

obyvateľov obce (výnimkou sú MRK žijúce v rómskej osade), niektorí majú vlastné studne. Obec 

plánuje rozšíriť vodovodnú sieť v súvislosti s IBV. Správcom verejného vodovodu je obec Kolačkov. 

Obec má vlastný vodojem.  

Verejná kanalizácia : Kanalizačná sieť v obci je vybudovaná. Napojenosť domácností na kanalizáciu je 

60 %, takmer 30 % domácností má žumpy. Obyvatelia rómskej osady nie sú na kanalizačnú sieť 

napojení. Obec má vybudovanú ČOV. Správcom kanalizačnej siete a ČOV je obec Kolačkov. Obec 

plánuje rozšíriť kanalizačnú sieť v súvislosti s IBV.  

Odpadové hospodárstvo: Obec má zriadený separovaný zber odpadu. Separovanými komoditami sú 

sklo, papier, plasty, kompozitné obaly, kovy a biologicky rozložiteľný odpad. V obci sa uplatňuje  

vrecový zber. Vývoz separovaného, ako aj komunálneho odpadu zabezpečuje spoločnosť EKOS, s.r.o., 

Stará Ľubovňa. V obci sa realizuje aj zber veľkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu. Obec 

nemá vybudovaný zberný dvor. Obec má vlastné kompostovisko. 

Plynofikácia : Obec Kolačkov je plynofikovaná na 80 %. Súčasný stav plynofikácie je postačujúci. 

Rozšírenie je plánované v súvislosti s novou IBV.  

Elektrická sieť: Elektrická sieť v obci je vybudovaná na 100%. Sieť obsahuje 2 trafostanice. Rozšírenie 

elektrickej siete bude potrebné v súvislosti s budúcou individuálnou bytovou výstavbou. 

Verejné osvetlenie, obecný rozhlas a kamerový systém: Verejné osvetlenie obce je vybudované na 

100 %. Obecný rozhlas je káblový a pokrýva celé územie obce. Obec nemá vybudovaný bezpečnostný 

monitorovací systém. 

Telekomunikačné siete: V obci je v dostatočnej kvalite dostupný signál všetkých mobilných 

operátorov. Internetové pripojenie majú aj všetky objekty občianskej infraštruktúry – Obecný úrad, 

Základná škola s materskou školou aj obecná knižnica.  

 



Sociálno – priestorová orientácia obce  

 

Počet rodinných domov (spolu)   104 

Trvalo obývané rodinné domy 94 

Neobývané rodinné domy 10 
 

 

 

 

Počet bytových domov bežného štandardu  2 

Počet bytových jednotiek 19 

Počet obyvateľov v bytoch 71 

 

 

Demografia  

V súčasnosti žije v obci Kolačkov 1 311  obyvateľov (údaj k 31.12.2015). Vývoj počtu obyvateľov od 

roku 2005 má rastúci charakter.  

 

1064 1076 1095 1093 1109 1122

1243 1261 1274 1296 1311

550 560 567 564 574 582
653 662 672 676 686

514 516 528 529 535 540
590 599 602 620 625

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vývoj počtu obyvateľov obce  za roky 2005 - 2015 

POČET OBYVATEĽOV MUŽI ŽENY

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekonomická aktivita a zamestnanosť  

 

 

 

Hlavní zamestnávatelia:  Obec Kolačkov, ZŠ s MŠ Kolačkov, VLaM 

Kežmarok, Ľudmila Dziaková – OBTEX, 
JEDNOTA SD, Potraviny Goraľ VaM Invest, s. r. 

o, PRESTAKO s. r. o., M+A, s. r. o. a iní. 

Počet súkromne hospodáriacich roľníkov:  23 

Počet samostatne zárobkovo činných osôb:  30 – 40 % 

 

 

Školstvo 

Základná škola s materskou školou poskytuje predprimárne a primárne vzdelávanie detí z obce 

Kolačkov.  

Materská škola 

Materská škola zabezpečuje výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti 

detí v predškolskom veku (od 3 do 6 rokov). Do materskej školy sú prednostne prijímané deti, ktoré 

dovŕšili 5 rokov veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka v MŠ je celodenná.  

Rok 
Počet 
žiakov 

Počet žiakov 
so špeciálnymi 
vzdelávacími 

potrebami 

Počet 
tried  
spolu 

Počet 
špeciál.  

tried 

Počet 
nultých/ 
príprav. 

tried 

Počet 
pedagog. 
pracov. 

Počet 
neped. 

pracovníkov 

2010/2011 31 0 2 0 0 3 1 
2011/2012 23 0 1 0 0 2 1 
2012/2013 23 0 1 0 0 2 1 
2013/2014 24 1 1 0 0 2 1 
2014/2015 32 1 2 0 0 3 1 

 

 



 

 

 

Základná škola  

Primárne vzdelávanie prebieha v rámci 1. stupňa základnej školy. Prvá škola v obci bola založená 

v roku 1816. Súčasná budova školy bola postavená v roku 1970 s 5 triedami a telocvičňou. Od 

školského roka 2000/2001 je plne funkčný len 1. stupeň, žiaci po ukončení 4. ročníka navštevujú 

základné školy v okolí, najmä ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa. Vzhľadom na pribúdajúci počet žiakov z málo 

podnetného prostredia, ZŠ zaznamenáva zvýšený počet špeciálnych tried. Z dôvodu nedostatočných 

priestorových kapacít je v škole zavedená dvojzmenná vyučovacia prevádzka.  

Rok 
Počet 
žiakov 

Počet žiakov 
so špeciálnymi 
vzdelávacími 

potrebami 

Počet 
tried  
spolu 

Počet 
špeciál.  

tried 

Počet 
nultých/ 
príprav. 

tried 

Počet 
pedagog. 
pracov. 

Počet 
neped. 

pracovníkov 

2010/2011 120 59 10 6 1 12 4 
2011/2012 121 70 12 8 1 14 4 
2012/2013 127 78 12 8 1 14 4 
2013/2014 134 76 12 8 1 14 4 
2014/2015 135 83 13 9 1 16 4 

 

 

Pri ZŠ s MŠ je školská jedáleň, ktorá slúži obom zariadeniam. Počet stravníkov v školskom roku 

2014/2015 je 138.  

Žiaci ZŠ sa zapájajú do rôznorodých školských i mimoškolských činností, okresných a krajských súťaží. 

V rámci školy sú organizované voľnočasové aktivity detí prostredníctvom krúžkovej činnosti.  

 

Miestna samospráva 



Obecné zastupiteľstvo tvorí  9 poslancov. Obecný úrad sídli v Kolačkove, č. 30. Priamo v obci nie je 

matričný úrad, príslušným matričným úradom je matričný úrad v obci Nová Ľubovňa. Stavebný 

úradom je Mestský úrad v Starej Ľubovni.  
 

Rozvojové a strategické dokumenty obce 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce áno 

Územný plán obce  nie 

Program odpadového hospodárstva  áno 

Plán rozvoja bývania obce  nie 

Lokálna stratégia komplexného prístupu áno 

Komunitný plán sociálnych služieb áno 

ROEP áno 

Komasácia nie 

Iné dokumenty a rozvojové plány  
(vrátane dokumentov na úrovni mikroregiónu) 

 
Stratégia CLLD pre MAS Ľubovniansko 

 

Kultúrne, spoločenské a športové organizácie 

V obci pôsobí folklórna skupina Javorina a mládežnícky ochotnícky divadelný súbor. Z obce vzišlo aj 

viacero ľudových hudieb : Ľudová hudba Františka Zamišku, Kollárovci, Bratia Zamiškovci, Kolačkovci, 

ale aj hudobných skupín: Galaxy Band a Artis. V kostole pôsobí zbor sv. Michala.  

  

Kultúrne a spoločenské podujatia:          

Deň úcty k domovu – organizátor – obec Kolačkov 
Deň detí  

Posedenie pre seniorov     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.2  SWOT analýza  

 

SILNÉ STRÁNKY  

 

SLABÉ STRÁNKY  

 
A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA  

 

- ČOV  
- čiastočne vybudované miestne 

  komunikácie 
- vybudovaná kanalizácia (cca 80 %)  

- vybudované verejné osvetlenie 

- obecné kompostovisko  
- pekné prostredie 

- zdroj pitnej vody 
 

 
 

 

 
 

 
B) Oblasť HOSPODÁRSKA  

 

- pozitívny demografický vývoj  
- ochota cestovať za prácou (u majoritnej 

spoločnosti)  
 

 

 
C) Oblasť SOCIÁLNA  

 
- aktívni mladí ľudia (príprava podujatí) 

- v obci je MŠ a I. stupeň ZŠ  
- prírastok obyvateľstva  

- mladí ľudia a mladé rodiny v obci  

- futbalové ihrisko  
- ľudové tradície 

- viacgeneračné spolunažívanie  
 

  

 
 

 
A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA 

 

- nedobudované miestne komunikácie 
- obec nemá vypracovaný územný plán   

- chýbajúci kamerový systém 
- chýbajúce vybavenie DHZ 

- nedostatok parkovacích miest 

- chýbajúci dom smútku 
- nevyregulovaný potok – havarijný stav 

- rómska osada je situovaná prakticky v toku rieky  
- mosty, priepusty – havarijný stav 

- čierne skládky   
- neupravené verejné priestranstvá 

- prevádzka obecných budov je energeticky náročná,  

- chýbajú bezbariérové vstupy 
 

 
B) Oblasť HOSPODÁRSKA  

 

- málo pracovných príležitostí  
- chýba „obecná firma“  

- elektronizácia samosprávy nie je dostatočná  

- chýba miesto prvého kontaktu  
- nedostatočné technické vybavenie OcÚ  

 
C) Oblasť SOCIÁLNA  

 

- futbalové ihrisko je bez potrebného zázemia – šatne, 
  oplotenie, osvetlenie  

- chýba multifunkčné ihrisko  
- chýbajú priestory pre mládež  

- kapacitne nevyhovujúce priestory kultúrneho domu, 

chýbajúce 
  vybavenie 

-  chýbajúce detské ihrisko 
- nedostatočné kapacity MŠ  

- chýbajúce parky pre rodiny s deťmi 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

OHROZENIA 

 

- zmena legislatívy v prospech drobného 

podnikania a cestovného ruchu  
- cezhraničná spolupráca  

- fondy EÚ  
- využitie možností účasti v projektoch 

financovaných z prostriedkov nadácií, 

fondov EÚ, štátnych zdrojov 
- pozitívne legislatívne zmeny v oblasti 

 

- odchod mladých ľudí z obce  

- negatívne legislatívne zmeny  
- obmedzujúce možnosti čerpania fondov EÚ  

- častá zmena legislatívy 
- vymieranie starších generácií – nositeľov vedomostí, 

zručností o pôvodných zvyklostiach, remeslách, ktoré 

nie sú doposiaľ zdokumentované pre budúce generácie 
- nedostatočná legislatívna štátna podpora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školstva a vzdelávania 
- využitie možností účasti v projektoch 

financovaných z prostriedkov nadácií, 
fondov EÚ, štátnych zdrojov 

- cezhraničná spolupráca 

-  zmena zmýšľania ľudí v oblasti životného 
prostredia 

-pozitívne legislatívne zmeny 
v environmentálnej oblasti  

 

environmentálnych aktivít  
- nedostatočné ekologické a environmentálne 

povedomie 
- rastúca nezamestnanosť a nevzdelanosť rómskej 
minority  

 



I.3  Identifikované problémy   

 
A) Oblasť : ENVIRONMENTÁLNA 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Neupravené verejné priestranstvá  

Chýbajú vodovodné vetvy  

ČOV je kapacitne nevyhovujúca, chýbajú kanalizačné vetvy  

Nízke environmentálne povedomie  

Existencia čiernych skládok  

 

DOPRAVA  

Nedobudované miestne komunikácie a chodníky, chýbajúce priepusty a premostenia 

Nedostatok parkovacích miest  

 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Miestny rozhlas je zastaralý 

Chýba kamerový systém 

Prevádzka obecných budov je energeticky náročná, chýbajú bezbariérové vstupy  

 

 

B) Oblasť HOSPODÁRSKA  
 

MIESTNA EKONOMIKA, ROZVOJ VIDIEKA  

Nedostatok pracovných príležitostí v obci 

Nedostatočne využívaný potenciál obce a regiónu s ohľadom na rozvoj malého a stredného 
podnikania  

 

CESTOVNÝ RUCH 

Málo sa o obci vie 

Nedostatočne využívaný bohatý a jedinečný folklór a ľudové tradície  

Nedostatočne využívaný potenciál obce z hľadiska rozvoja cestovného ruchu – poloha obce 

Chýbajúce služby cestovného ruchu  

Neidentifikované atraktivity obce využiteľné pre rozvoj cestovného ruchu  

Chýbajúce cyklotrasy 

 

MIESTNA SAMOSPRÁVA  

Chýba miesto prvého kontaktu 

Chýbajú občianske hliadky 

Elektronizácia samosprávy nie je dostatočná  

 
C) Oblasť SOCIÁLNA  

 

SOCIÁLNA OBLASŤ  

Zvýšený výskyt sociálno – patologických javov  

Zvyšujúci sa počet seniorov, ktorí potrebujú opateru  

 

VZDELÁVANIE  

Chýbajúce kapacity MŠ  

Nevyhovujúce priestory ZŠ s MŠ, nedostatočné materiálno – technické vybavenie  

Chýbajúce voľnočasové aktivity pre deti 

 

KULTÚRA  

Kapacitne nevyhovujúce priestory kultúrneho domu, chýbajúce vybavenie 



Chýbajú priestory pre mládež  

Zastaralý knižný fond v obecnej a školskej knižnici  

Málo kultúrnych a spoločenských podujatí  

Málo podujatí zameraných na ľudové tradície a folklór  

 

ŠPORT  

Chýba infraštruktúra na realizáciu pohybových aktivít  

Futbalové ihrisko je bez potrebného zázemia – šatne, oplotenie, osvetlenie, miesta na sedenie  

Chýba vybavenie multifunkčného ihriska pre rôzne športy  

Absencia športových podujatí pre deti a dospelých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. STRATEGICKÁ ČASŤ  

 

Vízia obce Kolačkov : 

 
Želáme si, aby obec Kolačkov bola v roku 2023 : 

- čistá a bezpečná 

- s vybudovanou infraštruktúrou 

- príjemným miestom pre život 

- zaujímavou a atraktívnou zastávkou pre turistov.  

 

 
 
 

A) Oblasť ENVIRONMENTÁLNA 

 

 

Životné prostredie 

Strategický cieľ: Kvalitné a zdravé životné prostredie obce, aktívni občania podieľajúci 

sa na jeho tvorbe a ochrane  

A.1 PRIORITA: Dobudovať, rekonštruovať a modernizovať základné prvky environmentálnej 
infraštruktúry v obci  
A.1.1 Špecifický cieľ: Zrealizovať reguláciu potoka v intraviláne obce  

A.1.2 Špecifický cieľ: Skrášliť a zatraktívniť verejné priestranstvá v obci 

A.1.3 Špecifický cieľ: Dobudovať chýbajúce kanalizačné vetvy  

A.1.4 Špecifický cieľ: Zlepšiť environmentálne povedomie a spôsob nakladania s odpadom  

A.1.5 Špecifický cieľ: Vybudovať zberný dvor  

A.1.6 Špecifický cieľ: Podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie  

 

Doprava  

Strategický cieľ: Moderná, kvalitná bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra 

A.2 PRIORITA: Dobudovať, zrekonštruovať a modernizovať prvky dopravnej infraštruktúry  
A.2.1 Špecifický cieľ: Dobudovať miestne komunikácie a chodníky v obci vrátane potrebných 

odvodnení, premostení, priepustov a dopravného značenia  

A.2.2 Špecifický cieľ: Zvýšiť počet parkovacích miest  

 

Technická infraštruktúra  

Strategický cieľ: Energeticky nenáročná a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca 

predpoklady pre kvalitný život a stabilizáciu obyvateľov v obci  

A.3 PRIORITA: Vybudovať chýbajúce,  zrekonštruovať a modernizovať existujúce základné prvky 
technickej infraštruktúry v obci 
A.3.2 Špecifický cieľ: Rekonštruovať, modernizovať, dobudovať a zabezpečiť údržbu miestneho 
rozhlasu 

A.3.3 Špecifický cieľ: Rozšíriť kamerový systém v obci  

A.3.5 Špecifický cieľ: Vypracovať územný plán obce  

 

A.4 PRIORITA  Dobudovať chýbajúce a modernizovať existujúce články občianskej infraštruktúry 
A.4.1 Špecifický cieľ: Znížiť energetickú náročnosť verejných budov a zabezpečiť bezbariérový vstup 

do obecných objektov 

A.4.2 Špecifický cieľ: Vybudovať dom smútku 



 
 

B) Oblasť HOSPODÁRSKA 
 

MIESTNA EKONOMIKA, ROZVOJ VIDIEKA  

Strategický cieľ: Obec so stabilným a prosperujúcim zázemím pre rozvoj podnikania, 

využívajúca potenciál regiónu  

B.1 PRIORITA: Vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania v obci  
B.1.1 Špecifický cieľ: Založiť obecnú firmu  

B.1.2 Špecifický cieľ: Podporovať vznik drobných podnikateľských prevádzok v obci  

B.1.3 Špecifický cieľ: Využívať príspevky ÚPSVaR zamerané na rast zamestnanosti  

 

CESTOVNÝ RUCH  

Strategický cieľ: Obec atraktívna pre turistov s ponukou doplnkových služieb CR  

B.2 PRIORITA: B.2 Podporovať a vytvárať podmienky pre vidiecky cestovný ruch  
B.2.1 Špecifický cieľ: Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie atraktivity obce z hľadiska CR 

B.3 PRIORITA: Zlepšiť propagáciu obce a ponuku služieb pre cestovný ruch  
B.3.1 Špecifický cieľ: Zabezpečiť propagáciu obce v oblasti cestovného ruchu v spolupráci 
s regionálnymi organizáciami  

B.3.2 Podporiť rozšírenie služieb pre cestovný ruch 

 

MIESTNA SAMOSPRÁVA  

Strategický cieľ: Moderná a transparentná samospráva, jednoduchý a efektívny výkon 

samosprávnych činností  

B.4. PRIORITA: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť služieb spojených s výkonom samosprávnych činností  
B.4.1 Špecifický cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok, ochranu majetku a obyvateľov obce  

B.4.2 Špecifický cieľ: Zvýšiť počet elektronických služieb a úroveň digitalizácie v obci  

B.4.3 Špecifický cieľ: Zlepšiť technické vybavenie OcÚ  

 

 
C) Oblasť SOCIÁLNA 

 

SOCIÁLNA OBLASŤ  

Strategický cieľ: Spokojný občan, ktorý je prijímateľom adresných a kvalitných 
sociálnych služieb  

C.1 PRIORITA: Zabezpečiť realizáciu práva občanov na poskytovanie sociálnych služieb v súlade s ich 
potrebami  
C.1.1 Špecifický cieľ: Zlepšiť ponuku sociálnych služieb v obci  

C.1.2 Špecifický cieľ: Znížiť sociálne vylúčenie rizikových skupín obyvateľov obce 

C.1.3 Špecifický cieľ: Podporovať dobrovoľnícke aktivity v obci  

 

VZDELÁVANIE  

Strategický cieľ: Moderné a inšpiratívne prostredie poskytujúce kvalitné vzdelávanie 

a možnosti pre realizáciu záujmových aktivít detí a mládeže  

C.2 PRIORITA: Vytvoriť kvalitné podmienky pre výchovno – vzdelávací proces a záujmovú činnosť  
C.2.1 Špecifický cieľ: Zlepšiť materiálno – technické vybavenie ZŠ s MŠ 

C.2.2 Špecifický cieľ: Zabezpečiť rozšírenie kapacít školy, jej rekonštrukciu a zníženie energetickej 
náročnosti  

C.2.3 Špecifický cieľ: Rozšíriť možnosti voľnočasových aktivít aj pre deti z MŠ  

 

KULTÚRA  

Strategický cieľ: Bohatý kultúrny a spoločenský život obce s množstvom atraktívnych 

a pútavých podujatí  

C.3 PRIORITA: Zrekonštruovať a vybaviť priestory pre kultúrnu, komunitnú a klubovú činnosť 
C.3.1 Špecifický cieľ: Rekonštruovať a modernizovať priestory pre kultúrnu činnosť (kultúrny dom, 



kino) 

C.3.2 Špecifický cieľ: Vytvoriť podmienky pre komunitnú a klubovú činnosť  

C.3.3 Špecifický cieľ: Obnoviť knižný fond obecnej a školskej knižnice  

 

C.4 PRIORITA: Podporiť rozvoj kultúrneho a spoločenského života v obci  
C.4.1 Špecifický cieľ: Realizovať pútavé a hodnotné kultúrne a spoločenské podujatia   

C.4.2 Špecifický cieľ: Obnoviť ľudové tradície v obci  

C.4.3 Špecifický cieľ: Vydať publikácie o obci  

C.4.4 Špecifický cieľ: Podporovať vznik a fungovanie kultúrnych a spoločenských združení  

 

ŠPORT  

Špecifický cieľ: Aktívna obec s ponukou kvalitných podmienok pre šport a pohybové 
aktivity všetkých obyvateľov  

C.5 PRIORITA: Vytvoriť podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci  
C.5.1 Špecifický cieľ: Dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na realizáciu športových aktivít – 

multifunkčné ihrisko 

C.5.2 Špecifický cieľ: Podporovať vznik a fungovanie športových oddielov v obci  

C.5.3 Špecifický cieľ: Zvýšiť záujem občanov o šport a pohybové aktivity  

 

 

 



III. PROGRAMOVÁ ČASŤ 

 

 
A) Oblasť : ENVIRONMENTÁLNA 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Životné prostredie  

Strategický cieľ: Kvalitné a zdravé životné prostredie obce, aktívni občania podieľajúci sa na jeho tvorbe a ochrane 

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ: FINANČNÝ 
OBJEM:  

A.1 Dobudovať, 
rekonštruovať 
a modernizovať základné 
prvky environmentálnej 
infraštruktúry v obci 

A.1.1 Zrealizovať reguláciu potoka 
v intraviláne obce  

1. zadefinovanie rozsahu regulácie toku  T: 2017 – 2023  
Z: obec, správca vodného toku 

 

2. vypracovanie PD T: 2017 – 2023 
Z: obec, správca vodného toku, 
zhotoviteľ PD 

3. územné, stavebné konanie T: 2017 – 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad  

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky  

5. realizácia  T: 2017 – 2023 
Z: obec, správca vodného toku, 
zhotoviteľ, stavebný dozor  

A.1.2 Skrášliť a zatraktívniť 
verejné priestranstvá v obci 

1. vytypovanie lokalít na revitalizáciu  T: 2017 – 2023 
Z: obec  

 

2. vypracovanie PD  T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD  

3. územné, stavebné konanie  T: 2017 – 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 

banky  

5. realizácia T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

A.1.3 Dobudovať chýbajúce 
kanalizačné vetvy 1. vytypovanie lokalít  

T: 2017 – 2023 
Z: obec , vodárenská spoločnosť   

 

2. vypracovanie PD 
T: 2017 – 2023 
Z: obec , vodárenská spoločnosť 



  

3. územné, stavebné konanie  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD, vodárenská 
spoločnosť  

 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky 

5. realizácia  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, správca vodného toku, 
zhotoviteľ, stavebný dozor, 
vodárenská spoločnosť  

A.1.4 Zlepšiť environmentálne 
povedomie a spôsob nakladania s 
odpadom 

1. Realizovať informačné a vzdelávacie aktivity 
zamerané na zvýšenie environmentálneho 
povedomia obyvateľov obce 

T: 2017 - 2023 
Z: obec 

 

2. Realizovať výchovné aktivity v ZŠ s MŠ 
T: 2017 - 2023 
Z: obec, ZŠ s MŠ 

3. Vypracovať systém sankcií voči znečisťovateľom 
životného prostredia v obci 

T: 2017 - 2023 
Z: obec 

A.1.5 Vybudovať zberný dvor 1. Vytypovať lokalitu na vybudovanie zberného 
dvora 

T: 2017 - 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Vypracovanie PD  
T: 2017 - 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD, komisie OcZ 

4. Územné, stavebné konanie  T: 2017 - 2023 

Z: obec, príslušný stavebný úrad, 
komisie OcZ 

5. Realizácia aktivity T: 2017 - 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor, 
komisie OcZ 

A.1.6 Podporovať využívanie 
alternatívnych zdrojov energie  

1. Realizovať a participovať na vzdelávacích 
a informačných aktivitách zameraných na využívanie 
alternatívnych zdrojov energie  

T: 2017 - 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. zabezpečiť informovanie obyvateľov obce 
o možnostiach štátnej podpory pri zavádzaní 
alternatívnych zdrojov energie v domácnostiach  

T: 2017 - 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

Doprava 

Strategický cieľ: Moderná, kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra obce 

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ: FINANČNÝ 
OBJEM:  

A.2 Dobudovať, 
zrekonštruovať 
a modernizovať prvky 

A.2.1 Dobudovať miestne 
komunikácie, chodníky v obci, 
vrátane potrebných premostení 

1. vytypovanie lokalít, kde je potrebné dobudovanie  T: 2017 – 2023  
Z: obec  

 

2. vypracovanie PD  T: 2017 – 2023    



dopravnej infraštruktúry  a priepustov 
 

Z: obec, zhotoviteľ PD  

3. územné, stavebné konanie  T: 2017 – 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad 

 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T:  2017 – 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky 

 

5. realizácia T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

 

A.2.3 Zvýšiť počet parkovacích 
miest  1. vytypovanie lokalít  

T: 2017 – 2023 
Z: obec  

 

2. vypracovanie PD 
T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD  

 

3. územné, stavebné konanie  
T: 2017 – 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad 

 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky  

 

5. realizácia  
T:  2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

 

Technická infraštruktúra 

Strategický cieľ: Energeticky nenáročná a moderná technická infraštruktúra vytvárajúca predpoklady pre kvalitný život obyvateľov obce  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ: FINANČNÝ 
OBJEM:  

 
 
 
 
 
 
A.3 Vybudovať chýbajúce, 
zrekonštruovať 
a modernizovať existujúce 
základné prvky technickej 
infraštruktúry v obci 

A.3.1 Rekonštruovať, 
modernizovať, dobudovať 
a zabezpečiť údržbu miestneho 
rozhlasu 

1. vytypovanie lokalít 
T: 2017 - 2023 
Z: obec  

 

2. vypracovanie PD 
T: 2017 - 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD  

3. územné, stavebné konanie  
T: 2017 - 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T: 2017 - 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky  

5. realizácia diela 
T:  2017 - 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

A.3.2 Vybudovať kamerový 
systém v obci 1. vytypovanie lokalít 

T: 2017 - 2023 
Z: obec  

 
2. vypracovanie PD 

T: 2017 - 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD  

3. územné, stavebné konanie  
T: 2017 - 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad 



4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T: 2017 - 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky  

5. realizácia diela 
T:  2017 - 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

A.3.3 Vypracovať územný plán 
obce  1. výber zhotoviteľa územného plánu  

T: 2017 - 2023 
Z: obec 

 

2. spracovanie územného plánu obce 
T: 2017 - 2023 
Z: obec, spracovateľ  

A.4 Dobudovať chýbajúce 

a modernizovať existujúce 
články občianskej 
infraštruktúry 

A.4.1 Znížiť energetickú náročnosť 

obecných budov a zabezpečiť 
bezbariérový vstup do obecných 
objektov 

1. vytypovanie objektov 

T: 2017 - 2023 

Z: obec  

 

2. vypracovanie PD 
T: 2017 - 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD  

3. územné, stavebné konanie  
T:  2017 - 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T: 2017 - 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky  

5. realizácia stavebného diela 
T: 2017 – 2023  
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

 A.4.2 Vybudovať dom smútku 
1. vytypovanie lokality na výstavbu objektu  

T: 2017 – 2023 
Z: obec  

 

2. vypracovanie PD 
T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD  

3. územné, stavebné konanie  
T: 2017 – 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad 

4. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky  

5. realizácia stavebného diela, nákup vybavenia 
objektu  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

 
B)  Oblasť HOSPODÁRSKA  

 

MIESTNA EKONOMIKA, ROZVOJ VIDIEKA  

Strategický cieľ: Obec so stabilným a prosperujúcim zázemím pre rozvoj podnikania, využívajúca potenciál regiónu  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ: FINANČNÝ 

OBJEM: 

B.1 Vytvoriť priaznivé 
podmienky pre rozvoj 

B.1.1 Podporovať vznik drobných 
podnikateľských prevádzok v obci 

1. Podporovať organizovanie informačných aktivít 
o možnostiach čerpania nenávratných finančných 

T: priebežne  
Z: OcÚ, MAS 

 



podnikania v obci prostriedkov z EÚ a národných zdrojov 
 

2. Zabezpečiť a distribuovať informácie nápomocné 
pre začatie podnikania  

T: priebežne  
Z: OcÚ, MAS 

 

3. Podporovať a podieľať sa na realizácii 
informačných aktivít zameraných na 
poľnohospodársku výrobu a agroturizmus  
 

T: priebežne  
Z: OcÚ, MAS 

 

B.1.2 Založiť obecnú firmu  

1. Realizovať podrobný audit zdrojov obce, štúdiu 
podnikateľských príležitostí a vypracovať stratégiu 

rozvoja obecnej firmy. 

T: 2017 – 2023 
Z: obec 

 

2. Inštitucionalizovať subjekt obecnej firmy 
T: 2017 – 2023 
Z: obec 

 

3. Spustiť prevádzku obecnej firmy na základe 
vypracovanej stratégie 

T: 2017 – 2023 
Z: obec 

 

 
B.1.3 Využívať príspevky ÚPSVaR 
zamerané na rast zamestnanosti  

1. Analyzovať možnosti získania príspevkov 
z prostriedkov ÚPSVaR 

T: 2017 – 2023 
Z: obec 

 

  2. Pripraviť žiadosti o poskytnutie príspevkov  
T: 2017 – 2023 
Z: obec 

 

CESTOVNÝ RUCH 

Strategický cieľ: Obec atraktívna pre turistov s ponukou doplnkových služieb cestovného ruchu  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ: FINANČNÝ 
OBJEM:  

B.2 Podporovať a vytvárať 
podmienky pre vidiecky 
cestovný ruch 

B.2.1 Vytvoriť podmienky pre 
zvyšovanie atraktivity obce 
z hľadiska CR 

1. Založiť tradíciu organizácie podujatí zaujímavých 
pre oblasť cestovného ruchu 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Vypracovať pasportizáciu atraktivít obce 
využiteľných pre oblasť cestovného ruchu  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

B.3 Zlepšiť propagáciu 
obce a ponuku služieb pre 
cestovný ruch 

B.3.1 Zabezpečiť propagáciu obce 
v oblasti cestovného ruchu 
v spolupráci s regionálnymi 
organizáciami 

 
v nadväznosti na stratégiu MAS 

- 

 

B.3.2 2 Podporiť rozšírenie služieb 
pre cestovný ruch 

1. Vytvoriť podmienky pre vznik stravovacích 
a ubytovacích  kapacít v obci – informovanie 

o možnostiach čerpania NFP  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ, MAS  

 

MIESTNA SAMOSPRÁVA  

Strategický cieľ: Moderná a transparentná samospráva, jednoduchý a efektívny výkon samosprávnych činností  
 

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  ČASOVÝ RÁMEC/ ZODPOVEDNOSŤ: FINANČNÝ 
OBJEM:  

B.4 Zvýšiť kvalitu B.4.1 Zabezpečiť verejný 1 Zriadiť rómske občianske hliadky  T: 2017 – 2023  



a dostupnosť služieb 
spojených s výkonom 
samosprávnych činností 

poriadok, ochranu majetku 
a obyvateľov obce 

Z: obec, komisie OcZ 

B.4.2 Zriadiť miesto prvého 
kontaktu na OcÚ 
  

1.Vytypovať vhodné priestory na zriadenie miesta 
prvého kontaktu  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Realizovať stavebné úpravy a vybaviť priestory 
kancelárie  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

 3. Informovať obyvateľov obce o zriadení miesta 
prvého kontaktu  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

B.4.3 Zvýšiť počet elektronických 
služieb a úroveň digitalizácie 

v obci 

1. Pripraviť zámer zlepšenia využívania 
elektronických služieb 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. iniciovať zapojenie obce do národných, ale aj 
dopytovo – orientovaných projektov zameraných na 
elektronizáciu verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej 
úrovni  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

B.4.4 Zlepšiť technické vybavenie 
OcÚ 

1. Realizovať inventarizáciu majetku a vybavenia  
T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Realizovať výmenu zastaralého technického 
vybavenia OcÚ  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 
C) Oblasť SOCIÁLNA  

 

SOCIÁLNA OBLASŤ 

Strategický cieľ:  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
TERMÍN PLNENIA 
ZODPOVEDNOSŤ 

FINANČNÝ 
OBJEM: 

C.1 Zabezpečiť realizáciu 
práva občanov na 
poskytovanie sociálnych 
služieb v súlade s ich 
potrebami 

C.1.1 Zlepšiť ponuku sociálnych 
služieb v obci  

v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb  
v zmysle Komunitného plánu 
sociálnych služieb  

- 

C.1.2 Znížiť sociálne vylúčenie 
rizikových obyvateľov obce  

v zmysle Komunitného plánu sociálnych služieb 
v zmysle Komunitného plánu 
sociálnych služieb  

- 

Strategický cieľ: Moderné a inšpiratívne prostredie poskytujúce kvalitné inkluzívne vzdelávanie  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
TERMÍN PLNENIA 

ZODPOVEDNOSŤ 

FINANČNÝ 

OBJEM: 

C.2 Vytvoriť kvalitné 
podmienky pre výchovno – 
vzdelávací proces 
a záujmovú činnosť 

C.2.1 Rozšíriť kapacity školy, jej 
rekonštrukciu a zníženie 
energetickej náročnosti 

1. vypracovanie PD 
T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD  

 

2. územné, stavebné konanie  
 
 

T: 2017 – 2023  
Z: obec, príslušný stavebný úrad 



3. analyzovať možnosti financovania realizácie 
aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, poradenské spoločnosti,  
banky  
 

 
4. realizácia stavebného diela, nákup vybavenia 
objektu  

 
T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

C.2.2 Zlepšiť materiálno – 
technické vybavenie ZŠ s MŠ 

1. Realizovať audit súčasného materiálno –
technického vybavenia učební   

T: 2017 – 2023 
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ 

 

2. Zlepšiť kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu 

obstaraním moderného vybavenia a učebných 
pomôcok  

T: 2017 – 2023 

Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ 

2. Realizovať výmenu zastaralého technického 
vybavenia OcÚ  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ 

 
C.2.3 Rozšíriť možnosti 
voľnočasových aktivít aj pre deti 
z MŠ  

1. Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú 
realizovať 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ 

 

2. Pripraviť plán akcií 
T: 2017 – 2023 
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ 

 

3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania 
aktivít 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ 

 

4. Pripraviť materiálno – technické zabezpečenie 
aktivít 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ 

 

5. Realizácia aktivít 
T: 2017 – 2023 
Z: obec, ZŠ s MŠ, komisie OcZ 

 

KULTÚRA 

Strategický cieľ: Bohatý kultúrny a spoločenský život obce s množstvom atraktívnych a pútavých podujatí  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
TERMÍN PLNENIA 
ZODPOVEDNOSŤ 

FINANČNÝ 
OBJEM: 

C. 3 Zrekonštruovať 

a vybaviť priestory pre 
kultúrnu, komunitnú 
a klubovú činnosť  

C.3.1 Zrekonštruovať a vybaviť 
priestory pre kultúrnu činnosť  

1. vypracovanie PD T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ PD  

 

2. územné, stavebné konanie  
T: 2017 – 2023 
Z: obec, príslušný stavebný úrad 

3. analyzovať možnosti financovania realizácie 

aktivity formou úveru, resp. dotácie, NFP 
 

T: 2017 – 2023 

Z: obec, poradenské spoločnosti, 
banky  

4. realizácia stavebného diela, nákup vybavenia 
objektu  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, zhotoviteľ, stavebný dozor 

C.3.2 Vytvoriť podmienky pre 
komunitnú a klubovú činnosť 

1. Zriadiť denné centrum pre mladých  T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Upraviť priestory denného centra pre mladých  T: 2017 – 2023 



Z: obec, komisie OcZ 

3. Obstarať vybavenie denného centra  
T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

C.3.3 Obnoviť knižný fond obecnej 
a školskej knižnice  

1. Spracovať audit súčasného stavu knižného fondu, 
analýzu návštevnosti a záujmu o konkrétne literárne 
žánre 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Realizovať obnovu knižného fondu obecnej a 
školskej knižnice 

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

C.4 Podporiť rozvoj 
kultúrneho 
a spoločenského života 
v obci 

C.4.1 Realizovať pútavé 
a hodnotné kultúrne 

a spoločenské podujatia 

1. Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú 
realizovať  

T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

 

 

2. Pripraviť plán akcií  
T: 2017 – 2023 
Z: obec, komisie OcZ 

3. Pripraviť finančnú analýzu a plán financovania 
aktivít  

T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

4. Pripraviť materiálno – technické zabezpečenie 
aktivít  

T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

 

5. Realizácia aktivít  
T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

C.4.2 Vytvoriť pasport 

zachovaných prvkov ľudovej 
kultúry 

1. Vytvoriť pracovnú skupinu aktívnych jednotlivcov  T: 2017 – 2023  
Z: obec, OcZ, OZ 

 

2. Zadefinovať typické tradície a prvky tradičnej 
ľudovej kultúry obce, ktoré je potrebné zachovať  

T: 2017 – 2023  
Z: obec, OcZ, OZ 

3. Zbierať, systematizovať a prezentovať tradície 
a prvky tradičnej ľudovej kultúry obce 

T: 2017 – 2023  
Z: obec, OcZ, OZ 

C.4.3 Vydať publikácie o obci 

1. Osloviť spracovateľa, prekladateľa a vydavateľa  T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Realizácia diela  T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

C.4.4 Podporovať vznik 
a fungovanie kultúrnych 
a spoločenských združení 

1. Finančne, organizačne a technicky podporiť 
činnosť kultúrnych a spoločenských združení  

T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

 

ŠPORT  

Strategický cieľ: Aktívna obec s ponukou kvalitných podmienok pre šport a pohybové aktivity všetkých obyvateľov  

PRIORITA:  ŠPECIFICKÝ CIEĽ:  AKTIVITY:  
TERMÍN PLNENIA 
ZODPOVEDNOSŤ 

FINANČNÝ 
OBJEM: 

C.5 Vytvoriť podmienky 
pre rozvoj športových 
aktivít v obci 

C.5.1 Dobudovať chýbajúcu 
infraštruktúru na realizáciu 
športových aktivít 

1. Vybudovať multifunkčné ihrisko T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Dobudovať zázemie športovísk 
T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 



C.5.2 Podporovať vznik 
a fungovanie športových oddielov 
v obci 

1. Iniciovať založenie nových športových oddielov T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Finančne, organizačne a technicky podporiť 
činnosť športových klubov  

T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

C.5.3 Zvýšiť záujem občanov 
o šport a pohybové aktivity 

1. Zadefinovať konkrétne aktivity, ktoré sa budú 
realizovať  

T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

 

2. Pripraviť plán akcií  
T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

3. Zabezpečiť financovanie a materiálno – technické 
zabezpečenie aktivít  

T: 2017 – 2023  
Z: obec, komisie OcZ 

4. Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce 
o pripravovaných aktivitách 

T:  
Z: obec, komisie OcZ 

5. Realizácia aktivít  
T:  
Z: obec, komisie OcZ 

 

 

 

 



IV.REALIZAČNÁ ČASŤ  
 
Legislatíva: 
 
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR má definované prioritné oblasti rozvoja SR, 
ktorými sú: 

a) Ľudské zdroje (populácia, zamestnanosť, vzdelávanie, sociálna infraštruktúra životná úroveň), 

b) Podnikateľské prostredie (ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť), 
c) Výskum, vývoj, inovácie – poznatkovo orientovaná ekonomika, 

d) Ochrana a tvorba životného prostredia (energetika, klimatické zmeny). 
 

 
Partnerská dohoda 
Slovenská republika dňa 20. 6. 2014 uzavrela s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rokoch 2014-2020. 
 

Partnerská dohoda stanovuje 11 tematických cieľov: 
1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií 

2. Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality 

3. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora 
rybárstva 

4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
5. Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika 

6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov 

7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach 
8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily 

9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii 
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného 

vzdelávania 

11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity 
verejnej správy 

 
 

Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 - 2020 
Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (15 329 mil. EUR) 

OP Výskum a inovácie (OP VaI) 

OP Integrovaná infraštruktúra (OP II) 
OP Ľudské zdroje (OP ĽZ) 

OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) 
Integrovaný regionálny OP (IROP) 

OP Efektívna verejná správa (OP EVS) 

OP Technická pomoc 
OP Program rozvoja vidieka 

OP Rybné hospodárstvo 
 

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca (223 mil. EUR) 
Programy cezhraničnej spolupráce (SK - CZ, SK - AT, PL - SK, SK - HU, ENI HU - SK - RO - UA) 

Programy nadnárodnej spolupráce (Stredná Európa, ETC Dunaj) 

Programy medziregionálnej spolupráce (INTERREG, ESPON, INTERACT, URBACT) 
 

 
 

 

 
 

 



Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii aktivít a cieľov Programu rozvoja obce 
Kolačkov na obdobie rokov 2017 - 2023 

 

Partnermi realizácie jednotlivých aktivít PRO sú subjekty: 
 verejnej správy – základná a materská škola, relevantné inštitúcie pre jednotlivé oblasti 

rozvoja obce (ÚPSVaR, okresný úrad – odbor starostlivosti o ŽP, Spoločný stavebný úrad), 

 spolupracujúce firmy a spoločnosti, s ktorými má obec zmluvu (na základe VO alebo priamym 

zadaním), 
 vlastníci hnuteľného i nehnuteľného majetku na území obce, 

 spolupracujúce záujmové skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie (napr. MAS 

Hnilec) so sídlom alebo prevádzkou alebo s činnosťou, ktoré vykonávajú na území obce, 

 donori a poskytovatelia grantov, dotácií, darov. 

 
Úlohy týchto partnerov vychádzajú z príslušnej legislatívy, uzatvorených zmlúv i dohodnutých 

záväzkov v rámci jednotlivých aktivít Programu rozvoja obce. 

 
Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie 

 
Realizácia Programu rozvoja obce začína po vypracovaní a schválení tohto strategického dokumentu 

obecným zastupiteľstvom. Realizáciu zabezpečuje samospráva po celú dobu platnosti dokumentu. 

PRO obce a jeho prípadná aktualizácia je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov. 

 
V zmysle § 12 zákona o regionálnom rozvoji obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho 

rozvoja: 

a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný 
hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj, 

b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PRO obce pravidelne ho monitoruje každoročne 
do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení, 

zabezpečuje súlad PRO obce s územnoplánovacou dokumentáciou, 
c) spolupracuje s VÚC, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii PHSR VÚC a na 

účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku PRO obce, 

d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja v spolupráci s 
ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území obce, 

e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, 
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré 

plnia funkcie územnej samosprávy, 

g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce. 
 

Obec Kolačkov zabezpečuje realizáciu Programu rozvoja obce Kolačkov na obdobie rokov 2017 – 2023 
prostredníctvom svojich orgánov - obecného zastupiteľstva a starostu obce.  

 
Obecné zastupiteľstvo: 

1) berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, 

2) schvaľuje celý dokument PRO, 
3) každoročne schvaľuje vyhodnotenie plnenia PRO, 

4) schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov 
    financovania a z prostriedkov rozpočtu obce, 

5) schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, 

6) rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu. 
 

Starosta obce: 
1) podpisuje uznesenie o schválení (i o aktualizácii či doplnkoch) PRO, 

2) riadi proces realizácie PRO, 

3) vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým  
    osobám (riadiace orgány jednotlivých operačných programov, dodávatelia, fondy a iné), 

4) spolupracuje s externými subjektami, 



5) zabezpečuje činnosti na úrovni jednotlivých projektov (príprava projektovej dokumentácie, príslušné 
    povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných prác) a prípravu  

    žiadostí o doplnkové zdroje financovania, 

6) komunikuje s partnermi PRO, ktorými sú na miestnej úrovni predovšetkým vzdelávacie inštitúcie 
    spolky, aktivisti a na regionálnej úrovni relevantné inštitúcie. 

 
Obecný úrad, ktorý zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a 

starostu: 

1) zabezpečuje inštitucionálne a administratívne veci týkajúce sa plnenia PRO, 
2) okrem prípadov, kedy budú žiadateľmi/prijímateľmi projektov iné subjekty v plnom rozsahu 

zabezpečuje (vykonáva) administráciu a procesy komunikácie, hodnotenia, monitorovania PRO. 
 

 
Komunikačná stratégia Programu rozvoja obce Kolačkov na obdobie rokov 2017-2023 

 

Komunikačná stratégia PRO je navrhnutá s cieľom zapojiť do procesu prípravy ako aj realizácie PRO 
širokú verejnosť a tak získať podporu verejnosti pre realizáciu projektov. Hlavným cieľom 

komunikačnej stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu, aby bol každý občan o 
všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PRO a jeho realizácie vyplynú, informovaný včas, v 

dostatočnom rozsahu a primeranou formou. 

 
Proces prípravy ako aj realizácie PHSR bude komunikovaný s verejnosťou v prostredníctvom možností, 

ktoré obec má a plánuje aj v budúcnosti využívať: 
- verejné informačné tabule 

- aktualizované internetové sídlo obce 
- miestne podujatia 

- verejné stretnutia 

- verejné prerokovanie 
- zasadania pracovných skupín v procese prípravy a realizácie PHSR 

 
V procese prípravy PRO obec Kolačkov informovala o zámere spracovania tohto dokumentu 

a umožnila širokej verejnosti participovať na príprave a spracovaní tohto dokumentu. V tejto fáze bol 

taktiež zrealizovaný dotazníkový prieskum.  
 

V priebehu realizácie akčného plánu PRO budú jednotlivé aktivity prezentované verejnosti formou: 
1) pozvánok a oslovovacích listov, 

2) pozvánok na správne konania v zmysle stavebného zákona, 

3) verejnými vyhláškami v zmysle stavebného konania, 
4) informačných článkov v obecnom časopise, 

5) oznamov na web stránke obce, obecnej tabuli, 
6) zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva a ním zriadených komisií či pracovných skupín, 

7) povinnej publicity projektov zo zdrojov EŠIF, štátnych dotácií a iných donorov. 
 

Cieľovými skupinami pre komunikačnú stratégiu obce sú: 

- poslanci obecného zastupiteľstva 
- členovia pracovnej skupiny pre prípravu a realizáciu PRO 

- miestni podnikatelia 
- zástupcovia miestnych spolkov a organizácii 

- obyvatelia. 

 
Obec raz ročne zrealizuje odpočet zrealizovaných aktivít za predošlý kalendárny rok a vypracuje akčný 

plán na nasledujúci kalendárny rok, ktorého obsahová i finančná časť je zapracovaná do ročného 
rozpočtu obce. 

 
Systém monitorovania a hodnotenia 

 

V rámci systému monitorovania a hodnotenia realizácie PRO je potrebné zabezpečiť: 
- monitoring plnenia akčného plánu a jeho aktualizáciu 



- hodnotenie plnenia akčného plánu v zmysle dosahovania stanovených ukazovateľov 
- monitoring plnenia strategického plánu a aktualizáciu PRO 

 

Monitorovanie a hodnotenie súvisí aj s analýzou a riadením rizík a komunikáciou s verejnosťou ako 
„pravidelný odpočet“ a prezentácia dosiahnutých výsledkov. Monitoring umožňuje PRO vhodne 

aktualizovať (časovo a vecne), či uplatniť iný prístup a vychádza z Plánu hodnotenia a monitorovania. 
Je dôležité uistiť sa, že vybrané aktivity a projekty skutočne prispievajú k riešeniu identifikovaných 

problémov a dosiahnutiu strategických cieľov. 

Monitorovanie sa realizuje priebežne počas celého trvania platnosti PRO na úrovni plnenia jednotlivých 
aktivít. Výstupom monitorovacieho procesu je súhrnná správa za každý uplynulý kalendárny rok, ktorú 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Cieľom monitorovania je získavanie informácii o skutočnom plnení 
aktivít, čo môže byť východiskom pre zmenu prípadného negatívneho vývoja, spôsobu realizácie, 

definovanie a prijatie nových či pozmenených opatrení. 
Monitoring sa vykonáva priebežne aj v rámci projektov EŠIF v intervaloch, ktoré sú dohodnuté v 

zmluve o nenávratnom finančnom príspevku. 

Hodnotenie sa realizuje na úrovni celého Programu rozvoja obce Kolačkov. Výstupy hodnotenia budú 
súčasťou súhrnnej správy za každý uplynulý kalendárny rok, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

 



V. FINANČNÁ ČASŤ  

 

Indikatívny finančný plán na celú dobu realizácie Programu rozvoja obce Kolačkov na 

obdobie rokov 2017 – 2023  

 

 
A) Oblasť : ENVIRONMENTÁLNA 

 

Finančný objem:  

 
B) Oblasť HOSPODÁRSKA  

 

Finančný objem:  

 
C) Oblasť SOCIÁLNA  
 

Finančný objem:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. AKČNÝ PLÁN 

SPOLOČNÝ AKČNÝ PLÁN OBCE KOLAČKOV  

Spoločný akčný plán obce Kolačkov je výsledkom snahy pripraviť koncepčný zámer riešenia 

dlhodobo zanedbaných problémov v obci, ktorá má negatívny dopad na všetkých obyvateľov 

v obci – Rómov žijúcich v neštandardných životných podmienkach, ako aj obyvateľov majority, ktorí 

čelia negatívnym sociálnym javom spojeným s dlhodobou extrémnou chudobou a sociálnym vylúčením 

miestneho rómskeho obyvateľstva. Plán vznikol ako systémové riešenie problematiky sociálne 

vylúčenej rómskej komunity žijúcej v obci v rámci programu Romact, financovanom z prostriedkov 

Európskej únie a Rady Európy.  

Plán je výsledkom širokej diskusie zainteresovaných subjektov – uvedené opatrenia a aktivity 

vychádzajú z návrhov, ktoré boli prednesené na stretnutiach občanov zorganizovaných za účelom 

vytvorenia zhody na možných riešeniach. V obci sa realizovalo v rokoch 2016 a 2017 postupne spolu 

11 stretnutí zameraných na hľadanie možných riešení pre zlepšenie existujúceho stavu, na ktorých sa 

zúčastnili zástupcovia obecného úradu, terénnej sociálnej práce, školských zariadení, polície, cirkvi, 

obecného zastupiteľstva, obyvatelia obce, ako aj samotnej rómskej komunity.   

Významným limitom celkového zlepšenia situácie v obci v tejto oblasti je absencia pozemkov, na 

ktorých by mohlo byť realizované zásadné zlepšenie infraštruktúry bývania ľudí žijúcich v rómskej 

osade, pričom akýkoľvek rozvoj osady v aktuálnej lokalite nie je možný (lokalita ohrozená zosuvom 

a záplavami, preľudnenosť lokality). Z dlhodobého hľadiska je tak možné očakávať zásadné 

zlepšenie situácie až po vytvorení priestorových predpokladov – zámenou pozemkov 

s miestnym urbariátom, alebo iným riešením – na relokáciu aspoň časti obyvateľov existujúcej 

osady a vytvorenia podmienok na štandardné bývanie aj pre rómskych obyvateľov obce. 

V tomto zmysle zostáva toto opatrenie zásadnou prioritou budúceho rozvoja obce s možným 

pozitívnym dopadom na život všetkých jej obyvateľov.  

Nižšie uvedené opatrenia sú v pláne zoradené v nadväznosti na ich časovú nadväznosť 

a realizovateľnosť.  

Opatrenie číslo 1. Zriadenie provizórneho komunitného centra 

Prvým výsledkom účasti obce v projekte Romact je zriadenie provizórneho komunitného centra, ako 

bezpečného priestoru v blízkosti rómskej osady pre činnosť akýchkoľvek zložiek verejnej moci 

(zamestnanci obecného úradu, terénna sociálna práca, bezpečnostné zložky, občianske hliadky, atď.), 

prípadne iné aktivity (napr. očkovanie detí). Výstavba provizórneho komunitného centra je 

financovaná z prostriedkov dotačnej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a 

vlastných zdrojov obce.   

Cieľom je taktiež vytvoriť podmienky na to, aby v danom priestore mohli byť realizované pravidelné 

mimoškolské a vzdelávacie aktivity pre deti z miestnej rómskej osady (prostredníctvom aktivačných 

prác, alebo dobrovoľníckej práce, prípadne iných projektov). Do úvahy pripadá napriklad prevádzka 

predškolského klubu ako pravidelnej aktivity pre deti pripravujúce sa na začiatok povinnej školskej 

dochádzky, ako dočasného riešenia pred rozšírením kapacity miestnej materskej školy.  

Opatrenie číslo 2. Spevnenie povrchu komunikácií v osade 

Požiadavku na spevnenie povrchu komunikácií v osade sprostredkovali zástupcovia rómskej komunity 

podieľajúci sa na tvorbe plánu. Súčasné nespevnené komunikácie vytvárajú v prípade nepriaznivého 

počasia zlé hygienické a životné podmienky pre obyvateľov osady. Obec poskytne obyvateľom lokality 

štrk, ktorý bude s pomocou obyvateľov lokality umiestnený na cesty a chodníky medzi existujúcimi 

domčekmi, čo prinesie zlepšenie súčasného stavu.       

Opatrenie číslo 3. Prieskum možných opatrení na sanáciu svahu nad osadou 



Vzhľadom na skutočnosť, že osada sa nachádza v lokalite, ktorá je zosunovým pásmom, sú jej 

obyvatelia v dlhodobom ohrození na životoch. Cieľom opatrenia je preskúmať možnosti vedúce 

k zníženiu rizika živelnej pohromy, resp. upozorniť zodpovedné štátne orgány na existujúci stav 

a z neho vyplývajúce riziká.  

Dlhodobým riešením je len presťahovanie osady na novú lokalitu, avšak vzhľadom na existujúcu 

situáciu s pozemkami je nevyhnutné aspoň zhodnotiť možnosť dočasných sanačných opatrení, resp. 

dôsledný monitoring stavu v čo najkratšom možnom čase berúc v úvahu ohrozenie životov veľkého 

počtu obyvateľov obce.  

Opatrenie číslo 4. Zriadenie miestnych občianskych hliadok v obci 

Opatrenie je zamerané na vytvorenie miestnych občianskych hliadok, ako efektívneho nástroja na 

zlepšenie pomerov v oblasti občianskeho poriadku a spolužitia, zníženie kriminality, ochrany životného 

prostredia a školskej dochádzky. Vzhľadom na predošlé pozitívne skúsenosti má obec záujem 

o dlhodobé fungovanie tejto podpornej služby, aktuálne financovanej z prostriedkov štrukturálnych 

fondov v reakcii na výzvu vyhlásenú Ministerstvom vnútra SR. Dôležitým prvkom efektívneho 

fungovania hliadok je ich zmiešané zloženie a zapojenie obyvateľov komunity.  

Opatrenie číslo 5. Zriadenie kamerového systému v obci 

Systém zameraný na zvýšenie bezpečnosti v obci by okrem miestnych občianskych hliadok mal byť 

doplnený aj kamerovým systémom zameraným na trvalé monitorovanie situácie na vybraných 

lokalitách so zvýšeným výskytom a pohybom obyvateľov pri dodržaní všetkých pravidiel na ochranu 

súkromia. Kamerový systém by taktiež mal pôsobiť preventívne vo vzťahu k ochrane životného 

prostredia (vznik nelegálnych skládok, atď.). Výstavba kamerového systému by mala byť realizovaná 

z prostriedkov štrukturálnych fondov výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR. 

 Opatrenie číslo 6.  Renovácia verejného osvetlenia v osade 

Funkčnosť verejného osvetlenia v osade predstavuje zásadný vplyv na kvalitu života v danej lokalite 

a to najmä v zimných mesiacoch. Zároveň je podmienkou na primeranú funkčnosť kamerového 

systému pri monitorovaní verejného priestranstva. Renovácia má byť zabezpečená z vlastných zdrojov 

obce (resp. napríklad paušálu poskytovaného popri mzdových výdavkoch v rámci projektu miestnych 

občianskych hliadok).  

Opatrenie číslo 7.  Zvýšenie kapacity materskej školy 

Nevyhnutným predpokladom zlepšenia vzdelanostnej (a následne pracovnej) situácie rómskych 

obyvateľov obce je absolvovanie predškolského vzdelávania, pričom existujúce kapacity miestnej 

materskej školy to v súčasnosti neumožňujú. Je preto strednodobou prioritou obce zabezpečiť 

zásadné rozšírenie kapacít materskej školy.  

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zabezpečil obecný úrad vypracovanie projektu na 

vybudovanie novej materskej školy rekonštrukciou nevyužívaných priestorov pri škole. Otáznym 

zostáva financovanie prostredníctvom vhodnej výzvy z štrukturálnych fondov EÚ.  

Opatrenie číslo 8.  Zriadenie obecného sociálneho podniku 

Na základe skúseností z iných obcí (Spišský Hrhov, Sveržov) by obec chcela vytvoriť podmienky na 

zlepšenie miestnej zamestnateľnosti obyvateľov obce, vrátane obyvateľov rómskej osady, 

prostredníctvom obecného sociálneho podniku. Cieľom podniku by nebola tvorba zisku, ale 

verejnoprospešný charakter jeho činnosti pre obec a tvorba pracovných miest, pričom by v tomto 

smere mohol slúžiť ako pracovný inkubátor - t. j. zamestnanci by mali možnosť nabrať pracovné 

zručnosti a návyky a následne by sa mohli uplatniť na otvorenom trhu práce. 

Kľúčovým pri založení podniku bude vytvorenie vhodného a dlhodobo udržateľného podnikateľského 

plánu a získanie vstupných investícií na strojové a iné vybavenie pre začiatok činnosti z verejných 



zdrojov. Prostredníctvom programu Romact bolo zabezpečené školenie v oblasti zakladania 

a manažmentu obecného podniku, pričom aj v budúcnosti bude možné poskytnúť ďalšiu potrebnú 

podporu.  

Opatrenie číslo 9. Relokácia osady (časti osady) 

Ako bolo uvedené, zásadné a dlhodobé zlepšenie situácie životných podmienok rómskej časti 

populácie v obci s priamym dopadom na kvalitu života majoritného obyvateľstva je možné len v 

súvislosti s presťahovaním osady do novej lokality a vytvorením štandardných podmienok na bývanie, 

prácu, vzdelávanie a podieľanie sa na živote v obci a jej komunite.  

Uvedené riešenie je plne v rukách obce – nie je v možnostiach jednotlivých obyvateľov rómskej 

komunity riešiť tento problém samostatne a individuálne a to aj vzhľadom na zložité pozemkové 

pomery v obci. Strednodobým cieľom preto je vytvoriť zámenou pozemkov, prípadne iným majetkovo-

právnym vysporiadaním priestor, na ktorom by bolo možné realizovať individuálnu, alebo skupinovú 

výstavbu spolu s vytvorením štandardnej infraštruktúry a ktorý zároveň zlepší otázku priestorového 

oddelenia časti obyvateľstva obce (vytvárajúceho podmienky pre nežiadúce sociálne vyčlenenie).  

Predmetné riešenie je zároveň jediným možným aj z hľadiska získania zdrojov na riešenie tejto 

problematiky – investície z verejných zdrojov do súčasnej lokality nie sú dlhodobo možné. Keďže 

infraštruktúrne prostriedky z štrukturálnych fondov EÚ už budú dostupné len po obmedzene dlhý čas 

(približne do roku 2020), je v najvyššom záujme obce sa riešeniu tejto otázky dlhodobo strategicky 

venovať.    

Opatrenie číslo 10. Výstavba komunitného centra 

Z dlhodobého hľadiska bude potrebné rómskej komunite v obci poskytovať podporu, sociálne 

a vzdelávacie služby  smerujúce k zlepšeniu podmienok ich života a vytváraniu podmienok na 

individuálne sociálne začlenenie do komunity v obci. K napĺňaniu tohto cieľa môže napomáhať 

komunitné centrum, ktoré však pri vhodnej lokalizácii môže slúžiť aj ako priestor na spoločné 

voľnočasové a kultúrne aktivity pre deti i dospelých a vytvárať tak možnosti na interakcie 

a prekonávanie vzájomných bariér. Opätovne je financovanie vybudovania i prevádzky z 

štrukturálnych fondov EÚ viazané na riešenie pozemkov a priestorového usporiadania.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čísl
o 

Opatrenie/aktivit
a 

Očakávané 
výsledky 

Obdobie 

implementáci

e 

Zodpovednos
ť 

Zdroje 
financovania 

1. 

Zriadenie 
provizórneho 

komunitného 

centra 

Existencia a 

prevádzka 
bezpečného 

priestoru 
v blízkosti 

rómskej 
osady 

05/17 – 08/17 
Obec /  starosta 

obce 

 
Úrad 

splnomocnenca 
vlády pre 

rómske 

komunity 
Vlastné zdroje 

obce 

2. 

Spevnenie 
povrchu 

komunikácií v 

osade 

Bezpečnejšie 
a čistejšie 

prostredie 
v rómskej 

osade 

05/17 – 08/17 

Obec /  starosta 

obce / rómska 
komunita 

Vlastné zdroje 

obce 

3. 

Prieskum 

možných opatrení 
na sanáciu svahu 

nad osadou 

Identifikácia a 
realizácia 

krátkodobých 
opatrení na 

sanáciu svahu 

nad osadou 

06/17 – 08/17 

Obec /  starosta 

obce / okresný 

úrad 

Vlastné zdroje 

obce 
Štátny rozpočet 

SR 

4. 

Zriadenie 

miestnych 
občianskych 

hliadok v obci  

Bezpečnejšie 

prostredie 
v obci, lepšie 

občianske 

spolužitie, 
lepšia školská 

dochádzka, 
ochrana 

životného 

prostredia 
a prevencia 

nelegálnych 
skládok 

06/17 – 08/17 
Obec /  starosta 
obce 

 

Ministerstvo 
vnútra SR 

(výzva) 
Vlastné zdroje 

obce (5% 

kofinancovanie) 

5. 

Zriadenie 

kamerového 

systému v obci 

Bezpečnejšie 

prostredie 
v obci, lepšie 

občianske 
spolužitie, 

ochrana 

životného 
prostredia 

a prevencia 
nelegálnych 

skládok 

06/17 – 08/17 
Obec /  starosta 
obce 

 

Ministerstvo 
vnútra SR 

(výzva) 

Vlastné zdroje 
obce (5% 

kofinancovanie) 

6.  

 
Renovácia 

verejného 

osvetlenia v osade 

Bezpečnejšie 
prostredie 

v obci, lepšie 
občianske 

spolužitie, 

prevencia 
nelegálnych 

skládok 

09/17 – 12/17 
Obec /  starosta 

obce 

 

Vlastné zdroje 
obce 

7. 
Zvýšenie kapacity 
materskej školy 

Zvýšenie 
zaškolenosti 

detí z osady 

09/17 – 05/18 
Obec /  starosta 
obce 

 
Ministerstvo 

vnútra SR 



na úroveň 

90% 

(výzva) 

Vlastné zdroje 
obce 

(kofinancovanie
) 

8. 

Zriadenie 

obecného 
sociálneho 

podniku 

Zvýšenie 

zamestnanost
i v obci, 

osobitne 
sociálne 

vylúčených 

skupín 
obyvateľstva 

01/18 – 06/18 
Obec /  starosta 
obce 

 

Ministerstvo 
práce SR 

(výzva) 
Vlastné zdroje 

obce 

( 
kofinancovanie) 

9. 
Relokácia osady 

(časti osady) 

Vytvorenie 
podmienok na 

štandardné 
bývanie 

Rómov v obci 

10/17 – 12/18 
Obec /  starosta 

obce 

 

Ministerstvo 
vnútra SR 

(výzva) 
ŠFRB 

a Ministerstvo 
dopravy SR 

(výzva 

a úverový 
program) 

Vlastné zdroje 
obce 

( 

kofinancovanie) 

10. 
Výstavba 
komunitného 

centra 

Existencia 
a prevádzka 

priestoru na 

kultúrne, 
voľnočasové 

a športové 
aktivity pre 

obyvateľov 

obce 

2019 - 2020 
Obec /  starosta 

obce 

 

Ministerstvo 
vnútra SR 

(výzva) 

Úrad 
splnomocnenca 

vlády pre 
rómske 

komunity 

Vlastné zdroje 
obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ZÁVER 

 

Informácia o schválení a zverejnení Programu rozvoja obce Kolačkov na obdobie rokov 

2017 – 2023  

Program rozvoja obce Kolačkov na obdobie rokov 2017 - 2023 bol schválený na I. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva vo Kolačkove dňa 31. 07. 2017 uznesením č. 33/2017 a dňa 01.08.2017 bol zverejnený 

na webovom sídle obce www.kolackov.sk. 

http://www.kolackov.sk/

