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1  ÚVOD  

 

   V súlade so zákonom NR SR č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008            

o podpore regionálneho rozvoja, obec Tichý Potok aktualizuje strednodobý strategický 

dokument s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tichý Potok               

s výhľadom do roku 2023 (ďalej len PHSR). Tento dokument na základe spracovania 

aktuálnych a relevantných štatistických údajov, ako aj verifikovaných údajov, výstupov          

z analytickej časti, SWOT analýzy a  identifikovaných potrieb – predpokladov rozvoja, 

navrhne stratégiu rozvoja obce.  

   Stratégia, ktorej ciele a priority budú stanovené s ohľadom na existujúci vnútorný 

potenciál, bude rešpektovať reálne možnosti čo najefektívnejšieho využitia a zhodnotenia 

definovaných endogénnych zdrojov s cieľom rozvoja miestnej ekonomiky, jedného                 

z predpokladov dosiahnutia vyššej kvality života obyvateľov.     

   Obsah PHSR je definovaný nasledovne:  

Analytická časť je založená na databáze informácií a ukazovateľov, obsahuje komplexné 

hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie a odhad 

budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia, ako aj príležitosti vo  využívaní vnútorného 

potenciálu územia.  

Strategická časť definuje stratégiu rozvoja obce, pričom zohľadňuje jeho vnútorné špecifiká  

a stanovuje strategický cieľ a špecifické ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní 

princípov regionálnej politiky  v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja 

územia obce.  

Programová časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie 

programu rozvoja obce.  

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia 

programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový 

harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.  

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce. PHSR bol 

spracovávaný v priebehu roku 2017, aktualizovaný a schválený v júni 2020.  

 

  
Harmonogram spracovania a schválenia 

  Tabuľka 1 

Ukazovateľ 
November 

2017 

December 

2017 

Január 

2018 

Február 

2018 

Jún  

2020 

Júl 

2020 

Prípravná fáza       

Analytická časť       

Strategická časť       

Programová časť       

Realizačná časť       

Finančná časť       

Finalizácia a schvaľovanie       
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Proces spracovania 

Tabuľka 2 

Zapojenie aktérov regionálneho rozvoja 

 spolupráca starostky s externými odborníkmi, 

so zamestnancami obce, konzultovaný 

s poslancami obecného zastupiteľstva,  

pripomienkovaný širokou verejnosťou 

Zapojenie verejnosti 

 vyplnením distribuovaného dotazníka             

v tlačenej podobe 

 konzultáciami na Obecnom úrade 

Zohľadnenie názorov verejnosti 
 zapracovanie výstupov z dotazníkového 

prieskumu do pripravovaného dokumentu 

Publicita 

 informácie zverejňované na úradnej tabuli 

 informácie zverejňované na webovej stránke 

obce 

 informácie zverejňované na zasadnutiach OZ 

Financovanie spracovania  z rozpočtu obce 

 

Obec Tichý Potok plánuje prostredníctvom intervencií do územia v programovom 

období 2017 – 2023 definovaných v tomto dokumente komplementárne nadviazať na ďalšie 

stratégie, plány a programy, ktoré zameraním svojich intervencií môžu prispieť k dosahovaniu 

cieľov a rastu konkurencieschopnosti obce.   

  Svojím tematickým zameraním bude PHSR v nadväznosti a doplnkovosti                      

s nasledujúcimi aktuálnymi/pripravovanými dokumentmi:  

 

miestna úroveň:  

 Územný plán obce  

 Plán komunitných služieb  

 Stratégia CLLD  (stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou) 

  

úroveň PSK:  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020 

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK, 2009, dodatok 2011  

 Program rozvoja vidieka PSK, 2015   

 Rozvojová stratégia PSK pre cestovný ruch, 2009   

 Stratégia PSK pre podporu a rozvoj podnikania, 2009   

 Analytická štúdia efektívnosti pri využívaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK, rozpracované 2015   

 Program energetického manažmentu PSK, rozpracované 2015   

 Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu PSK, Prešov, 2014   

 Generel dopravnej infraštruktúry, rozpracované 2015  

 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK, 2009, dodatok sprac. 2011   

 Koncepcia rozvoja informačného systému PSK, 2009   

 Stratégia rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy, 2014   

 Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015, sprac. 

2013   

 Regionálna integrovaná územná stratégia PSK, rozpracované 2015   
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 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na území PSK na obdobie 2013 – 2015  

 Akčný plán rozvoja okresu Sabinov, rozpracované 2015 

 

národná úroveň   

 Partnerská dohoda SR 2014 - 2020  

 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR  

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR  

 Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky  

 Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020  

 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013   

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – Zmeny                   

a doplnky č. 1 KURS 2001  

 Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015   

 Operačné programy SR financované z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov na programové obdobie 2014 – 2020   

 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016  

 Národný strategický plán rozvoja vidieka pre programové obdobie 2007 – 2013             

- Program rozvoja vidieka 2014 - 2020  

 Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku  

 Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015  

 Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015  

 Národný strategický plán rybného hospodárstva SR 2007 - 2013   

 Operačné programy SR na programové obdobie 2007 – 2013  

 Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva  

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2014-2020  

 Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja  

 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z v znení neskorších 

predpisov  

nadnárodná úroveň  

 Stratégia Európa 2020  

 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020 

Prostredníctvom výziev v rámci jednotlivých operačných programov budú môcť 

žiadatelia/prijímatelia získať nenávratný finančný príspevok na realizáciu aktivít           

v oblastiach stanovených v súlade s cieľmi Slovenskej republiky rešpektujúcich ciele 

EÚ.   
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Prehľad operačných programov a riadiacich orgánov 

          Tabuľka 3 

Operačný program Riadiaci orgán 

Ľudské zdroje (ĽZ)  MPSVR SR  

Kvalita životného prostredia (KŽP)  MŽP SR  

Integrovaný ROP (IROP)  MPaRV SR  

Efektívna verejná správa (EVS)  MV SR  

Rozvoj vidieka  MPaRV SR  

Výskum a inovácie (VaI)  MŠVVŠ SR  

Integrovaná infraštruktúra (II)  MDVRR SR  

Technická pomoc (TP)  ÚV SR  

Európska územná spolupráca:  

Program cezhraničnej spolupráce:   

Poľsko – slovenská spolupráca  

ENI  Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 

2014 – 2020  

Program nadnárodnej spolupráce  

Stratégia Európa  

ETC Dunaj  

Programy medziregionálnej spolupráce  

INTERREG  

ESPON  

URBACT  

  

  

MPaRV SR   

  

  

ÚV SR   

  

  

  

MH SR  

MDVRR SR  

MDVRR SR  

  

  



 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na obdobie  2017 - 2023   

                                                                                                                                                                                                                            

8 

 

Súhrnný prehľad projektových zámerov 
Tabuľka 4 

P. 

č. 
Typ 

zámeru 
Stručný popis investície 

Oblasť, na ktorú je 

projektový zámer 

orientovaný 

Predpokladaný 

termín 

realizácie 

(od - do) 

Predpokladané 

náklady 

(eur) 

Priorita zámeru 

oblasť kategória 

1. investičný 
Rekonštrukcia denného stacionára s cieľom 

vytvorenia pracovných príležitosti 

sociálna 

infraštruktúra 

pracovné 

príležitosti 
2018-2021 250 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov, OP MPSVaR 

2. neinvestičný 

Zhodnotenie existujúceho potenciálu pre 

vidiecky cestovný ruch a lepší marketing, 

vytváranie podnikateľského prostredia 

zamestnanosť 
pracovné 

príležitosti 
2017-2023 10 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov, OP MPSVaR 

 

3. 
investičný  

Rekonštrukcia a výstavba miestnych 

komunikácií v existujúcich lokalitách 

a v plánovaných lokalitách IBV  

technická 

infraštruktúra  

doprava, 

komunikácie  
2019-2023 350 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov, IROP a vlastné zdroje financovania 

4. investičný 
Rekonštrukcia kultúrneho domu a prístavba 

obecného úradu s parkoviskom 

sociálna 

infraštruktúra 

občianska  

vybavenosť 
2020 - 2023 250 000 

realizácia zo získaných dotácií, OP MK, IROP, 

príp. z vlastných  zdrojov    

5. neinvestičný Doplnenie dopravného značenia v  obci  
technická 

infraštruktúra  

doprava, 

komunikácie   
2017 - 2023 5 000  realizácia z vlastných zdrojov    

6. neinvestičný 

Vybudovanie prístreškov na  autobusových 

zastávkach Tichý Potok a Tichý Potok- 

Javorina 

sociálna 

infraštruktúra  

občianska 

vybavenosť  
2017-2018 8 000 realizácia z vlastných zdrojov 

7. investičný  
Modernizácia a rozširovanie verejného 

osvetlenia a postupná modernizácia 

technická 

infraštruktúra  

verejné 

osvetlenie  
2017-2023 5 000 

realizácia zo získaných dotácií,  

príp. z vlastných  zdrojov 

8. investičný  
Výstavba inžinierskych sietí  v plánovaných 

lokalitách IBV  

sociálna 

infraštruktúra  

sociálna 

 vybavenosť  
2017- 2023 150 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov, IROP a 

vlastné zdroje financovania 

9. investičný  

Vysporiadanie pozemkov a následné 

vytýčenie nových stavebných parciel pre 

výstavbu rodinných domov  

sociálna 

infraštruktúra  
bývanie  2017- 2023 25 000 realizácia investorom, prípadne vlastné zdroje 

10. neinvestičný Zabezpečovanie sociálnych služieb 
sociálne 

služby 

sociálne 

 služby 
2017-2023 10 000 

realizácia zo získaných dotácií MV, OP MPSVaR, 

realizácia z vlastných zdrojov 

11. neinvestičný 
Aktívne starnutie-poznávacie zájazdy, 

stretnutie s jubilantmi 

sociálne 

služby 

sociálne 

 služby 
2017-2023 8 000 realizácia z vlastných zdrojov 

12. investičný 
Zriadenie denného stacionára pre dôchodcov 

a ťažko chorých spoluobčanov 

sociálna  

infraštruktúra  

sociálna 

vybavenosť  
2020-2023 150 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov a vlastné zdroje financovania 
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13. neinvestičný 
Uchovávanie ľudových tradícií, podpora FS 

Tichopotočan 

sociálna 

infraštruktúra 
kultúra 2017- 2023 25 000 realizácia závislá od získania dotácie z  MK 

14. neinvestičný 
Vytváranie zbierkových fondov ľudovej 

kultúry 

sociálna 

infraštruktúra 
kultúra 2017-2023 25 000 

realizácia zo získaných dotácií z MK,  

príp. z vlastných  zdrojov    

15. neinvestičný Záchrana objektov ľudovej architektúry 
sociálna 

infraštruktúra 
kultúra 2020-2023 10 000 realizácia závislá od získania dotácie z MK 

16. neinvestičný 
Modernizácia priestorov obecnej knižnice 

a knižničného fondu  

sociálna 

infraštruktúra 

občianska 

vybavenosť 
2018-2021 10 000 realizácia závislá od získania dotácie z MK 

17. investičný Výstavba športovo-oddychovej zóny 
sociálna 

infraštruktúra 

šport,  

voľný čas 
2018-2022 5 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov  

18. investičný Výstavba prístrešku pri futbalovom ihrisku 
sociálna 

infraštruktúra 

šport, 

 voľný čas 
2017-2019 7 000 vlastné zdroje financovania 

19. neinvestičný 
Doplnenie športových zariadení pre 

kolektívne druhy športu 

sociálna 

infraštruktúra 

šport,  

voľný čas 
2017-2023 5 000 vlastné zdroje financovania 

20. neinvestičný Organizácia športových súťaží 
sociálna 

infraštruktúra 
šport 2017-2023 5 000 vlastné zdroje financovania 

21. investičný Podpora turistiky a cykloturistiky 
sociálna 

infraštruktúra 

šport,  

voľný čas 
2019-2023 20 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov z MŽP 

22. neinvestičný 
Značenie turistických trás a miestnych 

atraktivít 

technická 

infraštruktúra 
turizmus 2020-2023 5 000 

realizácia zo získaných dotácií, napr. ZMOS Horná 

Torysa, príp. z vlastných  zdrojov 

23. investičný Elektronizácia verejnej správy  
sociálna 

infraštruktúra  

zvýšenie kvality 

života 
2017-2023 20 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov 

24. neinvestičný Vzdelávanie zamestnancov obce 
sociálna 

infraštruktúra 
ľudské zdroje 2017-2023 5 000 vlastné zdroje financovania 

25. neinvestičný  Budovanie oddychových  zón a parkov 
sociálna 

infraštruktúra  

verejné 

priestranstvá  
2019-2023 20 000 

 realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov z IROP 

26. neinvestičný 
Systémová údržba zelene v obci a na 

cintoríne 

životné 

 prostredie 

verejné 

priestranstvá  
2017-2023 10 000 vlastné zdroje financovania 

27. neinvestičný Revitalizácia studničiek v okolí obce 
životné 

 prostredie 
turistika 2019-2022 1 000 

realizácia zo získaných dotácií,  MŽP 

príp. z vlastných  zdrojov 

28. investičný 
Realizácia opatrení na zachytávanie 

zrážkovej vody na území obce 

životné  

prostredie 

verejné 

priestranstvá 
2021-2023 30 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov, MŽP 

29. neinvestičný 
Zvyšovanie environmentálneho vedomia 

verejnosti  
životné 

 prostredie 
zhodnocovanie 

odpadu 
2017-2023 2 000 

realizácia zo získaných dotácií, MŽP, 

príp. z vlastných  zdrojov 

30 investičný Výstavba zberného dvora 
životné 

 prostredie 

zhodnocovanie 

odpadu 
2022-2023 20 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov, MŽP 

31. investičný  
Vybudovanie kanalizačných prípojok 

k rodinným domom a verejným budovám, 

 technická   

infraštruktúra  

 sociálna 

 vybavenosť  
2017-2022 30 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov, OP MŽP, príp. vlastné zdroje 
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dobudovanie miestneho vodovodu 

32. neinvestičný Likvidácia čiernych skládok odpadu  
 životné  

prostredie  

odstraňovanie 

enviro záťaží  
2017 - 2023 5 000 

financovanie z prostriedkov Ministerstva ŽP  

a z vlastných zdrojov 

33. investičný Úpravy vodných tokov  a priľahlých plôch 
 životné 

 prostredie 

protipovodňové 

opatrenia 
2017-2023 20 000 

realizácia závislá od získania finančných 

prostriedkov, OP MŽP 

34. neinvestičný 
Pomoc občanom pri mimoriadnych 

situáciách 

sociálna 

infraštruktúra 

sociálne 

 služby 
2017-2023 10 000 

realizácia zo získaných dotácií Združenie obcí 

Horná Torysa, príp. z vlastných  zdrojov 

35. investičný  Rekonštrukcia strechy domu  smútku 
 technická   

infraštruktúra 
občianska 

vybavenosť 
2018-2019 5 000 financovanie z vlastných zdrojov   

36. investičný 
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej 

zbrojnice 

sociálna 

infraštruktúra  

občianska 

vybavenosť  
2019-2020 60 000 

dotácia Ministerstva vnútra SR 

vlastné zdroje    

37. neinvestičný 
Podpora a rozvoj Dobrovoľného hasičského 

zboru  

sociálna 

infraštruktúra  

občianska 

vybavenosť 
2017 - 2023 18 000 

dotácia Ministerstva vnútra SR  

vlastné zdroje 
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2  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBCI  

 
Základná charakteristika obce 

 (k 31. 12. 2017) 

                             Tabuľka 5 

 

Názov obce Tichý Potok 

Kód obce  525308 

Názov okresu  Sabinov 

Názov kraja  Prešovský samosprávny kraj 

Štatút obce  obec 

PSČ  082 74 

Telefónne smerové číslo  051 

Prvá písomná zmienka o obci rok  1427 

Celková výmera územia obce  8,44 km2 = 1 650,6 ha 

Počet obyvateľov  336 

Hustota obyvateľstva na km2   39,81 

  

2.1  História obce  

 

Obec  Tichý Potok   leží vo východnej časti Levočských vrchov, v hornej časti 

doliny rieky Torysy, v nadmorskej výške 527 m, chotár dosahuje výšku v niektorých miestach  

až 1090  m. 

Prvá správa o obci je v súpise dedín Šarišskej stolice z roku 1427. Uvádza sa pod 

názvom Stelbach alebo Stillbach. Je to pôvodný nemecký názov vo význame Tichý Potok. 

Názov vytvorili vlastníci dediny, šľachtici spišsko-nemeckého pôvodu. Miestni obyvatelia 

dali tomuto nemeckému názvu slovenskú podobu Šteľbach. Neskôr sa používal  aj maďarský 

názov obce Csendespatak, názov Tichý Potok je až od roku 1948. 

V roku 1427 mala obec 8 port, patrila panstvu Torysa – Berzeviczyovcom 

a Tarcsayovcom. V roku 1682 vyhorela. V roku 1787 mala 58 domov a 409 obyvateľov, 

v roku 1828 mala 81 domov a 600 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec, dobytka a prácou 

v lesoch. V 19. storočí ťažili piesok. Obec postihlo niekoľko živelných pohrôm (povodne 

v rokoch 1908, 1922, 1956 a 1997). 

Obcou prechádza historická cesta spájajúca Šariš so Spišom, dnes však len lokálneho 

významu, lebo v súčasnosti je len neverejnou účelovou komunikáciou. Historicky to bola 

obec, ktorá vznikla v spojitosti s hradom Brezovica, ako šoltýska obec s hospodárskou 

funkciou. Jej rozvoj od II. polovice 20. storočia do roku 2010 obmedzovala existencia 

vojenského obvodu Javorina. 

Zamestnanie obyvateľstva sa ani za I. ČSR nezmenilo. Bola tu v prevádzke píla. Po 2. 

svetovej vojne značná časť obyvateľstva z obce odišla, predovšetkým do Čiech. Pôdu obrábali 

súkromne hospodáriaci roľníci až do roku 1975, časť obyvateľstva pracovala v lesnom 

hospodárstve, stavebných a iných podnikoch v Lipanoch, Košiciach.1 

                                                 
1 Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Torysa_(rieka)
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2.2  Geografická poloha 

 

 Obec Tichý Potok sa nachádza v okrese Sabinov v Prešovskom kraji, 15 km 

severozápadne od sídla obvodného významu Lipany. Leží na rozhraní poľnohospodárskej 

krajiny údolia Torysy a lesno-lúčnej krajiny pohoria Levočské vrchy, na jeho východnom 

okraji. Obec leží mimo významnejších urbanizačných priestorov alebo urbanizačnej osi,           

v rurálnej podhorskej krajine.  

  Obec radíme do regiónu Šariš (z historického hľadiska do Šarišskej župy/stolice). 

Najbližším mestom je mesto Lipany vzdialené necelých 15 km  od obce a mesto Sabinov 

vzdialené 28 km. Katastrálne územie obce susedí s obcami Brezovica,  Poloma, Krásna Lúka, 

Bajerovce a po zrušení VVP Javorina aj s obcami Nižné Repaše, Olšavica a Ihľany. Pre 

Tichý Potok je obec Brezovica prirodzeným centrom služieb, vďaka relatívne dobrej 

občianskej vybavenosti (školstvo, zdravotné stredisko, služby). Brezovica sa nachádza 

východne od Tichého Potoka v údolí Torysy. Je zo susedov najväčšou priamo prístupnou 

obcou a je prístupovou obcou do Tichého Potoka v smere od okresného mesta Sabinov           

a obvodového centra mesta Lipany. 

 

2.3  Prírodné pomery a klíma 

 

   Obec Tichý Potok leží mimo urbanizačné priestory a osi v rurálnej horskej kotlinovej 

krajine. Leží na rozhraní poľnohospodárskej a lesnej krajiny na úpätí Levočských vrchov, 

v ich východnej časti, v doline Torysy. Územie obce má významnú vodohospodársku 

funkciu, v jej katastri sú významné vodné zdroje využívané v rámci Prešovského 

skupinového vodovodu. Územie má aj potenciál na rozvoj rekreačnej funkcie pre rozvoj 

podhorského celoročného strediska cestovného ruchu. Najnižší bod v katastri sa nachádza v 

nadmorskej výške 520 m a najvyšší vrch vo výške 1120 metrov nad morom.  Intravilánom 

obce preteká rieka Torysa. Z hľadiska klimatických podmienok toto územie spadá do 

chladnej až studenej oblasti. 

   Na svahoch Levočských vrchov a masíve Čiernej hory sa vyskytujú rastliny alpského 

typu. Faunu zastupuje zajac poľný, líška, srna, diviak, aj vlk.  Do katastrálneho územia obce 

zasahuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy, nachádzajú sa tu biotopy európskeho 

a národného významu. Cez katastrálne územie Tichého Potoka prechádzajú dva regionálne 

biokoridory – rieka Torysa a hrebeň Levočských vrchov. Zachovalé životné prostredie a jeho 

dobrý stav je čiastočne odrazom nízkej industrializácie regiónu a absencie zdrojov 

znečistenia životného prostredia.   

 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na obdobie  2017 - 2023                                          

   

13 

 

 
                          Obrázok 1  

 

Kvalita životného prostredia - zaťaženie okresov stresovými faktormi 
 

2.4  Krajinná štruktúra 

  Na geologickej stavbe územia sa podieľajú typické treťohorné flyše, kataster obce sa 

nachádza v regióne karpatského flyšu.  Podklad územia tvoria skalné a poloskalné horniny, 

pieskovce a zlepence. V údolí rieky Torysa sa nachádzajú štrkovité zeminy. V katastri 

prevládajú hnedé pôdy.  

Územie obce Tichý Potok sa skladá z dvoch katastrálnych území: Tichý Potok 

s výmerou 1650,6 ha a Blažov s výmerou 4609,6 ha, spolu 6260,2 ha. Podľa evidencie 

nehnuteľností  sú v katastrálnom území Tichý Potok zastúpené jednotlivé druhy pozemkov 

takto: 

 

Druh pozemkov 
                                          Tabuľka 6 

Kultúra 
Plocha 

(%) 

Výmera 

(ha) 

Orná pôda 1,20        19,5263 

Záhrady + ovocné sady 0,80        12,7041 

Trvalé trávne porasty 13,70      226,8896 

Lesy 79,30    1309,1099 

Vodné plochy 0,90        14,1489 

Zastavané plochy 1,20         20,0773 

Ostatné 2,90         48,1302 

Celkom 100,00    1 650,5963 
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3  ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

3.1  Analýza vnútorného prostredia 

 

3.1.1  Demografia 

 

Demografická skladba obyvateľstva1 je aj odrazom vyše 50-ročného obmedzenia 

užívania podstatnej časti územia obce z dôvodu existencie vojenského obvodu, dlhodobo 

plánovanej výstavby vodárenskej nádrže a polohy sídla v hornatom území. 

 

Počet obyvateľov 
                                            Tabuľka 7 

Rok 
Počet 

obyvateľov 
Rozdiel 

Prírastok/ 

úbytok 

v % 

1787 409 - - 

1828 600 + 191 +46,70 

1970 597 -3    -0,50 

1980 481 -116  -19,43 

1991 387 -94 -19,54 

2001 393 +6   +1,55 

2011 348 -45  -11,45 

2017 336 -12    -3,45 

 

Vývoj počtu obyvateľov

0
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                                 Graf 1 

Vývoj počtu obyvateľov 

 

 

Vo vývoji počtu obyvateľov je viditeľný pokles od roku 1970. Počet obyvateľov obce 

dlhodobo mierne klesá. Výrazný útlm základnej poľnohospodárskej výroby a lesného 

hospodárstva a poloha obce na okraji vojenského pásma spôsobili stratu pracovných 

príležitostí a sťahovanie sa obyvateľov obce do iných regiónov.  

                                                 
1 Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011 
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Obyvateľstvo  podľa veku a pohlavia  

(2011) 
                                          Tabuľka 8 

Kategória Muži Ženy Spolu 
Rozdiel 

(M – Ž) 

0 - 4 6 8 14 -2 

5 - 9 10 11 21 -1 

10 - 14 9 14 23 -5 

15 - 19 15 13 28 +2 

20 - 24 18 20 38 -2 

25 - 29 18 8 26 +10 

30 - 34 12 9 21 +3 

35 - 39 8 10 18 -2 

40 - 44 9 10 19 -1 

45 - 49 16 12 28 +4 

50 - 54 14 10 24 +4 

55 - 59 6 8 14 -2 

60 - 64 5 7 12 -2 

65 - 69 8 5 13 +3 

70 - 74 7 12 19 -5 

75 - 79 6 9 15 -3 

80 - 84 1 5 6 -4 

85 - 89 3 2 5 +1 

90 - 94 2 1 3 +1 

95 - 99 0 0 0 0 

100 a viac 1 0 1 +1 

Spolu 174 174 348  

 

 

 

 
                                  Graf 2 

Veková štruktúra (2011) 
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Takmer štvrtinu obyvateľov obce tvorili v roku 2011 obyvatelia 

v predproduktívnom veku, 54 %  obyvatelia v produktívnom veku a viac ako 21 %  

v poproduktívnom veku. 

 

Obyvateľstvo podľa materinského jazyka                                                       

           Tabuľka 9 

P. č. Jazyk Počet Podiel v % 

1. slovenský 190 54,60 

2. rusínsky 126  36,21 

3. rómsky   10    2,87 

4. ukrajinský     3    0,86 

5. nezistený   19     5,46 

Celkom  348 100,00 

 

 

 
                                  Graf 3 

Štruktúra obyvateľov podľa materinského jazyka 

 

 

Materinským jazykom je pre 54,6 % obyvateľov slovenský jazyk, pre 36,21 %  

rusínsky jazyk, pre 2,87 % rómsky jazyk a pre 0,86 % ukrajinský jazyk. Pri sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, nebol zistený materinský jazyk u 5,46 %  

obyvateľov obce.   

 

 
Obyvateľstvo podľa národnosti 

                                                      
           Tabuľka 10 

P. č. Národnosť Počet Podiel v % 

1. slovenská 261 75,00 

2. rusínska   58 16,67 

3. rómska     6   1,72 

4. ukrajinská     3   0,86 

5. nezistená   20   5,75 

Celkom  348    100,00 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na obdobie  2017 - 2023                                          

   

17 

 

 

                            Graf 4  

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti 

 

75 %  obyvateľov obce sa pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo 

v roku 2011, hlásilo k slovenskej národnosti. Druhou najpočetnejšou skupinou boli 

obyvatelia hlásiaci sa k rusínskej národnosti (16,67 %). K rómskej národnosti sa prihlásilo 

1,72 % a k ukrajinskej národnosti 0,86 %. Pri sčítaní obyvateľov nebola zistená národnosť 

u 5,75 %  obyvateľov obce.   

 

 
Príslušnosť obyvateľov k cirkvi                              

          Tabuľka 11 

P. č. Vierovyznanie Počet Podiel v % 

1. Gréckokatolícka cirkev 264 75,86 

2. Rímskokatolícka cirkev   57 16,38 

3. Evanjelická cirkev augsburského vyznania     1   0,29 

4. bez vyznania    8    2,30 

5. nezistené  18    5,17 

Celkom  348 100,00 
 

 

                                   Graf  5 

Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania 
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75,86 % obyvateľov sa v roku 2011 prihlásilo ku Gréckokatolíckej cirkvi, 16,38 % 

k Rímskokatolíckej cirkvi a 0,29 % k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Bez 

vyznania bolo 2,3 % obyvateľov a u 5,17 % obyvateľov sa tento údaj nepodarilo zistiť. 

 
Obyvatelia obce podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania  

      Tabuľka 12 

P. č. Vzdelanie Počet Podiel v % 

  1. základné   91  26,15 

  2. učňovské (bez maturity)   60  17,24 

  3. stredné odborné (bez maturity)   40  11,49 

  4. úplné stredné učňovské (s maturitou)   14    4,03 

  5. úplné stredné odborné (s maturitou)   43   12,37 

  6. úplné stredné všeobecné   14    4,02 

  7. vyššie odborné vzdelanie     3    0,86 

  8. vysokoškolské bakalárske     2    0,57 

  9. vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské    15    4,31 

10. vysokoškolské doktorandské      0 0 

11. bez školského vzdelania    59   16,95 

12. nezistené      7     2,01 

 Celkom 348 100,00 

 

 

 

 
                                 

           Graf 6 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

 

 

  Viac ako štvrtina obyvateľov dosiahla iba základné školské vzdelanie, stredné odborné 

vzdelanie bez maturity viac ako 28 % obyvateľov, stredné s maturitou viac ako 20 %, vyššie 
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odborné vzdelanie a 1. stupeň vysokoškolského vzdelania takmer 1,5 %, vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa 4,31 % obyvateľov. 

 

3.1.2  Bývanie 

  Obec Tichý Potok mala v roku 2015 95 obývaných rodinných domov a 2 bytové 

domy, celkom 103 bytov. Priemerne v jednom byte bývalo 3,4 obyvateľov. So znižovaním 

počtu obyvateľov, predovšetkým v dôsledku úmrtia majiteľa, dochádza k znižovaniu počtu 

obývaných bytov. 

Obývané byty 
                                 Tabuľka 13 

Rok 1991 2001 2011 2015 

Počet obývaných bytov 119 116 102 103 

Obložnosť (počet obyv. na 1 byt) 3,3 3,4 3,4 3,4 

 

 

3.1.3  Trh práce a nezamestnanosť 

 

Okres Sabinov, do ktorého obec Tichý Potok patrí, bol podľa zákona č. 336/2015 Z. 

z. o podpore najmenej rozvinutých okresov   a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon č. 336/2015 Z. z.“) zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) 

do zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO). Dôvodom zaradenia okresu Sabinov 

medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo vysoká miera evidovanej nezamestnanosti. Jej 

výška k 31.12. v rokoch 2012 - 2015 sa pohybovala medzi 28,4 % a 18,7 %, kým za rovnaké 

obdobie bola miera nezamestnanosti na Slovensku 14,4 %, resp. 10,6 % (UPSVaR, 2016).      

Z dlhodobého hľadiska patrí okres Sabinov k okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti,   

v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) patrí okresu dlhodobo 3. priečka s najvyššou 

mierou nezamestnanosti.  

 

Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity (rok 2011) 
                          Tabuľka 14 

Ukazovateľ Muži Ženy 
Spolu 

počet % 

Osoby ekonomicky aktívne 85 56 141 40,5 

z toho:      

- osoby na  materskej dovolenke 0 3 3 0,9 

- pracujúci dôchodcovia 0 1 1 0,3 

- nezamestnaní 21 17 38 10,9 

Osoby na rodičovskej dovolenke 0 4 4 1,1 

Nepracujúci dôchodcovia 36 50 86 24,7 

Ostatní nezávislí 1 1 2 0,6 

Osoby závislé spolu 42 53 95 27,3 

z toho:     

- deti do 16 rokov 29 34 63 18,1 

- študenti stredných škôl 10 10 20 5,8 

- študenti vysokých škôl 3 9 12 3,5 

Ostatní závislí, nezistení 10 10 20 5,8 

Úhrn obyvateľstva 174 174 348 100 
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3.1.4.  Občianska a technická vybavenosť 

3.1.4.1  Občianska vybavenosť 

 

  Tichý Potok je malé sídlo, preto je v ňom vybudovaná len základná občianska 

vybavenosť v potrebnom rozsahu. V obci je kultúrny dom, obecná knižnica, futbalové ihrisko 

a dve maloplošné ihriská, dve predajne potravín, pohostinstvo, požiarna zbrojnica, obecný 

úrad, cintorín, dom smútku a kostol. Väčšina týchto existujúcich zariadení je umiestnená          

v centre obce, ihriská sú na jej okraji. Vzhľadom na malý počet detí, v obci nie je materská 

ani základná škola, tieto zariadenia a ďalšie služby sú dostupné v susednej obci Brezovica.           

V Tichom Potoku je aj jedno špecifické zariadenie vyššej občianskej vybavenosti, ktorým je 

miestne múzeum umiestnené v drevenici v centre obce. 

 

3.1.4.1.1  Vzdelávanie 

 

V obci Tichý Potok bola v minulosti základná škola, avšak pre nízky počet žiakov 

bola zatvorená. Vzdelávacie inštitúcie sú v obci Brezovica, vzdialenej 5 km, kde môžu deti 

v predškolskom veku navštevovať MŠ a následne základnú školu  1. – 9. ročník. V 

súčasnosti je Obec Brezovica zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Najbližšie 

stredné školy v kompetencii Prešovského samosprávneho kraja sa nachádzajú v meste 

Lipany. Ide o SOŠ Lipany a Gymnázium Lipany.  

 

3.1.4.1.2  Šport a športové zariadenia 

 

Obyvatelia obce majú možnosť športového vyžitia na futbalovom ihrisku, na 

volejbalovom ihrisku, v zime na prírodnej ľadovej ploche. Prírodné prostredie obce je veľmi 

vhodné na cyklistiku a pešiu turistiku.  

 

3.1.4.1.3  Zdravotníctvo  

 

Najbližšia zdravotná ambulancia pre dospelých je v obci Brezovica, rovnako zubná 

ambulancia a lekáreň. Ďalšie zdravotnícke zariadenia sú dostupné v mestách Lipany 

a Sabinov, pôrodnica je až v krajskom meste v Prešove, rovnako Fakultná nemocnica J. A. 

Reimana.  V centre mesta Lipany sa taktiež nachádza Poliklinika MEDICUM, n.o., súkromné 

MEDIKO centrum a množstvo súkromných ambulancií. V meste Sabinov sa nachádza 

mestská poliklinika, ktorá zastrešuje okrem vlastných ambulancií aj súkromné všeobecné         

a vybrané súkromné špecializované ambulancie, niektoré špecializované vyšetrenia 

(onkologické, cievne, neurologické a ďalšie) je nutné absolvovať v najbližšej FNSP Prešov. 

Okrem toho sa priamo v častiach mesta nachádzajú ďalšie súkromné ambulancie, hlavne 

obvodné.  
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3.1.4.1.4  Sociálne služby 

 

  Obec poskytuje sociálne služby pre svojich obyvateľov prostredníctvom Spoločného  

obecného úradu pre sociálne služby. Sociálnych zariadení v okrese Sabinov je nedostatok, 

hlavne v obciach nie sú k dispozícii denné stacionáre pre seniorov, ktorých prevádzkovanie 

je v kompetencii samosprávy. Taktiež je tu akútny nedostatok domovov sociálnych služieb,   

t. j. zariadení s pobytovou formou pre seniorov s pohybovým obmedzením, resp. s ťažkým 

zdravotným stavom. V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je evidovaný jeden domov 

sociálnych služieb a mesto Lipany má takéto zariadenie súkromné.  

 

 

3.1.4.1.5  Cestovný ruch a rekreácia 

 

  Ekologicky zachovaná vidiecka lúčno-lesná krajina je atraktívna pre cestovný ruch 

a rekreáciu. Obec a jej okolie je využívané na individuálnu formu turistiky a cykloturistiky, 

chatári a chalupári tu našli veľmi pekné a tiché miesto na pobyt. V roku 2013 bol podaný 

návrh na zrušenie prírodnej rezervácie Bižár v k. ú. obce Tichý Potok. K chráneným častiam 

prírody patrí územie zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Je to 

jednak chránené vtáčie územia SKCHVU051 Levočské vrchy a v štruktúre prvkov ÚSES sa 

na katastrálnom území obce nachádzajú územia ako biocentrá a biokoridory nadregionálneho 

významu: (NRBc) Tichý Potok, NRBk rieka Torysa a Levočské vrchy. 

 

3.1.4.1.6  Kultúra (kultúrne inštitúcie a kultúrne pamiatky) 

 

Kultúrny život v obci Tichý Potok je pestrý. Obecný úrad organizuje podujatia pri 

rôznych príležitostiach. Podujatia organizuje aj Dobrovoľný hasičský zbor a Občianske 

združenie „Šteľbach“. Folklórna skupina Tichopotočan je aktívna už 50 rokov. Obec má 

kultúrny dom, knižnicu, hasičskú zbrojnicu. Prirodzenou dominantou obce je 

gréckokatolícky kostol. V obci sa nachádzajú ešte pôvodné domy, drevené stavby studní       

a kamenné sypance. V pôvodnej drevenici sa nachádza miestne múzeum rusínskej ľudovej 

kultúry. 

  

 

3.1.4.2  Technická infraštruktúra 

 

3.1.4.2.1  Cestná sieť a dopravné systémy 

 

  Dopravne je územie obce prístupné z východu po ceste III. triedy č. 3193 Lipany -

Tichý Potok od obce Brezovica. Je to pre obec prístup od najbližšieho mesta Lipany,               

a zároveň od cesty I/68. Tento smer tvorí pre obec základný prístup k nadradenej cestnej sieti 

i iným druhom dopravy a zároveň prístup k pracovným príležitostiam a občianskej 

vybavenosti. Touto trasou vedú aj linky autobusovej dopravy, vedúce do obce. Cesta III/3193, 

prechádzajúca obcou, končí na západnom okraji obce - Hájenke, kde na ňu nadväzuje účelová 

lesná cesta vedúca údolím Torysy do obce Nižné Repaše. Táto cesta nie je verejnou 
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komunikáciou. Po ceste III. triedy vedie linka pravidelnej autobusovej dopravy, vedúcej do 

obce z mesta Lipany, ktorá obec spája so susednou obcou Brezovica. S ďalšími susednými 

obcami nemá Tichý Potok priame cestné, a teda ani autobusové spojenie, dopravné spojenie     

s nimi je len po poľných a lesných cestách. Ostatné miestne komunikácie majú obslužnú 

funkciu. Najbližšia železničná stanica je v Lipanoch. 

  V obci Tichý Potok sú viaceré menšie verejné parkoviská, a to parkovacie plochy pri 

zariadeniach občianskej vybavenosti. Parkovanie v obytných zónach je možné prevažne len 

na okrajoch komunikácií a pozemkoch jednotlivých stavieb. V obci nie sú žiadne hromadné 

garáže. Garážovanie súkromných vozidiel je riešené prevažne garážami na pozemkoch 

rodinných domov.  

  V obci nie sú vybudované chodníky pozdĺž ciest. Je v nej niekoľko nespevnených 

peších chodníkov s mlatovým povrchom. Južnou časťou katastra obce prechádza značkovaná 

turistická trasa č. 0922 (červená) Tichý Potok – Nižný Slavkov - Štefanovce, ktorá vedie         

z východnej časti Levočských vrchov do pohoria Bachureň.  

  Pre cyklistickú dopravu nie sú v obci ani v jej katastri vybudované samostatné 

cyklistické chodníky. Pre tento účel sú využívané miestne komunikácie, poľné a lesné 

účelové cesty, najmä tie, ktoré sú spevnené.  

  Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy nie je predpoklad prekročenia prípustnej 

hladiny hluku z dopravy na žiadnej komunikácii.  

 

 3.1.4.2.2  Vodné hospodárstvo a kanalizácia 

 

Obec Tichý Potok má vybudovaný verejný vodovod. Obyvatelia obce sú zásobovaní 

pitnou vodou z obecného vodovodu s vodným zdrojom a vodojemom 1 x 150 m3 

nachádzajúcimi sa severovýchodne od obce. Miestna časť Hájenka je zásobovaná vodou zo 

samostatného vodného zdroja a vodojemu 1 x 50 m3 nachádzajúcimi sa severne od tejto 

miestnej časti. Rozvodná vodovodná sieť vo vlastnej obci a miestnej časti Hájenka tvoria 

samostatné tlakové pásma, v oboch je voda dodávaná gravitačne. Vodovod zabezpečuje 

zásobovanie obce pitnou vodou a potrebu požiarnej vody pre hasenie požiarov. Na tento účel 

sú na rozvádzacom potrubí nadzemné a podzemné požiarne hydranty. Na území obce sa 

nachádza vodný zdroj Prešovskej vodárenskej sústavy Tichý Potok, realizovaný povrchovým 

odberom vody z rieky Torysa. Obcou prechádza prívodné vodovodné potrubie DN 800 

Prešovského skupinového vodovodu z vodného zdroja Tichý Potok do úpravne vody 

Brezovica. Ochranné pásmo vodného zdroja I. stupňa je oplotené. Celé územie obce sa 

nachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov Tichý Potok a Brezovica II. stupňa. V obci je 

vybudovaná splašková kanalizácia ako súčasť skupinovej kanalizácie s ČOV Torysa. Obec 

má vybudovaný hlavný kanalizačný zberač od futbalového ihriska do centra obce aj väčšinu 

uličných vetiev. Hlavná kanalizačná stoka pokračuje do obce Brezovica. Miestna časť 

Hájenka má vybudovanú samostatnú splaškovú kanalizáciu so samostatnou čistiarňou 

odpadových vôd. Recipientom vyčistených vôd je rieka Torysa. Odvedenie povrchových 

dažďových vôd z miestnych komunikácií a cesty III. triedy prebieha systémom rigolov 

vedených obojstranne alebo jednostranne pozdĺž komunikácií. Vyústenie dažďovej 

kanalizácie je do vodných tokov. 
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3.1.4.2.3  Energetické hospodárstvo 

 

Obec Tichý Potok je napojená na elektrickú energiu zo vzdušnej siete 22 kV linkou č. 282        

z ES Lipany. Distribučná sieť v obci je vo vyhovujúcom stave - bola rekonštruovaná. 

Vonkajšie osvetlenie je zrealizované výbojkovými svietidlami. Ovládanie osvetlenia je 

súmrakovými spínačmi. Tri trafostanice v obci sú v správe VSE a sú určené pre maloodber, 

jedna je určená pre podnikateľskú zónu. Obec Tichý Potok nie je plynofikovaná. Najbližšia 

plynofikovaná obec je obec Brezovica. V riešenom území nie je a ani sa nenavrhuje žiadny 

systém centrálneho zásobovania teplom. Jednotlivé objekty v obci sú a budú zásobované 

samostatnými objektovými zdrojmi tepla a teplej úžitkovej vody. Obec nie je plynofikovaná, 

zdroje tepla sú prevažne budú na báze tuhých palív. 

 

3.1.4.2.4  Telekomunikácie 

 

Obec Tichý Potok je na pevnú telefónnu sieť napojená z automatickej telefónnej 

ústredne Slovak Telecomu v Sabinove. Telefónny kábel do obce je vedený pozdĺž cesty III. 

triedy z obce Brezovica. Obec Tichý Potok je napojená vzdušným káblom, ktorý je ukončený            

v účastníckych rozvádzačoch. Cez skrine KJ SS 20 a KJ SS 40 sú prípojky vedené                   

k jednotlivým účastníkom. Telefónne rozvody sú vedené vzdušne na drevených podperných 

bodoch. Prípojky sú vzdušné od účastníckych rozvádzačov, telefonické spojenie sa vyznačuje 

častou poruchovosťou. Pokrytie obce internetovými pripojeniami zabezpečuje spoločnosť 

Livenet. 

Územie obce je pokryté signálom mobilných telefónnych operátorov, kvalita signálu 

však nie je dostatočná. Rozvod obecného rozhlasu je zrealizovaný závesným káblom, ktorý je 

ukotvený na podperných bodoch distribučnej siete NN. Po určitých vzdialenostiach sú na 

týchto podperných bodoch osadené reproduktory. Rozvody obecného rozhlasu ako aj 

reproduktory sú pod distribučnou sieťou NN a pod rozvodmi vonkajšieho osvetlenia. 

Ovládanie obecného rozhlasu je z rozhlasovej ústredne, ktorá je v budove Obecného úradu.  

Príjem TV signálu je zabezpečený pomocou televíznych antén a satelitných parabol.    

V súčasnej dobe v obci pribúdajú domy so satelitným príjmom, ktorý zabezpečuje kvalitný 

príjem uvedených TV staníc ale aj mnoho iných TV staníc. 

  

3.1.4.2.5  Odpadové hospodárstvo 

 

Všetky rodinné domy a zariadenia občianskej vybavenosti sú vybavené 110 litrovými 

zbernými nádobami na zmiešaný a samostatnými nádobami alebo vrecami na separovaný 

odpad. Vývoz domového a separovaného odpadu zabezpečuje zmluvný vývozca v súlade so 

schváleným všeobecne záväzným nariadením o odpadoch. Tekuté odpady sú odvádzané 

verejnou kanalizáciou do ČOV. Biologické odpady, najmä odpady zo zelene, budú 

recirkulované kompostovaním. Kompostovacie zariadenie bude vybudované a prevádzkované 

mimo kataster obce ako spoločné zariadenie pre združenie okolitých obcí. Je potrebné 

odstrániť existujúce divoké skládky odpadu a predchádzať ich vzniku umiestňovaním 

kontajnerov na veľkorozmerný odpad a vybudovaním zberného dvora. 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na obdobie  2017 - 2023                                          

   

24 

 

3.1.4.3  Štandardy minimálnej vybavenosti obce 

 
Vybavenosť obce 

  Tabuľka 15 

Výber ukazovateľov  
Odporúčaná 

vybavenosť  

Stav          

v obci  

 Školstvo 

Materská škola  •  Nie 

Základná škola (neplno organizovaná s ročníkmi 1. – 4.)  o  Nie 

Telovýchova a šport 

Ihrisko pre deti  •  Áno  

Ihrisko pre mládež a dospelých  •  Áno  

Ihrisko maloplošné (menej ako 2000 m2  plochy)  •  Nie  

Otvorená ľadová plocha  •  Nie  

Cestovný ruch – verejné ubytovanie  

Penzión  o  Áno  

Zdravotníctvo a sociálne služby  

Ambulancie   •  Nie 

Sociálne služby - zariadenia  

Zariadenie pre seniorov  o  Nie  

Zariadenie opatrovateľskej služby  o  Nie  

Denný stacionár  o  Nie  

Opatrovateľská služba  o  Áno  

Denné centrum  •  Nie  

Jedáleň  o  Nie  

Práčovňa  o  Nie  

Stredisko osobnej hygieny   o  Nie  

Maloobchod 

Potraviny, zmiešaný tovar  •  Áno  

Špecializovaný obchod (integrované zariadenia)  •  Nie 

Bankové inštitúcie 

Detašované pracovisko, reprezentácia   o  Nie  

Poisťovne 

Zastupiteľstvo, obchod. kancelária   o  Nie  

Kontaktné miesto  o  Nie  

Kultúra 

Knižnica (obecná, regionálna, krajská)  o  Áno  

Polyfunkčné kultúrne zariadenie (býv. kultúrny dom)  o  Áno  

Kultúrno –osvetové zariadenia  •  Nie  

Kostoly, modlitebne, synagógy, meditačné priestory  •  Áno 

Cintoríny, domy smútku, urnové háje, krematóriá  •  Áno  

Zeleň 

Parky a iné typy verejnej parkovej zelene  o  Áno  

Zeleň v obytných územiach   o  Áno  

Zeleň pri občianskej vybavenosti    •  Áno  

Ostatná zeleň (cintoríny, kempy, zeleň peších zón, ...)  •  Áno  

Zeleň pri výrobných a priemyselných areáloch  •  Nie  

Prírodná zeleň (lesy)  •  Áno  

Služby 

Služby pre obyvateľov ( murár, elektrikár, a iné)  •  Áno 
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 • odporúčaná vybavenosť 

 o alternatívne doplnenie vybavenosti  

 

 

 

3.1.4.4. Vyhodnotenie dotazníka 

 
Tabuľka 16 

A. Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné v oblasti 

VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY?  

Poradie 

dôležitosti 
Oblasť 

% 

respondentov 

1. Signál mobilných operátorov 96 

2. Cestná sieť, vrátane cyklodopravy 42 

3. Verejné priestory – vzhľad obce 38 

4. Rýchly internet 31 

5. Vodovod - Hájenka 27 

6. Čistička odpadových vôd 8 

7. Kanalizácia 4 

8. Odpadové hospodárstvo 4 

9. V tejto oblasti nevidím nedostatky 0 

B. Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné v oblasti  

    HOSPODÁRSTVA? 

Poradie 

dôležitosti 
Oblasť 

% 

respondentov 

1. Cestovný ruch 38 

2. Rozvoj podnikania 35 

3. Služby 34 

4. Obchod 19 

5. Poľnohospodárska výroba 15 

6. Priemyselná výroba 8 

9. V tejto oblasti nevidím nedostatky 4 

C. Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné    

      v  SOCIÁLNEJ OBLASTI? 

Poradie 

dôležitosti 
Oblasť 

% 

respondentov 

1. Sociálne služby 62 

2. Voľnočasové aktivity- kultúrne podujatia 42 

3. Voľnočasové aktivity- športové podujatia 27 

4. Zdravotníctvo 27 

5. Bývanie 23 

6. Školstvo 12 

9. V tejto oblasti nevidím nedostatky 4 

D. Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť v iných oblastiach  

prioritne?  

Poradie 

dôležitosti 
Oblasť 

%  

respondentov 

1. Vytváranie podmienok pre udržanie mladých 62 
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 Relevantné námety obyvateľov obce boli pri spracovaní Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce vzaté do úvahy. Námety obyvateľov sú dostupné na obecnom  

úrade. Počet odovzdaných vyplnených dotazníkov je 26. 

 

 3.2 Analýza vonkajšieho prostredia 

 

   Rozvoj územia, ako aj rozvoj miestnych ekonomík je ovplyvňovaný viacerými 

faktormi a kombináciou ich vzájomného pôsobenia. Medzi faktory ovplyvňujúce rozvoj 

územia patria endogénne a exogénne zdroje, ich vzájomná súvislosť a najmä schopnosť ich 

zhodnocovania.  Prírodné a kultúrne zdroje, stav ekosystémov, stupeň rozvoja hospodárstva    

a priemyslu, kvalita služieb, zavádzanie vedy a výskumu do praxe a s tým súvisiaci stupeň 

ekonomickej aktivity v blízkom okolí, sú dôležitým potenciálom pre rast 

konkurencieschopnosti a významne ovplyvňujú rozvoj ekonomiky obce Tichý Potok vo 

všetkých sektoroch národného hospodárstva.  

 

 

 

 

2. Lepší prístup k informáciám 35 

3. Zmena komunikácie medzi občanmi a zástupcami 

samosprávy 

27 

4. Lepšie životné prostredie 15 

E. Aké sú podľa vás najväčšie možnosti - potenciál rozvoja obce? 

Poradie 

dôležitosti 
Oblasť 

%  

respondentov 

1. Prírodný potenciál 62 

2. Tradície 42 

3. Kultúrny potenciál 27 

4. Predpoklady na podnikanie 27 

5. Regionálna výnimočnosť 19 

6. Historický potenciál 8 

F. Zaznamenali ste rozvoj obce za posledných 5 rokov? 

Poradie 

dôležitosti 
Oblasť % respondentov 

1. Áno 38 

2. Nie 30 

3. Neviem posúdiť 27 

G. K rozvoju obce by som mohol prispieť spôsobom: 

Poradie 

dôležitosti 
Oblasť % respondentov 

1. Skúsenosťami a zručnosťami 42 

2. Nemám možnosť 27 

3. Svojimi vedomosťami 19 

4. Kontaktmi 15 

5. Finančnou podporou 0 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na obdobie  2017 - 2023                                          

   

27 

 

Vonkajšie faktory rozvoja územia,  

vplyv vonkajšieho prostredia na rozvoj územia, steep analýza 

 

 Tabuľka17 

STEEP analýza vonkajších faktorov 

 

Sociálne faktory 

 

• prírastok, úbytok obyvateľov  

• migrácia obyvateľov  

• vzdelanie  

• sociálne postavenie obyvateľov  

• historický a kultúrny  vývoj spoločnosti  

• náboženské vyznanie  

Technologické faktory 

• zavádzanie IKT  

• zavádzanie inovatívnych technológií do výroby,  

• postupov a procesov  

• investície v budúcnosti  

 

Ekonomické faktory 

• prepojenie s politickými faktormi  

• stav jednotlivých sektorov národného hospodárstva  

• vývoj meny, kurzu, inflácie  

• kúpyschopnosť obyvateľstva  

Ekologické faktory 
• ekosystémový prístup  

• ekosystémové služby   

Politické faktory 

• stupeň liberalizácie a demokracie  

• legislatívne zmeny ovplyvňujúce podnikateľskú sféru  

• prenos kompetencií zo štátnej úrovne na nižšie úrovne 

 

  

   V súvislosti s analýzou vonkajšieho prostredia a jeho vplyvu na rozvoj obce Tichý 

Potok a zvyšovanie kvality života obyvateľov bola použitá STEEP analýza vonkajších 

faktorov.  

   Okres Sabinov má rozlohu 545,45 km2. Vzhľadom k rozlohe patrí medzi menšie 

okresy. Správnym sídlom okresu je mesto Sabinov, na území okresu sa nachádza 43 obcí,        

z toho sú 2 mestá - Sabinov a Lipany. Okres Sabinov susedí s okresom Prešov, v ktorom sa 

nachádza tretie najväčšie mesto na Slovensku, krajské mesto Prešov a s ktorým má najdlhšiu 

hranicu. Okrem toho susedí s okresmi Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

Osídlený je rovnomerne, v okresnom meste žije len 22 % obyvateľov, ide o okres                    

s prevládajúcim vidieckym osídlením. Ku koncu roka 2015 žilo na území okresu Sabinov 

spolu 59 341 obyvateľov, z toho 29 723 mužov  a 29 618 žien. Z celkového počtu 

obyvateľov Prešovského kraja dosahuje podiel obyvateľov okresu Sabinov hodnotu 7,2 %. 

Okres môžeme podľa počtu obyvateľov zaradiť medzi stredne veľké okresy, s približne 

rovnakou hustotou obyvateľstva ako je celoslovenský priemer (111 obyvateľov/km2).            

Z demografických charakteristík okresu Sabinov sú pozoruhodné tri charakteristiky - vysoký 

podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 - 64 rokov veku), vysoký podiel rómskeho 
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obyvateľstva a nízky podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva (najnižší v kraji a druhý 

najnižší na Slovensku).  

Okres Sabinov dlhodobo zápasí s vysokou nezamestnanosťou, ktorá je spôsobená 

jednak špecifickými faktormi ako je napr. vysoký podiel rómskeho obyvateľstva v okrese, 

tak aj rozhodnutiami celoslovenského charakteru týkajúceho sa hospodárskej a sociálnej 

politiky, inštitucionálneho nastavenia a príliš častých legislatívnych zmien ovplyvňujúcich 

podnikateľské prostredie. Odchod, resp. zánik významných zamestnávateľských subjektov      

v tomto regióne ovplyvnil regionálnu ekonomiku hlavne z pohľadu do vtedy existujúcich            

a rozvíjajúcich sa hospodárskych odvetví. Nízke mzdy v okrese Sabinov nepredstavujú 

výraznú motiváciu zamestnania sa v tomto okrese zvlášť pre mužov. Muži v okrese v roku 

2014 v priemere zarábali o takmer 285 EUR menej, ako bol celoslovenský priemer                 

a o 47 EUR menej, ako bol krajský priemer. K 31.12.2015 bolo v evidencii uchádzačov                      

o zamestnanie 5 944 občanov.  

  Na území okresu Sabinov k 31.12.2015 pôsobilo 711 firiem zameraných na tvorbu 

zisku a 3 754 súkromne podnikajúcich fyzických osôb – živnostníkov. Svoju činnosť obe 

skupiny orientujú hlavne do odvetví stavebníctva, obchodu a priemyselnej výroby. Podľa 

počtu zamestnancov je 97,7 % firiem v okrese zaradených medzi malé podniky (do 49 

zamestnancov), 2,1 % medzi stredné (od 50 - 249 zamestnancov) a 0,2 % medzi veľké 

podniky (nad 250 zamestnancov). Konkrétne v okrese pôsobí 10 podnikov, ktoré 

zamestnávajú od 50 – 249 zamestnancov a 1 podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 

zamestnancov (ŠÚ SR, 2016). V meste Lipany sa nachádza priemyselný park o rozlohe cca  

11 ha a kompletnou infraštruktúrou, kde v súčasnosti sídli 6 firiem. V okresnom meste 

Sabinov sú plochy (bývalý areál Frucony) vhodné na vytvorenie priemyselného parku 

(brownfield), no zatiaľ bez realizácie. V meste Sabinov sa nachádza priemyselná štvrť,            

v ktorej pôsobí viac ako 15 firiem a tvoria základ priemyslu v okrese Sabinov. Napriek 

výborným podmienkam pre poľnohospodárstvo, okres Sabinov je priemyselným okresom: 

priemysel zamestnáva 43 % zamestnancov. Ďalším najväčším zamestnávateľom je odvetvie 

vzdelávania a verejná správa. Poľnohospodárstvo, ktoré je významným odvetvím hlavne        

z hľadiska zamestnanosti na vidieku a vhodný profesijne pre nekvalifikovanú pracovnú silu 

predstavuje najnižší percentuálny podiel, 1,9 %.  

   Najväčší zamestnávatelia v priemysle pôsobia v spracovaní dreva a výrobe nábytku, 

vo výrobe ostatného vrchného ošatenia, výrobe ložísk a výrobe krvných derivátov, infúznych 

roztokov, vakcín a diagnostických prípravkov. Ďalej v okrese pôsobia firmy, ktoré sa 

zaoberajú stavebníctvom a výrobou mliečnych výrobkov.  
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Najväčší zamestnávatelia v okrese Sabinov 

Tabuľka 18 

Názov spoločnosti 
Štatistická klasifikácia ekonomických činností  

SK NACE Rev. 2 

SANAS, a.s.  
Výroba ostatného nábytku  

(tradičný výrobca nábytku s výrazným exportom)  

ZTS Sabinov, a. s.  

Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových                  

a ovládacích prvkov  
(vlastný vývoj, výroba prevodoviek)  

ODEVA, spol. s r.o. Lipany  
Výroba ostatného vrchného ošatenia  
(jeden z najväčších výrobcov odevov na Slovensku)  

IMUNA PHARM, a.s.  

Výroba farmaceutických prípravkov  

(výroba, výskum a predaj očkovacích látok, prípravky        

z krvnej plazmy, diagnostické prípravky, infúzne, 

dialyzačné a konzervačné roztoky)   

Poľnohospodárske družstvo        so 

sídlom v Jarovniciach  

Chov dojníc  
PD obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, 

(intenzívna rastlinná a živočíšna výroba, kŕmne zmesi, 

vlastná pekáreň)  

ATEX-OK, s.r.o.  Výstavba obytných budov  

EKO SVIP, s.r.o.  Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny  

ORAC SLOVAKIA, s.r.o.  Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo   

MEDICPRODUCT, a.s.  Výroba farmaceutických prípravkov  

G.V.S., spol. s r.o.  Výstavba obytných budov  

MILK-AGRO, spol. s.r.o.  výrobný 

závod v Sabinove  

výroba mliekarenských výrobkov, zavádzanie 

inovatívnych technológií, modernizácia   

 

   Kvalitná pôda, dobré klimatické podmienky, tradícia a ľudské zdroje predurčujú 

rozvoj poľnohospodárstva v okrese. V súčasnosti je tento potenciál využívaný nedostatočne. 

Na území okresu sa nachádza množstvo lesov, hlavne zmiešaného typu, čiže je tu predpoklad 

vytvorenia nových pracovných miest, najmä v oblasti ťažby dreva, jeho prvotného 

spracovania, čistenia lesa, spracovanie dreveného odpadu, ale aj výsadby nových lesných 

porastov. V oblasti Lipian sa v 80-tych rokoch minulého storočia realizovali hĺbkové 

geologické prieskumy ložísk ropy, zemného plynu a termálnej vody. V súčasnosti sa uvažuje 

o rekonštrukcii a oprave vrtov s cieľom využívať zdroje geotermálnej energie.  

   Okres Sabinov patrí z hľadiska rozmanitosti a hodnoty kultúrnych a prírodných 

pamiatok medzi atraktívne regióny Slovenska. V okrese je 43 územných jednotiek, každá          

z nich sa pýši min. jednou jedinečnosťou, či už ide o historické objekty (hrady, kostoly, 
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kúrie, kaštiele, kaplnky, hrobky), alebo o prírodné javy (chránené územia, bralá, jaskyne, 

nerasty, rastliny, živočíchy, turistické trasy, ľudové umenie, remeslá, a i.). Starostlivosť         

o pôvodnú kultúru a jej pamiatky je v súčasnosti zabezpečovaná samosprávami alebo 

mimovládnymi organizáciami.  

   Cestovný ruch je oblasť, ktorá nie je docenená. V súčasnosti v okrese chýba 

koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu ako aj spoločné marketingové a informačné 

služby, resp. aktivity. Absentuje ponuka krátkodobých víkendových pobytov pre obyvateľov 

žijúcich v okruhu 20 - 100 km, s dostupnými cenami pre rodiny s malými deťmi a pre 

seniorov, s využívaním ekologicky čistých dopravných prostriedkov (bicykel, regionálna 

železničná a autobusová doprava, pešia turistika). Najznámejšími lokalitami z hľadiska 

cestovného ruchu sú strediská Drienica a Lysá pri Sabinove a mestské kúpalisko v Sabinove. 

V priebehu niekoľkých rokov by mal v Lipanoch vzniknúť aquapark, ktorý bude využívateľ 

termálne vody. Je vysoký predpoklad zvýšenia návštevnosti tejto lokality, nakoľko v okruhu 

100 km sa podobné kúpalisko nenachádza a dlhodobo v kraji absentujú letné atrakcie               

a aktivity pre miestnych obyvateľov, ale hlavne návštevníkov okresu Sabinov a Prešov. 

Mesto Sabinov, mesto Lipany a obec Drienica sú od 12. 11. 2015 zakladajúcimi členmi 

oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Šariš“ a podieľajú sa na destinačnom 

manažmente územia. V dostupnej vzdialenosti od obce sú aj kultúrne a historické pamiatky 

severozápadného Šariša a juhovýchodného Spiša. 

  

 

3.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia - SWOT analýza  

  
Tabuľka 19 

OBLASŤ HOSPODÁRSTVO 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- tiché a pokojné prostredie lesnatej krajiny 

- dostupný prírodný a kultúrny  potenciál - 

zachovaný vidiecky ráz územia   
- potenciál pre poľnohospodársku 

prvovýrobu  a druhovýrobu  
- manažment  obce s dostatočnými 

skúsenosťami   
- bohatá tradícia remesiel - tesárstvo, 

kolárstvo, výroba dreveného náradia, 

výroba dreveného riadu, tkanie kobercov, 

šitie odevov, výroba ľanového plátna  
- tradícia roľníctva 
- výdatné zdroje pitnej vody pre miestny 

vodovod 
- výborné možnosti na turistiku a 

cykloturistiku 

 

- nízky počet obyvateľov v produktívnom veku  
- vysoká miera nezamestnanosti  
- nižšia vzdelanostná štruktúra  
- nízky rozpočet obce   
- nízka diverzifikácia v ekonomických 

činnostiach   
- objekty s potenciálom prispievajúcim             

k zvyšovaniu pracovných príležitostí v zlom 

technickom stave  
- väčšia vzdialenosť  od okresného  krajského 

mesta (z pohľadu dochádzania za prácou)  
- mladí nezamestnaní (do 29 rokov)  
- nedostatočne motivovaní mladí, aby zostali 

- nevysporiadané pozemky v osobnom 

vlastníctve pre IBV a podnikanie 

- chýbajúce pozemky pre IBV vo vlastníctve 

obce (s cieľom udržať mladých) 
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Príležitosti Ohrozenia 

- blízkosť  menšieho mesta  Lipany  
- dopyt po domácich eko  a bio produktoch  
- vytvorenie krátkych odbytových reťazcov 

pre obyvateľov blízkych miest  
- podpora  v oblasti budovania cyklotrás             

z národnej úrovne  
- podpora vidieckeho cestovného ruchu                     

z národnej úrovne  
- podpora v oblasti vysporiadania pozemkov   
- možnosť podpory definovaných oblastí           

z EŠIF  
- možnosť podpory definovaných oblastí            

z iných finančných mechanizmov   

- neúspešnosť pri čerpaní finančných 

prostriedkov z EŠIF  
- neúspešnosť pri čerpaní finančných 

prostriedkov z iných finančných 

mechanizmov   
- nezáujem mladých vrátiť sa   

- nepriaznivé podnikateľské prostredie 

- neukončené reštitúcie pôdy zo strany štátu 

- existencia zámeru výstavby vodnej nádrže 

 

 

OBLASŤ SOCIÁLNA (SLUŽBY) 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- existujúci prírodný a kultúrny potenciál  
- zásobovanie pitnou vodou z vlastného 

vodovodu 
- existencia kanalizácie 
- zabezpečený odvoz komunálneho odpadu 
- existencia požiarnej zbrojnice  
- existujúca technická infraštruktúra  
- tradície kultúrno- spoločenských podujatí   
- tradície v oblasti rusínskej ľudovej kultúry  
- zhodnocovanie kultúrneho potenciálu 
- existencia obecnej knižnice 

- nepostačujúce pokrytie signálmi mobilných 

operátorov  
- nedostatok služieb v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu a agroturizmu  
- nedostatok alternatívnych sociálnych              

a komunitných služieb k existujúcim 

sociálnym službám  
- nedostatočné zhodnotenie prírodného 

potenciálu 
- nízka diverzifikácia v oblasti služieb  
- nízka  kvalita  voľnočasovej infraštruktúry  
- nízka kvalita technickej infraštruktúry  
- nedostatočný marketing v oblasti 

zhodnotenia prírodného a kultúrneho 

potenciálu   

Príležitosti Ohrozenia 

- vytvorenie priaznivých podmienok pre 

rozvoj vidieckeho cestovného ruchu napr. aj 

prostredníctvom štátnych dotácií, NFP, 

finančných mechanizmov  
- možnosť podpory definovaných oblastí          

z EŠIF  
- možnosť podpory definovaných oblastí  
   z iných finančných mechanizmov   

  

- nedostatočný  záujem zo strany návštevníkov  
- nedostatočný záujem o poskytovanie  
   služieb zo strany podnikateľov  
- nedostatok štátnych dotácií na skvalitnenie 

infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu  
- nedostatok financií v oblasti služieb  
- nedostatočne  ohodnotená práca v službách  
- neúspešnosť pri čerpaní finančných 

prostriedkov z iných finančných 

mechanizmov   
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OBLASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- zachovalé životné prostredie z dôvodu 

nízkej industrializácie regiónu  

- veľmi pekne modelovaná a ekologicky 

zachovaná vidiecka krajina 

- zabezpečený separovaný zber odpadu 

- vybudovaný miestny vodovod 

- vybudovaná kanalizácia 

 

- nedostatočne  využitý prírodný potenciál  
- absencia zberného dvora  
- absencia zhodnocovania biologického 

odpadu (kompostovanie na úrovni obce  
   a časti obyvateľov)  
- nedostatočná protipovodňová ochrana  
- zlý technický stav budov – vysoká 

energetická náročnosť   

Príležitosti Ohrozenia 

- zmena legislatívy v oblasti ekosystémovej   

politiky  
- budovanie povedomia o triedení odpadu         

a správnom nakladaní s odpadmi  
- možnosť podpory definovaných oblastí            

z EŠIF  
- možnosť podpory definovaných oblastí           

z iných finančných mechanizmov   

- výstavba vodnej nádrže Tichý Potok 
- nekontrolované skládky odpadu   
- nedostatočná prevencia pred 

environmentálnymi rizikami  
- nedostatočná podpora dodržiavania 

legislatívy o odpadoch  
- neúspešnosť pri čerpaní finančných 

prostriedkov z iných finančných 

mechanizmov  

  

 

 

3.4  Identifikácia potrieb hospodárskeho rozvoja 

 

1. Za hlavnú rozvojovú funkciu obce považovať rekreačnú funkciu. Pri rozvoji obce 

zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného 

charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny. 

2. Podporovať extenzívne leso-pasienkarske využívanie podhorských častí územia, 

podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel, ako je využitie 

surovín z produkcie poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou 

pracovnou silou, využiť dopyt po „retro“ produktoch s pridanou hodnotou. Podporiť tvorbu 

regionálnej značky. 

3. Podporiť projekty zamerané na vytvorenie ubytovacích kapacít na rekreáciu, podporiť 

ubytovanie v súkromí. 

4. Vytvoriť podmienky pre vznik nových pracovných príležitosti atraktívnych aj pre mladých 

ľudí. Podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, flexibilne vytvárať nové atraktívne 

produkty cestovného ruchu s vyššou pridanou hodnotou, motivovať k zakladaniu mikro      

a malých podnikov, podnietiť zvyšovanie zamestnanosti v tejto oblasti. 

5. Zvýšiť investície do infraštruktúry malých rozmerov, technickej, sociálnej, voľnočasovej, 

najmä v nadväznosti na podporu aktívneho a zdravého starnutia.  

6. Dobudovať verejnú kanalizáciu a vodovod, vytvárať podmienky na rozširovanie siete 

obchodu a služieb.  
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7. Skvalitniť verejné plochy, upraviť plochy zelene, vysádzať pôvodné druhy drevín, 

podporovať kompostovanie odpadov, budovať protipovodňové stavby, prehrádzky, nádrže 

na zrážkovú vodu, požiarne nádrže. 

8. Podporovať aktivity zachovávajúce a rozvíjajúce tradičnú kultúru a prírodné a kultúrne 

dedičstvo, aktívne ochraňovať tradičnú architektúru, poskytovať kultúrne služby 

obyvateľstvu, zlepšiť propagáciu miestnych atraktivít. 

9. Zvýšiť individualizáciu miery podpory v oblasti poskytovaných sociálnych služieb podľa 

potrieb prijímateľov a rozvoj alternatívnych sociálnych služieb.  

10. Klásť väčší dôraz na ochranu biologickej diverzity, efektívne využívanie pôdy, 

ekosystémový prístup a podpora ekosystémových služieb vrátane zelených infraštruktúr, 

podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov.  
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4  STRATEGICKÁ ČASŤ 

 

  Strategická časť definuje víziu, teda stav, ktorý obec na konci plánovaného obdobia 

má záujem dosiahnuť. Aby k tomu došlo je „cesta“ k dosiahnutiu vízie rozdelená na 

dosahovanie čiastkových cieľov – globálnych a špecifických stanovených v rámci 

jednotlivých prioritných oblastí. Globálne a špecifické ciele sú ciele kreované tematicky           

s priemetom do územia. Z hľadiska posúdenia reálnosti dosahovania výstupov, výsledkov        

a dopadov implementácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce zohľadňujú 

tieto ciele výstupy, identifikované potreby, reálny potenciál a možnosti, špecifiká, ale aj 

možné ohrozenia počas implementácie opatrení.  

 

Tabuľka 20 

VÍZIA 

Prioritná oblasť: 

HOSPODÁRSTVO 

Prioritná oblasť: 

SOCIÁLNA (SLUŽBY) 

Prioritná oblasť: 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Globálny cieľ: Globálny cieľ: Globálny cieľ: 

 

Efektívnejšie a trvalo 

udržateľné hospodárenie 

s endogénnymi zdrojmi, 

najmä v súvislosti                  

s vytváraním lokálneho 

ekonomického prostredia 

Efektívnejšie a trvalo 

udržateľné hospodárenie         

s endogénnymi zdrojmi, 

najmä v súvislosti sa 

zvyšovaním dostupnosti 

bývania, kvalitných                

a moderných služieb 

 

Efektívnejšie a trvalo 

udržateľné hospodárenie            

s endogénnymi zdrojmi, 

najmä v súvislosti s ochranou 

kvalitného životného 

prostredia 

Špecifický cieľ: Špecifický cieľ: Špecifický cieľ: 

Viac pracovných príležitostí Zhodnotenie kultúrno-

historického dedičstva, 

dostupnosť služieb v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu 

a voľnočasových aktivít 

Zachovanie a zvýšenie 

kvality životného prostredia, 

udržateľná enviromentálna 

infraštruktúra 

  

   Vízia rozvoja obce Tichý Potok priamo nadväzuje na silné stránky a príležitosti 

definované vo SWOT analýze.  Strategické  a špecifické ciele sú premietnuté do opatrení        

a aktivít, ktoré priamo reagujú na súčasný stav v obci. Vo väzbe na víziu a strategické ciele 

má obec Tichý Potok záujem vytvoriť a udržať priaznivé podmienky pre rozvoj všetkých 

sektorov miestnej ekonomiky.  
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Prioritná oblasť:  HOSPODÁRSTVO 

 

 

1. Globálny cieľ:  Efektívnejšie a trvalo udržateľné hospodárenie s endogénnymi 

zdrojmi, najmä v súvislosti s vytváraním lokálneho ekonomického 

prostredia. 

 

1.1  Špecifický cieľ: Viac pracovných príležitostí  

 

   Ďalší rozvoj obce a využitie potenciálu územia bude ovplyvnené rozhodnutím štátu 

o zrušení Vojenského obvodu Javorina, reštitúciami pozemkov pôvodných vlastníkov 

v užívaní Vojenských lesov, š. p. a výstavbou Vodnej nádrže Tichý Potok.   

   Jednou z možností obce na zvýšenie počtu pracovných príležitostí je využiť 

koncepciu sociálneho podnikania, ktoré je už na území PSK v niektorých obciach overené       

a môže sa stať dobrým príkladom.  

   Environmentálne prijateľné rekonštrukcie a modernizácie nevyužívaných priestorov 

dávajú  možnosť vytvárania pracovných príležitosti v rámci všetkých troch  sektorov – 

súkromného, verejného a neziskového. Zabezpečujú zhodnotenie existujúceho tradičného         

a kultúrneho potenciálu, vytvárajú v kombinácii s kvalitnou dopravnou a voľnočasovou 

infraštruktúrou, kvalitnými službami a inovatívnymi produktami v oblasti cestovného ruchu 

predpoklady pre vznik prostredia priaznivého pre lokálnu ekonomiku.   

  

1.1.1 Opatrenie:  Vytvorenie priaznivých podmienok pre podnikanie, napríklad  

  aj prostredníctvom  koncepcie sociálneho podnikania  

  

Aktivita: 1.1.1.1 Rekonštrukcia denného stacionára s cieľom vytvorenia  pracovných 

príležitostí  

Aktivita:  1.1.1.2  Zhodnotenie existujúceho potenciálu pre vidiecky cestovný ruch           

a lepší marketing   

  

  

 

Prioritná oblasť: SOCIÁLNA (SLUŽBY) 

 

2. Globálny cieľ:  Efektívnejšie a trvalo udržateľné hospodárenie s endogénnymi 

zdrojmi, najmä v súvislosti sa zvyšovaním dostupnosti bývania, 

kvalitných a moderných služieb 

 

2.1 Špecifický cieľ: Zhodnotenie kultúrno-historického dedičstva, dostupnosť služieb                    

v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a voľnočasových aktivít 

   S cieľom zvýšenia kvality života obyvateľov je podpora výstavby a rekonštrukcie 

miestnych pozemných komunikácií, ktoré sú súčasťou dopravného vybavenia obce                 

a vytvárajú dopravné spojenie v jej záujmovom území, sú v rámci lepšej dostupnosti pre obec 
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Tichý Potok veľmi dôležité. Obec plánuje zároveň doplnenie dopravného značenia v záujme 

bezpečnosti dopravy. Obnova (rekonštrukcia a modernizácia) verejného osvetlenia bude          

v obci podporená aj doplnením nových svetelných bodov.  

   Vo vzťahu k mladým rodinám a udržaniu mladých ľudí v obci, zabezpečí obec 

vytýčením nových stavebných parciel pre výstavbu rodinných domov a prostredníctvom 

výstavby inžinierskych sietí v plánovaných lokalitách IBV, podporu individuálnej bytovej 

výstavby (IBV). Cieľom je zabezpečiť aj kvalitnú dostupnosť internetovej a mobilnej siete. 

 

2.1.1  Opatrenie: Lepšia dostupnosť  

 

Aktivita: 2.1.1.1  Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v existujúcich    

lokalitách bývania, ako aj v plánovanej  lokalite IBV   

Aktivita  2.1.1.2  Rekonštrukcia a prístavba verejných budov 

Aktivita  2.1.1.3  Doplnenie dopravného značenia v obci 

Aktivita 2.1.1.4 Vybudovanie prístreškov na  autobusových zastávkach Tichý Potok 

a Tichý Potok- Javorina  

 

2.1.2 Opatrenie: Bezpečnejšie a kvalitnejšie bývanie  

 

Aktivita:  2.1.2.1  Modernizácia a rozširovanie verejného osvetlenia 

Aktivita:  2.1.2.2  Výstavba inžinierskych sietí v plánovaných lokalitách IBV 

Aktivita: 2.1.2.3 Vysporiadanie pozemkov a následné vytýčenie nových stavebných 

  parciel pre výstavbu rodinných domov 

 

2.1.3 Opatrenie: Dostupnejšia sociálna starostlivosť a dôstojné starnutie 

  

Aktivita: 2.1.3.1 Zabezpečovanie sociálnych služieb 

Aktivita: 2.1.3.2 Aktívne starnutie – poznávacie zájazdy, stretnutie s jubilantmi  

Aktivita: 2.1.3.3 Zriadenie denného stacionára pre dôchodcov a ťažko chorých  

 spoluobčanov  

 

2.2 Špecifický cieľ: Zhodnotenie kultúrno-historického dedičstva, dostupnosť služieb                 

v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a voľnočasových aktivít. 

  Tento špecifický cieľ bol stanovený na základe výstupov z analytickej časti.                   

V súčasnosti vidiecke oblasti bojujú s viacerými negatívnymi javmi. Ide napríklad o odliv 

obyvateľstva z vidieka, najmä  mladých do 30 rokov, a taktiež o nízky alebo až stagnujúci 

miestny ekonomický rozvoj. Aj keď mnohé vidiecke oblasti majú dostatočný potenciál pre 

rast miestnych ekonomík, nedokážu naštartovať procesy, vďaka ktorým by endogénne zdroje 

dokázali nielen využiť ale aj zhodnotiť. Miestny ekonomický rozvoj ovplyvňuje stav kvality 

života obyvateľov, od ktorého sa odvíja najmä migračné správanie sa obyvateľstva.  

   Kvalita života obyvateľov je ovplyvnená nielen prístupom k možnostiam zamestnať 

sa, ale je ovplyvnená aj dostupnosťou a kvalitou zdravotníckych a sociálnych služieb 
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poskytovaných verejnými a súkromnými subjektmi, ale aj voľnočasová infraštruktúra, ktorá 

prispieva ku kvalite ponúkaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.   

   Významným prínosom pre obyvateľov a podnikateľské subjekty by mala byť 

elektronizácia verejnej správy. Tá by podstatne znížila neproduktívny čas strávený 

vybavovaním úradných záležitostí, a zároveň by eliminovala chybovosť.  

 

2.2.1 Opatrenie: Zhodnotenie kultúrno-historického dedičstva  

 

Aktivita: 2.2.1.1 Uchovávanie ľudových tradícií a podpora Folklórnej skupiny  

   Tichopotočan 

Aktivita: 2.2.1.2 Vytváranie zbierkových fondov ľudovej kultúry 

Aktivita: 2.2.1.3 Záchrana objektov ľudovej architektúry 

Aktivita: 2.2.1.4 Modernizácia priestorov a knižničného fondu v obecnej knižnici 

 

2.2.2  Opatrenie: Dostupnosť služieb v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 

a voľnočasových aktivít 

 

Aktivita: 2.2.2.1 Výstavba  športovo-oddychovej zóny - zelené ihriská  

Aktivita: 2.2.2.2 Výstavba prístrešku pri futbalovom ihrisku 

Aktivita: 2.2.2.3 Doplnenie športových zariadení pre kolektívne druhy športu 

Aktivita: 2.2.2.4 Organizovanie športových súťaží 

Aktivita: 2.2.2.5 Podpora turistiky a cykloturistiky 

Aktivita: 2.2.2.6 Značenie turistických trás a miestnych atraktivít 

 

2.2.3 Opatrenie: Priblíženie miestnej samosprávy občanovi 

 

 Aktivita: 2.2.3.1 Elektronizácia verejnej správy  

Aktivita: 2.2.3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce  

 

3. Globálny cieľ:  Efektívnejšie a trvalo udržateľné hospodárenie s endogénnymi 

zdrojmi, najmä v súvislosti s ochranou kvalitného životného 

prostredia 

 

3.1  Špecifický cieľ:  Zachovanie a zvýšenie kvality životného prostredia, udržateľná    

enviromentálna infraštruktúra 

 

  Jedným z hlavných  faktorov rozvoja miestnej ekonomiky a zvyšovania jej  

konkurencieschopnosti je zabezpečenie udržateľného a efektívneho využívania potenciálu 

prírodných zdrojov. Takýto prístup prispieva k sekundárnej zamestnanosti a výrazným 

spôsobom najmä k ochrane a šetreniu prírodných zdrojov. Využívaním zelenej infraštruktúry   

a  systematickým  posilňovaním prírodných procesov pri priestorovom plánovaní sa z prírody 

získavajú ekologické, ekonomické a sociálne prínosy. Zelenou infraštruktúrou je možné 

nahradiť napr. aj budovanie ochrannej infraštruktúry proti povodniam.  
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   Zelená infraštruktúra môže byť lacnejšou alternatívou zdravého a bezpečného 

prostredia. Zelené priestranstvá podporujúce biologickú rozmanitosť - biodiverzitu, majú 

mnoho výhod, vytvárajú atraktívne prostredie pre oddych a prácu, dobre pôsobia na zdravie, 

poskytujú úkryt pred letnými horúčavami a prinášajú sociálne výhody, akými sú nové 

pracovné príležitosti.  Prvky zelenej infraštruktúry, akými sú zelené plochy so stromami, 

zelené strechy, parkoviská, parky a aleje, prehrádzky, nádrže na zrážkovú vodu a iné opatrenia 

prispievajú k ochrane ľudského zdravia, šetreniu energiou, predchádzaniu škodám na majetku.   

  Obec Tichý Potok má dostatok prírodných vodných zdrojov. V blízkosti obce sa 

nachádzajú studničky s kvalitnou pitnou vodou. Obec plánuje upraviť okolie studničiek            

a umožniť svojim obyvateľom a návštevníkom obce opätovne využívať tieto pramene, čím  

prispeje k vyššej atraktívnosti obce.  

  Obec Tichý Potok využitím prvkov zelenej infraštruktúry prispeje k zvýšeniu kvality 

ekosystémových služieb.   

 

3.1.1  Opatrenie: Lepší ekosystémový prístup  

 

 Aktivita: 3.1.1.1 Budovanie oddychových zón a parkov   

 Aktivita: 3.1.1.2 Systémová údržba zelene v obci a na cintoríne  

 Aktivita: 3.1.1.3 Revitalizácia studničiek v okolí obce  

 Aktivita: 3.1.1.4 Budovanie zariadení na zachytávanie zrážkovej vody v krajine 

  

3.2  Špecifický cieľ: Zachovanie a zvýšenie kvality životného prostredia, udržateľná  

environmentálna  infraštruktúra 

  

   V hierarchii nakladania s odpadmi je predchádzanie vzniku odpadov na prvom 

mieste.  Podľa programu predchádzania vzniku odpadu v rámci SR je dôležitý posun od 

materiálového zhodnocovania odpadov k predchádzaniu ich vzniku. V tejto oblasti je preto 

dôležité zvyšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti. Obec Tichý Potok má 

plán vybudovať zberný dvor predovšetkým na veľkoobjemový odpad a podporiť domáce 

kompostovanie biologického odpadu s cieľom používania vzniknutého kompostu                  

v záhradách. Domáce kompostovanie je považované za predchádzanie vzniku odpadu a  nie 

je považované za nakladanie s odpadmi. Je to prirodzený aeróbny biochemický proces, pri 

ktorom vzniká organické hnojivo.  

   Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami predstavujú realizáciu technických 

opatrení a úprav priamo na vodných tokoch, ako aj netechnických opatrení (napr. využitím 

zelenej infraštruktúry v krajine) v povodiach zameraných na spomalenie odtoku vôd                

z povodia do vodných tokov. Opatrenia budú realizované v súlade so zákonom o ochrane 

pred povodňami, ktorým je transponovaná smernica 2007/60/ES.  

   Prípadné využitie zelenej infraštruktúry prispeje nielen k zmierneniu dôsledkov 

zmeny klímy a k protipovodňovej ochrane, ale aj k ochrane biodiverzity. 

   Uvedené aktivity vyžadujú zapojenie kľúčových subjektov pri riešení otázky ochrany 

prírody (vlastníci a užívatelia pozemkov), ako aj podporu verejnosti. Potrebné je zohľadniť 

národnú legislatívu, stratégie a špecifické priority ochrany prírody a krajiny.  
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   Obec má fungujúci dobrovoľný hasičský zbor, ktorý plní úlohy súvisiace 

vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.  

   Environmentálne prijateľnou  rekonštrukciou hasičskej zbrojnice obec podporí jeden     

z prvkov bezpečnosti dôležitý pre obyvateľov pri vzniku environmentálneho rizika (požiar, 

povodeň).  

   Opatrenia na zníženie  energetickej náročnosti prispievajú k dosiahnutiu udržateľných 

dodávok energie a znižovaniu emisií skleníkových plynov. Aktivity obce Tichý Potok             

v rámci zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov budú zamerané na zlepšenie 

tepelno-technických vlastností budov, zavádzanie inovatívnych technológií v oblasti 

vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie, čoho priamym výstupom  budú 

nízkoenergetické budovy. Aktivity vykonané v rámci tohto opatrenia budú environmentálne 

prijateľné, v súlade so Smernicou o energetickej hospodárnosti budov  (2002/91/ES vs. 

2010/31/EU).  

 

3.2.1  Opatrenie: Obmedzenie znehodnocovania územia nelegálnymi skládkami 

investovaním do sektora odpadového hospodárstva 

   

Aktivita: 3.2.1.1 Zvyšovanie environmentálneho vedomia verejnosti o predchádzaní    

vzniku odpadov, triedenom zbere odpadov a zhodnocovaní odpadov  

Aktivita: 3.2.1.2  Výstavba zberného dvora  

Aktivita: 3.2.1.3 Likvidácia čiernych skládok odpadu 

Aktivita: 3.2.1.4  Dobudovanie kanalizácie  

  

3.2.2  Opatrenie: Prevencia environmentálnych rizík   

  Aktivita: 3.2.2.1  Úpravy vodných tokov a priľahlých plôch  

 Aktivita: 3.2.2.2  Pomoc občanom pri mimoriadnych situáciách   

  

3.2.3  Opatrenie: Zlepšovanie energetickej efektívnosti budov 

  

Aktivita: 3.2.3.1  Rekonštrukcia strechy domu  smútku  

Aktivita: 3.2.3.2  Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice  

Aktivita: 3.2.3.3  Rekonštrukcia kultúrneho domu a výstavba obecného úradu 
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5  PROGRAMOVÁ ČASŤ 

 

Aktivity prioritných oblastí 

  Tabuľka 21 

 Prioritná 

oblasť 
Opatrenie Aktivita 

 

S
o

ci
á
ln

a
 o

b
la

sť
 (

sl
u

žb
y
) 

 

2.1.1  

Lepšia dostupnosť  

2.1.1.1 

Rekonštrukcia a výstavba miestnych 

komunikácií v existujúcich    lokalitách 

bývania, ako aj v plánovanej  lokalite IBV 

2.1.1.2  

Rekonštrukcia a prístavba verejných budov 

2.1.1.3  

Doplnenie dopravného značenia v obci 

2.1.1.4  

Vybudovanie prístreškov na  autobusových 

zastávkach Tichý Potok a T. Potok- Javorina 

2.1.2   

Bezpečnejšie a kvalitnejšie 

bývanie  

2.1.2.1 

Modernizácia a rozširovanie verejného 

osvetlenia   

2.1.2.2  

Výstavba inžinierskych sietí v plánovaných 

lokalitách IBV  

2.1.2.3 

Vysporiadanie pozemkov a následné vytýčenie 

nových stavebných parciel pre výstavbu 

rodinných domov 

 

 

2.1.3 

Dostupnejšia sociálna  

starostlivosť a dôstojné starnutie 

 

2.1.3.1 

Zabezpečovanie sociálnych služieb 

2.1.3.2 

Aktívne starnutie – poznávacie zájazdy, 

stretnutie s jubilantmi  

2.1.3.3  

Zriadenie denného stacionára pre dôchodcov 

a ťažko chorých spoluobčanov 

 

2.2.1  

 Zhodnotenie kultúrno-

historického dedičstva  

 

2.2.1.1  

Uchovávanie ľudových tradícií a podpora FS 

Tichopotočan 

2.2.1.2  

Vytváranie zbierkových fondov ľudovej 

kultúry 

Prioritná 

oblasť 
Opatrenie Aktivita 

H
o

sp
o

d
á

rs
tv

o
 1.1.1  

Vytvorenie priaznivých 

podmienok pre podnikanie, 

napríklad aj prostredníctvom  

koncepcie sociálneho 

podnikania  

1.1.1.1 

Rekonštrukcia denného  stacionára s cieľom vytvorenia  pracovných 

príležitostí  

1.1.1.2  

Zhodnotenie existujúceho potenciálu pre 

vidiecky cestovný ruch a lepší marketing  
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2.2.1.3  

Záchrana objektov ľudovej architektúry 

2.2.1.4  

Modernizácia priestorov a knižničného 

fondu v obecnej knižnici 

 

 

 

 

 

2.2.2  

Dostupnosť služieb v oblasti 

vidieckeho cestovného ruchu 

a voľnočasových aktivít 

 

2.2.2.1 

Výstavba  športovo-oddychovej zóny  

2.2.2.2  

Výstavba prístrešku pri futbalovom ihrisku 

2.2.2.3  

Doplnenie športových zariadení pre 

kolektívne druhy športu 

2.2.2.4  

Organizovanie športových súťaží 

2.2.2.5  

Podpora turistiky a cykloturistiky 

2.2.2.6  

Značenie turistických trás a miestnych 

atraktivít 

2.2.3 

Priblíženie miestnej samosprávy 

občanovi 

2.2.3.1  

Elektronizácia verejnej správy 

2.2.3.2  

Vzdelávanie zamestnancov obce 

Prioritná 

oblasť 
Opatrenie Aktivita 

Ž
iv

o
tn

é 
p

ro
st

re
d

ie
 

 

3.1.1   

Lepší ekosystémový prístup  

 

3.1.1.1  

Budovanie oddychových zón a parkov  

3.1.1.2  

Systémová údržba zelene v obci a na cintoríne  

3.1.1.3  

Revitalizácia studničiek v okolí obce  

3.1.1.4 

Budovanie zariadení na zachytávanie 

zrážkovej vody v krajine 

3.2.1  

Obmedzenie znehodnocovania 

územia nelegálnymi skládkami 

investovaním do sektora 

odpadového hospodárstva   

 

 3.2.1.1  

Zvyšovanie environmentálneho vedomia 

verejnosti o predchádzaní    vzniku odpadov, 

triedenom zbere odpadov  a zhodnocovaní 

odpadov  

3.2.1.2 

Výstavba zberného dvora  

3.2.1.3  

Likvidácia čiernych skládok odpadu 

3.2.1.4 

Dobudovanie kanalizácie  

3.2.2  

Prevencia environmentálnych 

rizík 

3.2.2.1  

Úpravy vodných tokov a priľahlých plôch  

3.1.3.2  

Pomoc občanom pri mimoriadnych situáciách 

 

 

3.2.3.1  

Rekonštrukcia strechy domu  smútku 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  na obdobie  2017 - 2023                                          

   

42 

 

3.2.3  

Zlepšovanie energetickej 

efektívnosti budov  

 

 

3.2.3.2  

Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice 

3.2.3.3  

Rekonštrukcia kultúrneho domu a výstavba 

obecného úradu 

 

  

5.1  Ukazovatele 

Ukazovatele aktivít 

Tabuľka 22 

Sociálna oblasť (služby) 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Stav 

2017 2023 

2.1.1  

Lepšia dostupnosť  

2.1.1.1 

Rekonštrukcia a výstavba 

miestnych komunikácií  v  

existujúcich lokalitách 

bývania, ako aj v plánovanej  

lokalite IBV 

zrekonštruované 

komunikácie 

v m2 

0 

 

vybudované 

komunikácie 

v m2 

0 

 

2.1.1.2  

Rekonštrukcia a prístavba 

verejných budov 

zrekonštruovaná 

budova - počet 
0 

 

2.1.1.3  

Doplnenie dopravného 

značenia v obci 

doplnené 

dopravné značenie 

- počet 

0 

 

2.1.1.4  

Vybudovanie prístreškov 

na  autobus. zastávkach T. 

Potok a T. Potok- Javorina 

vybudované 

prístrešky- počet 
0 

 

2.1.2   

Bezpečnejšie a 

kvalitnejšie bývanie  

2.1.2.1 

Modernizácia a rozširovanie 

verejného osvetlenia   

zmodernizované 

verejné osvetlenie 

- počet 

0 

 

2.1.2.2  

Výstavba inžinierskych sietí  

vybudované 

inžinierske siete     
0 

 

Hospodárstvo 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Stav 

2017 2023 

1.1.1  

Vytvorenie priaznivých 

podmienok pre 

podnikanie, napríklad 

aj prostredníctvom  

koncepcie sociálneho 

podnikania  

1.1.1.1 

Rekonštrukcia denného 

stacionára s cieľom 

vytvorenia  pracovných 

príležitostí  

Zrekonštruovaná 

budova - počet 
0  

1.1.1.2  

Zhodnotenie existujúceho 

potenciálu pre vidiecky 

cestovný ruch a lepší 

marketing  

Nové produkty 

cestovného ruchu 

- počet 

0  
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v plánovaných lokalitách IBV  v m 

2.1.2.3 

Vysporiadanie pozemkov        

a následné vytýčenie 

stavebných parciel pre  

výstavbu rodinných domov 

vytýčené stavebné 

parcely  

v m2 

0 

 

 

 

 

2.1.3 

Dostupnejšia sociálna  

starostlivosť a dôstojné 

starnutie 

 

 

 

2.1.3.1 

Zabezpečovanie 

sociálnych služieb 

poskytnutá 

sociálna  služba - 

počet 

0 

 

2.1.3.2 

Aktívne starnutie – 

poznávacie zájazdy, 

stretnutie s jubilantmi  

stretnutie, zájazd - 

počet 
0 

 

2.1.3.3  

Zriadenie denného 

stacionára pre dôchodcov        

a ťažko chorých  

spoluobčanov 

zriadené 

zariadenia  

- počet 

0 

 

 

2.2.1  

 Zhodnotenie kultúrno-

historického dedičstva  

 

2.2.1.1  

Uchovávanie ľudových 

tradícií  a podpora FS  

Tichopotočan 

podporené 

podujatia - počet 
0 

 

2.2.1.2  

Vytváranie zbierkových 

fondov ľudovej kultúry 

zbierka - počet 0 

 

2.2.1.3  

Záchrana objektov ľudovej 

architektúry 

opravené objekty - 

počet 
0 

 

2.2.1.4  

Modernizácia priestorov        

a knižničného fondu                 

v obecnej knižnici 

zmodernizovaný 

priestor - počet 
0 

 

nové knihy           

- počet 
0 

 

 

 

 

 

 

2.2.2  

Dostupnosť služieb         

v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu 

a voľnočasových aktivít 

 

2.2.2.1 

Výstavba športovo-

oddychovej zóny  

vybudovaná zóna 

- počet 
0 

 

2.2.2.2  

Výstavba prístrešku pri 

futbalovom ihrisku 

nový prístrešok 

- počet 
0 

 

2.2.2.3  

Doplnenie športových 

zariadení pre kolektívne 

druhy športu 

športové potreby     

- počet 
0 

 

2.2.2.4  

Organizovanie šport. súťaží 

športová súťaž - 

počet 
0 

 

2.2.2.5  

Podpora turistiky                   

a cykloturistiky 

podporené 

podujatie - počet 
0 

 

2.2.2.6  

Značenie turistických trás 

a miestnych atraktivít 

vyznačené trasy 

a atrakcie - počet 
0 

 

2.2.3 

Priblíženie miestnej 

2.2.3.1  

Elektronizácia verejnej 

elektronický 

prístup k verejnej 
0 
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samosprávy občanovi správy správe - počet 

2.2.3.2  

Vzdelávanie zamestnancov 

obce 

vyškolení 

zamestnanci          

- počet 

0 

 

Životné prostredie 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Stav 

2017 2023 

3.1.1   

Lepší ekosystémový 

prístup  

 

 3.1.1.1  

Budovanie oddychových zón 

a parkov 

oddychová zóna 

alebo park - počet 
0 

 

3.1.1.2  

Systémová údržba zelene       

v obci a na cintoríne  

údržba a úpravy     

- počet 
0 

 

3.1.1.3  

 Revitalizácia studničiek 

v okolí obce  

vyčistená 

studnička - počet 
0 

 

3.1.1.4 

Budovanie zariadení na 

zachytávanie zrážkovej vody 

v krajine 

vybudované 

zariadenie - počet 
0 

 

3.2.1  

Obmedzenie 

znehodnocovania 

územia nelegálnymi 

skládkami 

investovaním do 

sektora odpadového 

hospodárstva   

 

 3.2.1.1  

Zvyšovanie 

environmentálneho vedomia 

verejnosti  o predchádzaní  

vzniku odpadov, triedenom 

zbere a zhodnocovaní 

odpadov  

školiace aktivity - 

počet 
0 

 

3.2.1.2 

Výstavba zberného dvora  

zberný dvor - 

počet 
0 

 

3.2.1.3  

Likvidácia  čiernych skládok 

odpadu 

skládky odpadu  

- počet 
0 

 

3.2.1.3 

Dobudovanie kanalizácie  

nová kanalizácia 

v m 
0 

 

 

3.2.2  

Prevencia 

environmentálnych 

rizík  

 

3.2.2.1  

Úpravy vodných tokov          

a priľahlých plôch  

upravený tok 

v m 
0 

 

3.1.3.2  

Pomoc občanom pri 

mimoriadnych situáciách 

poskytnutá 

pomoc v eurách 
0 

 

 

3.2.3  

Zlepšovanie 

energetickej 

efektívnosti budov  

 

 

3.2.3.1  

Rekonštrukcia strechy domu  

smútku 

rekonštruovaný 

priestor v m2 
0 

 

 

3.2.3.2  

Rekonštrukcia a prístavba 

hasičskej zbrojnice 

rekonštruovaný 

priestor v m2 
0 

 

3.2.3.3  

Rekonštrukcia kultúrneho 

domu a výstavba obecného 

úradu 

rekonštruovaný 

priestor v m2 
0 
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6  REALIZAČNÁ ČASŤ 

 

Akčný plán aktivít 

   Tabuľka 17 

Akčný plán prioritnej oblasti: Hospodárstvo 

Aktivita 
Termín 

realizácie 

Výdavky v € 

(predpoklad) 
Financovanie 

1.1.1  Vytvorenie priaznivých podmienok pre podnikanie, napríklad aj prostredníctvom   

koncepcie sociálneho podnikania  

1.1.1.1 

 Rekonštrukcia denného stacionára s  

cieľom vytvorenia  pracovných  príležitostí 

2018-2023 250 000 
Zdroje EÚ,  

vlastné 

1.1.1.2  

 Zhodnotenie existujúceho potenciálu  pre 

vidiecky cestovný ruch a lepší marketing 
2017-2023 10 000  

Akčný plán prioritnej oblasti: Sociálna oblasť (služby) 

Aktivita 
Termín 

realizácie 

Výdavky v € 

(predpoklad) 
Financovanie 

2.1.1 Lepšia dostupnosť 

2.1.1.1 

Rekonštrukcia a výstavba miestnych 

komunikácií v existujúcich    lokalitách 

bývania, ako aj v plánovanej  lokalite IBV 

2019-2023 350 000  

2.1.1.2  

Rekonštrukcia a prístavba verejných budov 
2020-2023 250 000  

2.1.1.3  

Doplnenie dopravného značenia v obci 
2017-2023 5 000  

2.1.1.4 

Vybudovanie prístreškov na  autobusových 

zastávkach Tichý Potok a T. Potok-Javorina 

2017-2018 8 000  

2.1.2  Bezpečnejšie a kvalitnejšie bývanie 

 2.1.2.1 

Modernizácia a rozširovanie verejného 

osvetlenia   

2017-2023 

 

5 000 

 

2.1.2.2  

Výstavba inžinierskych sietí  v plánovaných 

lokalitách IBV 

2017-2023 

 

150 000 

 

2.1.2.3 

Vysporiadanie pozemkov  a následné 

vytýčenie stavebných parciel pre  výstavbu 

rodinných domov 

2017-2023 25 000 

 

2.1.3  Dostupnejšia sociálna  starostlivosť a dôstojné starnutie 
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2.1.3.1 

Zabezpečovanie sociálnych služieb 
2017-2023 10 000 

 

2.1.3.2 

Aktívne starnutie – poznávacie zájazdy, 

stretnutie s jubilantmi  
2017-2023 8 000 

 

2.1.3.3  

Zriadenie denného stacionára pre dôchodcov  

a ťažko chorých spoluobčanov 
2020-2023 150 000 

 

2.2.1  Zhodnotenie kultúrno-historického dedičstva  

2.2.1.1  

Uchovávanie ľudových tradícií  a podpora FS  

Tichopotočan 

2017-2023 25 000 

 

2.2.1.2  

Vytváranie zbierkových fondov ľudovej 

kultúry 
2017-2023 25 000 

 

2.2.1.3  

Záchrana objektov ľudovej architektúry 
2020-2023 10 000 

 

2.2.1.4  

Modernizácia priestorov  a knižničného fondu  

v obecnej knižnici 

2018-2021 10 000 

 

2.2.2  Dostupnosť služieb v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a voľnočasových   

          aktivít 

2.2.2.1 

Výstavba športovo-oddychovej zóny 
2018-2022 5 000 

 

2.2.2.2  

Výstavba prístrešku pri futbalovom ihrisku 
2017-2019 7 000 

 

2.2.2.3  

Doplnenie športových zariadení pre 

kolektívne druhy športu 

2017-2023 5 000 

 

2.2.2.4  

Organizovanie športových súťaží 
2017-2023 5 000 

 

2.2.2.5  

Podpora turistiky a cykloturistiky 
2017-2023 20 000 

 

2.2.2.6  

Značenie turistických trás a miestnych 

atraktivít 

2020-2023 5 000 

 

2.2.3  Priblíženie miestnej samosprávy občanovi 

2.2.3.1  

Elektronizácia verejnej správy 
2017-2023 20 000 

 

2.2.3.2  

Vzdelávanie zamestnancov obce 
2017-2023 5 000 

 

Akčný plán prioritnej oblasti: Životné prostredie 

Aktivita 
Termín 

realizácie 

Výdavky v € 

(predpoklad) 
Financovanie 

Opatrenie  3.1.1:  Lepší ekosystémový prístup 
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 3.1.1.1  

Budovanie oddychových zón a parkov 
2019-2023 20 000 

 

 3.1.1.2  

 Systémová údržba zelene  v obci a na 

cintoríne 
2017-2023 10 000 

 

3.1.1.3  

 Revitalizácia studničiek v okolí obce 2019-2022 1 000 
 

3.1.1.4 

Budovanie zariadení na zachytávanie 

zrážkovej vody v krajine 
2021-2023 30 000 

 

 Opatrenie 3.2.1: Obmedzenie znehodnocovania územia nelegálnymi skládkami    

                             investovaním do sektora odpadového hospodárstva 

 3.2.1.1  

Zvyšovanie environmentálneho vedomia 

verejnosti o predchádzaní  vzniku odpadov, 

triedenom zbere odpadov  a zhodnocovaní 

odpadov 

2017-2023 2 000 

 

 3.2.1.2 

Výstavba zberného dvora 
2022-2023 20 000 

 

3.2.1.3 

Likvidácia čiernych skládok  odpadu 2017-2023 5 000 

 

3.2.1.3 

Dobudovanie kanalizácie 2017-2022 30 000 
 

Opatrenie  3.2.2: Prevencia environmentálnych rizík 

3.2.2.1  

Úpravy vodných tokov  a priľahlých plôch 
2017-2023 20 000 

 

3.2.2.2  

Pomoc občanom pri mimoriadnych 

situáciách 
2017-2023 10 000 

 

Opatrenie  3.2.3:  Zlepšovanie energetickej efektívnosti budov 

3.2.3.1  

Rekonštrukcia strechy domu  smútku 
2018-2019 5 000 

 

3.2.3.2  

Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice 
2019-2020 60 000 

 

3.2.3.3  

Rekonštrukcia kultúrneho domu a výstavba 

obecného úradu 

2020-2023 250 000 
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7  ZÁVER  

 

  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tichý Potok predstavuje 

strednodobý plánovací dokument.  Jeho realizácia bude priebežne monitorovaná a hodnotená. 

   Globálne ciele a špecifické ciele boli stanovené na základe odborných analýz              

a identifikovaných potrieb s cieľom vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvality života 

obyvateľov, a to prostredníctvom cielene nasmerovaných intervencií do definovaných oblastí 

rozvoja,  aby sa tak zabezpečil rozvoj miestnej ekonomiky a rast konkurencieschopnosti.   

   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce implementáciou jednotlivých 

aktivít prispeje k plneniu strategických rámcov jednotlivých operačných programov 

schválených na úrovni SR, tvorených cieľmi politiky regionálneho rozvoja na národnej 

úrovni a nadnárodnej úrovni. 
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8  POUŽITÉ ZDROJE  

  

1. Štatistický úrad SR   

2. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších predpisov  

3. Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov  

4. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001  

5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  

6. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2010  

7. Stratégia Európa 2020  

8. Integrovaný regionálny operačný program  

9.  Územný plán obce Tichý Potok 

 

 


