
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO 

ROZVOJA OBCE KRASŇANY  

NA ROKY 2007 - 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november 2006 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krasňany na roky 2007 - 2015 

  

Úvod…………………………………………………………………………………………… 3 

A/ Analýza hospodárskeho a sociálneho prostredia obce Krasňany ...................................... 4 

A/1. Východiská a podklady .............................................................................................. 4 

B/ Popis súčasnej sociálno-ekonomickej situácie .................................................................. 7 

B/1. Zemepisná charakteristika a prírodné podmienky ..................................................... 7 

B/2. Osídlenie ..................................................................................................................... 7 

B/3. Obyvateľstvo .............................................................................................................. 8 

B/4. Domový a bytový fond ............................................................................................... 9 

B/5. Hospodárska základňa .............................................................................................. 10 

B/6. Cestovný ruch ........................................................................................................... 11 

B/7. Obchod a sluţby ....................................................................................................... 12 

B/8. Dopravná infraštruktúra ........................................................................................... 12 

B/9. Technická infraštruktúra .......................................................................................... 14 

B/10.    Občianska vybavenosť ............................................................................................ 15 

B/11.    Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť ..................................................................... 16 

B/12.    Správa obce a kultúra .............................................................................................. 17 

B/13.    Telovýchova a šport ................................................................................................ 19 

B/14.    Ţivotné prostredie .................................................................................................... 19 

B/15.    Ľudské zdroje .......................................................................................................... 20 

B/16.    Komunikácia v obci - Obecný informačný portál ................................................... 21 

B/17.    Majetok obce ........................................................................................................... 22 

C/ SWOT analýza ................................................................................................................ 23 

D/     Vízia ................................................................................................................................ 26 

E/ Analýza problémov obce Krasňany ................................................................................ 27 

F/ Rozvojový potenciál ........................................................................................................ 28 

F/1. Identifikácia rozvojového potenciálu ....................................................................... 28 

F/2. Strategické ciele rozvoja obce .................................................................................. 29 

F/3. Finančné a administratívne zabezpečenie aktivít obce ............................................ 29 

G/     Priority rozvoja obce, aktivity ......................................................................................... 31 

H/     Informačné zdroje ........................................................................................................... 40 

I/       Informačná príloha o čerpaní finančných prostriedkov zo ŠF EÚ 2007-2013 ............... 41 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krasňany na roky 2007 - 2015 

 -3-  

ÚVOD 
 

Medzi základné plánovacie dokumenty obce patrí plán hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja. Ním sa riadi samospráva obce pri výkone svojej činnosti, realizuje všestranný rozvoj 

spravovaného územia a napĺňa potreby svojich obyvateľov. Ďalším územno-plánovacím 

dokumentom je územný plán.  

Obec Krasňany  má územný plán z r. 2004 s jeho dodatkami z r. 2006, ktorý určuje optimálne 

moţnosti rozvoja riešeného územia, funkčné usporiadanie na základe zhodnotenia súčasného 

stavu územia a známych výhľadov a rozvojových tendencií z hľadiska urbanistického, 

krajinného, ochrany a tvorby ţivotného prostredia.  

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja nadväzuje na vypracovaný územný plán obce a na 

ďalšie strategické dokumenty a programové dokumenty regionálneho rozvoja na úrovni 

mikroregiónu Terchovská dolina a Ţilinského samosprávneho kraja. Formuje predstavu 

o smerovaní obce, vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy občanov v súlade s prijatými 

koncepciami Vyššieho územného celku, stratégie príslušného mikroregiónu, záujmami 

ochrany ţivotného prostredia a kultúrneho dedičstva. PHSR je otvoreným dokumentom 

zabezpečujúci kontinuitu rozvoja obce, ktorý sa podľa vopred stanovených pravidiel môţe 

upravovať a aktualizovať.   

Pri tvorbe PHSR sa postupovalo podľa Zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja. 
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A/ ANALÝZA HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO 

PROSTREDIA OBCE KRASŇANY 
 

 

 

A/1. Východiská a podklady 
 

PHSR obce Krasňany je výsledkom celospoločenského konsenzu všetkých skupín 

obyvateľstva, podnikateľských subjektov, zariadení, škôl a samosprávnych orgánov na úrovni 

obce. Súčasne plán zohľadňuje závery uvádzané v centrálnych plánovacích dokumentoch 

a koncepciách rozvoja Ţilinského samosprávneho kraja. Príprava a tvorba plánu mala viaceré 

časové etapy. Na začiatku bola zriadená komisia pozostávajúca z odborníkov, pracovníkov 

obecného úradu a predstaviteľov subjektov pôsobiacich v obci. Počas rokovania komisia 

dospela  k určitej vízii, ako by mala obec vyzerať o 10-15 rokov. Aby sa naplnila predstava 

bolo nevyhnutné v následných krokoch získať faktografický materiál, analytické údaje 

a zmonitorovať súčasný stav. Občania obce mali moţnosť v anonymnom prieskume 

odpovedať na 5 zásadných otázok, ktorými sa zisťovali individuálne názory občanov 

a mapovali sa ich potreby a predstavy. Výsledky auditu územia a vykonaného prieskumu sa 

porovnávali s víziou a predstavami odbornej komisie. Na ďalších zasadnutiach komisia 

zostavila potrebné priority zmien vo všetkých oblastiach hospodársko-spoločenského ţivota 

obce a stanovili sa strategické ciele.  

 

 

Výsledky prieskumu: 

 

 

1. Čo navrhujete riešiť ako prvé v rámci najbliţšieho budúceho rozvoja našej obce? 

Ako hlavnú prioritu občania uvádzali potrebu vyriešiť: 

 protipoţiarny (melioračný) kanál – zakryť 

 opraviť rozhlasové stĺpy 

 vybudovať detské ihrisko 

 vybudovať telocvičňu pri ZŠ 

 vybudovať dom sluţieb 

 vyriešiť problém s neriadenými skládkami okolo obce 

 vybudovať chodníky 

 vybudovať inţinierske siete pre IBV podľa ÚPN (Kút, Nad úbočou, Rudne, Hámre, Za  

       Brezníkom) 

 odvodnenie pre IBV - pre dolnú časť obce 

 rekonštrukcia kriţovatky hlavná cesta - ul. SNP 

 vybudovať chodníky popri hlavnej ceste po celej dĺţke od starého cintorína po most nad  

       Varínkou  pre peších a cyklistov 

 efektívnejšie vyuţitie oddychovej zóny Lúh 

 regulácia  toku rieky Varínka s vyuţitím pláţových plôch 

  priestory a aktivity pre mládeţ 

 oprava komunikácií a ďalšie 

 

Záver: Občania v odpovediach presne zadefinovali existujúce problémy a potreby, ktoré 

naznačujú nutnosť komplexne revitalizovať celú obec v infraštruktúre, rozšíriť sluţby pre 

občanov a návštevníkov.  
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Úlohou PHSR bude vybraté priority analyzovať a zostaviť podľa finančných moţností 

a naliehavostí do zoznamu harmonogramu plnenia úloh na nasledujúcich 10-15 rokov. 

 

 

2. Ktoré sluţby a obchody v obci podľa vás chýbajú a mali by sa zriadiť? 

I napriek tomu, ţe v obci je pomerne dobrá sieť predajní, občania by si ţelali zriadiť: 

 predajňu mäsa 

 kaviareň 

 opravu obuvi 

 poštu 

 pizzeriu 

 disco bar 

 predaj textilu a obuvi 

 kaderníctvo 

 

Záver: Obchodná sieť a sluţby podľa výsledkov prieskumu nie je v obci úplne dostatočná 

a občania cítia absenciu niektorých zariadení, čo sťaţuje ich kaţdodenný ţivot pretoţe musia 

dochádzať za sluţbami do Varína alebo do Ţiliny. 

 

 

3. Aké podnikateľské aktivity by sa mohli v obci rozvíjať? 

Na túto otázku odpovedalo len  veľmi málo respondentov. V odpovediach sa objavovali rôzne 

návrhy a zámery ako napr.: 

 vytvárať podmienky pre výrobnú sféru, kde by sa zamestnalo viac občanov 

 rozvoj cestovného ruchu (cykloturistika, spojenie s obcou Varín) 

 príprava lokality na priemyselný park 

 automobilový priemysel 

 agroturistika 

 holič, kaderníčka, pedikérka 

 kaviareň 

 zábava vo voľnom čase 

 

Záver: Respondenti, ktorí odpovedali na túto otázku, nekonkretizovali bliţšie svoje  

poţiadavky, ani nepopísali konkrétne nijaký návrh, z čoho moţno usúdiť, ţe nemali vyjasnené 

moţnosti podnikania a rozširovania pracovných príleţitostí. Ich názory svedčia o tom, ţe sa 

pravdepodobne očakáva investor z vonkajšieho prostredia, ktorý istým konkrétnym  

spôsobom ponúkne pracovné miesta v obci. 

 

 

4. V akom poradí navrhujete riešiť obnovu ciest, miestnych komunikácií, výstavbu 

chodníkov, parkovísk, kanalizácie a vodovodu?  

Odpovede: 

 výstavbu chodníkov 

 opravu ciest 

 obchvatová spojovacia cesta z Kúrskej cesty na horný koniec obce 

 parkoviská - riešenie dlhodobého parkovania a miestnych komunikáciách - a to osobné  

       i nákladné motorové vozidlá, ohrozujúce bezpečnosť a plynulosť premávky v obci 

 vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste 

 cesta pre cyklistov do Varína 

 chodník pri hlavnej ceste  pri Alume 
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 rozšírenie vodovodu do lokalít Kút, Nad Úbočou, Rúdne, Hámre, Za Brezníkom 

 kanalizáciu a  plyn taktieţ zaviesť do týchto lokalít 

 riešenie protipoţiarneho kanála 

Záver: Respondenti zhodne uvádzali potrebu v menovaní investičných aktivít, iba poradie 

priorít sa menilo. 

 

 

5. Čo by sa dalo realizovať pre ďalší rozvoj školstva, zdravotníckych sluţieb, cestovného 

ruchu, kultúry a športu v našej obci? 

Na piatu otázku občania odpovedali takmer všetci zúčastnení respondenti a poţadovali 

nasledovné zmeny:  

 dobudovať ihriská na tenis, volejbal 

 vybudovať chodníky pre cyklistov 

 poradňa pre matky s deťmi 

 nedeľné kultúrne  popoludnia pre deti, napr. premietanie filmov, kultúrne podujatia  

       zdravotnícke sluţby 

 vybudovať pri súčasnom futbalovom ihrisku na Kamencoch ďalšie ihrisko s dráhou pre  

       korčuliarov a cyklistov 

 na  futbalovom ihrisku vybudovať šatne s tribúnou 

 vybudovať cykloturistické trasy do Kúrskej doliny a priľahlých častí  aţ po Terchovú 

 zveľadenie prírodného amfiteátra 

 vybudovať tenisové kurty, hokejové ihrisko 

  rekonštrukcia dopravného ihriska v areáli ZŠ 

 vybudovať pre ZŠ telocvičňu, ktorá by slúţila i pre verejnosť 

 pre deti v MŠ zabezpečiť logopéda 

 zaviesť do ZŠ a MŠ internet a nákup nových počítačov 

 v oblasti kultúry zaviesť tradície - napr. oslava Dňa matiek 

 zabezpečiť lekársku starostlivosť pre starších občanov (poţiadavka aspoň 2x týţdenne) 

 zveľadenie areálu ZŠ 

 ďalší rozvoj súboru Krasňanček 

 vybudovať ihrisko na volejbal, basketbal 

Nad rámec reálnych poţiadaviek boli  poţiadavky na kino, novú školu, hokejový štadión.  

 

Záver: Mnohé z týchto (neinvestičných) aktivít by sa dali realizovať uţ v najbliţšom období 

pri minimálnych vstupných nákladoch, ostatné návrhy by sa dali zlúčiť (napr. ihriská), teda 

vybudovať jeden polyfunkčný areál s plochami vyuţiteľnými počas celého roka (v lete 

basketbal, volejbal, kolieskové korčule, bicykle, v zime hokej, korčuľovanie). 

Ďalšie z týchto navrhovaných aktivít sú zahrnuté i v schválenej ÚPD s presne zadefinovanými 

parametrami. No je moţné realizovať ich iba postupne, vzhľadom na finančnú a organizačnú 

náročnosť týchto diel.  
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B/ POPIS SÚČASNEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKEJ 

SITUÁCIE 
 

 

 

Obec Krasňany z hľadiska územno-správneho členenia patrí do okresu Ţilina, Ţilinského 

samosprávneho kraja. Je súčasťou Mikroregiónu (MR) Terchovská dolina a z hľadiska 

kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň NUTS V. 

V intraviláne obce prevláda obytná funkcia - súkromné, obecné pozemky, rodinné domy, 3 

bytovky, centrum občianskej vybavenosti, podnikateľské sídla, poľnohospodárske dvory 

a voľné plochy. V katastrálnom území obce dominuje priemyselná výroba, krajčírske dielne 

pre automobilový priemysel, výroba strojových zariadení.   

 

 

B/1. Zemepisná charakteristika a prírodné podmienky 
 

Obec Krasňany leţí vo východnej časti Ţilinskej kotliny na terasách rieky Varínky 

v nadmorskej výške 380 m n. m. pri hlavnej ceste v smere zo Ţiliny do Terchovej. Po ľavej 

strane cesty sú Nové Krasňany. Na začiatku Kúrskej doliny sú Staré Krasňany. Obec leţí 

v peknom prírodnom prostredí.  

Kataster obce  sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra (juhovýchodná 

časť). Najvyšší stupeň ochrany majú Národná prírodná rezervácia (NPR) Suchý a NPR Prípor 

- na východnom území katastra. Územie odvodňuje rieka Varínka s ľavostranným prítokom 

Kúr, stekajúcou z Malej Fatry. Varínka sa vlieva do Váhu.  

Na severe obec susedí s katastrom obce Dolná Tíţina, na východe a juhovýchode s obcou 

Belá a Sučany na juhu a juhozápade s obcami Varín a Nezbudská Lúčka.  

Katastrálne územie obce Krasňany má rozlohu 1.517,5 ha.  

Územie patrí do klimatickej oblasti s mierne teplou klímou a chladnou zimou. 

Obec je od r. 2001 členom zdruţenia Mikroregión Terchovská dolina. 

 

 

B/2. Osídlenie 
 

Osídlenie dolného toku rieky Varínky začalo uţ v staršej dobe kamennej. Pôvodných 

obyvateľov sem prilákal zdroj vody i liečivé pramene pochádzajúce z vulkanickej činnosti. 

Prvú písomnú zmienku o usadlosti v lokalite Starých Krasňan zaznamenal vo svojich 

kronikách poľský kráľ Boleslav v r. 1001. V katastri obce sa našlo najrozsiahlejšie 

staroslovanské mohylové pohrebisko s unikátnymi nálezmi keramiky, zbraní a ozdôb. 

Prvá písomná zmienka o Krasňanoch ako obci Karazana bola zaznamenaná r. 1354. Krasňany 

boli po stáročia sídlom významného rodu Pongráczovcov, z ktorého pochádzal i sv. Štefan 

Pongrácz. K histórii Krasňan sa viaţe i existencia Starého hradu pri Strečne, i keď tento nebol 

v priamej blízkosti Krasňan. V dobe svojho rozkvetu bol Starý hrad pevnosťou i strediskom 

celého starohradského panstva. Na tomto území sa v priebehu 14. storočia vytvorili tri hradné 

panstvá: strečnianske, budatínske a starohradské - kam patrili i Krasňany.  

Obyvatelia obce sa ţivili prevaţne poľnohospodárstvom, chovom včiel, chovom rýb 

v rybníkoch, ťaţbou vápna a ţeleznej rudy i remeselnou výrobou. V 19. storočí ľudia vyrábali 

riad - dţbány a misky, ale i tehly v tehelni, ktorá mala sídlo v Krasňanoch. V Krasňanoch 

pracovali 2 mlyny.  

Novodobá história je poznačená 2. svetovou vojnou a bojom proti banderovcom. 
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B/3. Obyvateľstvo  
 

Obec Krasňany má v súčasnosti 1.221 obyvateľov, z toho 611 muţov a 610 ţien. 

Priemerná hustota  osídlenia v Krasňanoch je  73,7 obyvateľov/km
2
. 

Údaje o počte obyvateľov sú známe od roku 1869. Vtedy v obci ţilo 473 obyvateľov. 

V súčasnosti priemerný ročný prírastok počtu obyvateľov predstavuje 1,38 počtu osôb.  

Od roku 1999 poklesol prirodzený prírastok iba na jednu osobu ročne. Počas celého 

sledovaného obdobia obec zaznamenávala migračný úbytok. 

 

 

Retrospektívny vývoj obyvateľov obce Krasňany  od roku 1950 

 

Rok Počet obyvateľov Prírastok (úbytok) 

1950 665 100 

1961 790 125 

1970 897 107 

1980 1018 121 

1991 1119 101 

1998 1171 52 

2003 1202 31 

2006 1221 19 

 

 

Zloţenie obyvateľstva podľa základných charakteristických vekových skupín k 26.05.2001 

 

Veková skupina muţi ţeny spolu podiel v % 

0-14 roč. 151 141 292 24,3 

15-59 muţi, 15-54 ţeny  407 342 749 62,3 

60+, 55+, nezistené 57 104 161 13,4 

spolu 615 587 1202 100 

 

 

Z celkového počtu obyvateľov je 681 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 365 ţien. V obci 

Krasňany je  relatívne vysoký stupeň zapojenia sa občanov do pracovného procesu: 51,74%. 

V obci ţije 98,7 % obyvateľstva slovenskej národnosti. Zvyšok je inej národnosti (tabuľka): 

 

 

Národnostné zloţenie obyvateľstva v % 

 

Spolu v %  v tom národnosť 

slovenská česká poľská ukrajinská 

100 98,70 0,98 0,08 0,24 

 

 

Zloţenie obyvateľstva podľa náboţenského vyznania 

Prevláda náboţenské vyznanie rímsko-katolíckej cirkvi, 1 občan evanjelickej cirkvi ECAV, 5 

občanov Starokatolíckej cirkvi, 8 občanov je bez náboţenského vyznania. 
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Zastúpenie obyvateľstva podľa najvyššieho ukončeného vzdelania 

Najvyššie zastúpenie z celkového počtu obyvateľstva v obci Krasňany majú obyvatelia 

s učňovským vzdelaním. Vysokoškolské vzdelanie má 22 občanov Krasňan. 

 

Najvyšší ukončený stupeň vzdelania Muţi Ţeny Spolu 

Základné 94 158 252 

Učňovské bez maturity 234 133 367 

Stredné odborné bez maturity 35 13 48 

Úplné stredné učňovské s maturitou 35 43 78 

Úplné stredné odborné s maturitou 44 68 112 

Úplne stredné všeobecné 3 11 14 

Vyššie 1 1 2 

Vysokoškolské bakalárske 1 0 1 

VŠ magisterské, inţinierske, doktorské 11 10 21 

Bez školského vzdelania 1 3 4 

 

 

B/4. Domový a bytový fond 
 

Urbanistická štruktúra obce sa vyvíjala asi od r. 1354. Pôvodne si obyvatelia stavali 

príbytky pozdĺţ cesty a okolo potoka, postupne dochádzalo k zahusťovaniu zástavby. 

Najväčší rozmach stavebníctva zaznamenala po 2. svetovej vojne. V obci sa stavali drevenice 

s hospodárskymi budovami a humnami, ktoré sa neskôr nahrádzali murovanými stavbami. 

Postupne tieto hospodárske objekty strácali svoju opodstatnenosť a dnes sa staršie zachovalé 

objekty vyuţívajú skôr na rekreačnú funkciu.  

 

Podľa sčítania obyvateľstva, domov a bytov (SODB) v roku 2001 mala obec Krasňany 263 

trvalo obývaných bytov, z toho 237 v rodinných domoch, 21 bytov v 3 bytových domoch, 23 

neobývaných bytov, z toho 1 určený na rekreáciu. Prevládajú rodinné domy, relatívne 

nedávno postavené. Staré domy, vybudované do r. 1945, tvoria iba 11% obývaného bytového 

fondu.  

 

 

Charakteristika domového a bytového fondu po SODB za rok 2001 

 

Byty 

spolu 

V tom Trvale obývané 

Trvale 

obývané byty 

Neobývané domy 

spolu z toho určené na 

rekreáciu 

rodinné 

domy 

bytové 

domy 

ostatné 

objekty 

263 241 22 1 237 3 1 

 

 

Domy a byty z hľadiska vlastníctva  

 

Počet Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Ostatné 

budovy 

Domový fond 

spolu 

Domov spolu 259 3 1 263 

 Z toho trvale obývaných 

domov 

237 3 1 241 
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  v % 98,3 1,2 0,4 100 

V tom vlastníctvo:     

- štátu 0 0 1 1 

- bytového druţstva 0 3 0 3 

- obce - - - - 

- fyzickej osoby 236 0 0 236 

- právnickej osoby - - - - 

- ostatných  1 0 0 1 

 

 

Obec Krasňany v súčasnosti vytvorila podmienky pre rozvoj novej IBV a to v lokalitách: 

1. Lokalita „Pri športovom areáli“ 

2. Lokalita „Centrum“ 

3. Lokalita  „Na Hámre“ 

4. Lokalita „Rudné“ 

5. Lokalita „Úboč“ 

6. Lokalita „Kút“.  

 

Spolu sa počíta s výstavbou cca 120 nových bytov. 

 

Inţinierske siete (IS) sú zavedené v súčasnosti vo všetkých jestvujúcich lokalitách 

s vybudovanou IBV.  

S cieľom jej ďalšieho rozvoja a na základe vyhodnotenia demografie a analýzy súčasného 

stavu súvisí potreba prípravy nových stavebných pozemkov vo vybratých lokalitách. 

 

V katastri obce - v lokalite Za Brezníkom sa nachádza aj obytný súbor kórejských 

pracovníkov KIA Motors, výstavbu ktorého zabezpečovala Ţilinská Developerská a. s. Ide 

o 9 rodinných domov a 7 objektov ubytovní.  

 

 

B/5. Hospodárska základňa 
 

Výrobná činnosť 

V súčasnosti na území obce vyvíjajú svoju výrobnú a priemyselnú činnosť nasledovné 

subjekty:  

Krasplast s. r. o. - krajčírske dielne pre automobilový priemysel  

ALUMA s. r. o. - výroba strojov na PVC okná, manipulačných vozíkov, frézok a pod.   

 

Záver: V areáli Krasplastu sa nachádza i objekt, ktorý je majetkom obce. Tento objekt by sa 

mohol vyuţiť na ďalšiu výrobnú príp. obchodnú činnosť. Obec tu môţe priamo zriadiť 

výrobnú prevádzku, alebo je moţné tento objekt ponúknuť na odpredaj.   

 

Poľnohospodárstvo  

Poľnohospodárska výroba je v obci reprezentovaná Hospodárskym strediskom  Krasňany. 

Hospodárske stredisko Krasňany je jedným zo šiestich hospodárskych stredísk, na ktorých 

hospodári Roľnícke druţstvo Terchová so sídlom Nová Farma Krasňany. Toto stredisko bolo 

dané do uţívania v r. 1977. Sústredilo sa tu vedenie druţstva a ţivočíšna výroba zameraná na 

chov dojníc a mladého hovädzieho dobytka. V súčasnosti sa na Hospodárskom stredisku 

Krasňany chová 165 ks dojníc a 245 ks mladého dobytka. S vyššou koncentráciou sa uţ 
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nepočíta, z dôvodu zaťaţenosti pôdy a nedostatočných kapacít pre likvidovanie odpadov 

ţivočíšneho pôvodu. 

Objekty v areáli sú vyuţívané na skladovanie objemových krmív na zimné obdobie. 

Hospodárske stredisko v katastri obce Krasňany obhospodaruje celkovo 288 ha 

poľnohospodárskej pôdy, z toho 83 ha ornej pôdy, 108 ha kosných lúk a 97 ha pasienkov.  

Na ornej pôde sa pestujú obiloviny, kukurica na siláţ a lucerna. 

 

Zámery a priority rozvoja hospodárskeho strediska Krasňany:  

 pravidelná údrţba a postupná rekonštrukcia objektov ţivočíšnej výroby 

 zosúladenie ustajňovacích  priestorov s podmienkami EÚ 

 vybudovanie pevného hnojiska na skladovanie ţivočíšneho odpadu (na základe 

európskych noriem a nariadení a povinností vyplývajúcich zo zákonov o odpadoch, vodách, 

ochrany prírody a krajiny) 

 podpora rozvoja agroturizmu v regióne - hospodárske stredisko má zámer   rekonštruovať 

jeden z objektov  na rekreačné účely 

 moţnosť rokovania s obcou o vyuţití jedného z objektov a prebudovanie na účely 

penziónu a pre starších obyvateľov 

 rekonštrukcia prevádzky na spracovania ovčieho a kravského mlieka  

 vybudovanie „gazdovského domu“ za účelom predaja výrobkov z ovčieho a kravského 

mlieka, tradičných jedál z bryndze a ostatných poľnohospodárskych produktov zaloţených na 

ekologickej výrobe  

 

Mnohé z týchto zámerov bude moţné spracovať do projektov a predloţiť so ţiadosťou 

o nenávratný finančný príspevok v rámci štrukturálnych fondov EÚ. 

 

Priemyselná zóna  

S príchodom automobilového výrobcu KIA Motors do Ţiliny a jej okolia sa vytvoril 

prirodzený tlak na vyuţitie pozemkov vhodných  na priemyselnú výrobu. Obec Krasňany je 

jednou z kľúčových lokalít pre toto vyuţitie, a tak aj jedným zo zámerov obce v rámci 

priemyselného rozvoja je výstavba priemyselného parku v častiach  Pocestie a Kút.  

Lokalita Pocestie sa nachádza medzi cestou II/583 a lokalitou - prírodnou pamiatkou  

Krasňanský Luh. Doplnky č. 2 a 3 k ÚPN z r. 2006 navrhujú výstavbu výrobných plôch 

nových závodov v týchto lokalitách, ako aj všetkých objektov obsluţných telekomunikácií 

a ďalšej s tým súvisiacej infraštruktúry (parkoviská, inţinierske siete a pod.). 

V hodnotení navrhovaného riešenia v predmetnom dodatku sa uvádzajú aj negatívne vplyvy 

na ţivotné prostredie, najmä v súvislosti s tesným susedstvom s obytnou zónou 

a genofondovou lokalitou Krasňanský Luh (pach, hluk). Preto investori jednotlivých 

prevádzok budú musieť pri výstavbe zohľadniť obmedzenia, ktoré vyplývajú 

z bezpečnostného pásma v tejto lokalite. Úlohou obce bude pravidelne dohliadať na 

hygienické normy a dodrţiavanie zákonov ochrany tohto územia.  

Na investície v území bude potrebné vypracovať štúdie EIA (zhodnotenie vplyvov na ţivotné 

prostredie).  

  

 

B/6. Cestovný ruch 
 

Obec Krasňany je súčasťou rekreačného krajinného celku  Varínske Podolie - Vrátna. 

ÚPN VÚC Ţilinského samosprávneho kraja kategorizuje obce Varín - Krasňany ako obce 

významné pre turizmus z hľadiska nadregionálneho celoštátneho významu. 

Rekreačná funkcia obce je v menšej miere  najmä v chalupárstve a chatárstve (Kúrska dolina). 
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 Turistika 

Obec slúţi ako východiskový bod pre turistické výlety po značkovaných trasách. 

Najvýznamnejšou turistickou trasou v katastri je „modrá“ č. 2750, ktorá vedie cez hrebeňový 

úsek Suchý s pekným výhľadom.  

Trasa vedie cez: Krasňany, BUS - dolina Kúr sedlo Priehyb (1462 m n. m.) sedlo Vrátna 

(1462 m n. m.) Suchý (1468 m n. m.) sedlo Príslop (1202 m n. m.) - Javorina - sedlo Brestov 

(970 m n. m.) - Pod Jedľovinou (527 m n. m.) - Varín, BUS  

 

Perspektíva rozvoja cestovného ruchu  

Obec Krasňany je od r. 2001 členom Mikroregiónu Terchovská dolina, ktorý je frekventovane 

a celoročne navštevovaný turistami zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka. 

Mikroregión Terchovská dolina zastrešuje 17 obcí s celkovým počtom obyvateľov cca 

27.000. 

I keď kataster obce priamo neposkytuje také mnoţstvo produktov vyuţiteľných pre cestovný 

ruch, ako napr. obec Terchová, ako súčasť tohto zdruţenia môţe profitovať na rozvoji 

cestovného ruchu v rámci mikroregiónu. V súčasnom období a v budúcnosti uţ nepôjde 

o lokálny rozvoj cestovného ruchu v jednotlivých obciach, ale je potrebné, aby sa obce a ďalší 

aktéri spájali, navzájom dopĺňali a tak dokázali návštevníkovi mikroregiónu ponúknuť 

komplexné sluţby spočívajúce nielen v návšteve pekného prírodného prostredia, ale doplniť 

ich o ďalšie produkty, aby návštevník ostával v lokalite dlhšie ako 1-2 dni (reštauračné 

stravovanie, tradičné jedlá, cukrárne, ubytovacie kapacity rôzneho typu a rôznej kategórie, 

športovo-kultúrne vyuţitie, poznávanie histórie regiónu, festivaly a pod.) 

 

Preto doporučujeme smerovať rozvoj cestovného ruchu Krasňan ako súčasť zdruţenia MR 

Terchovská dolina. Integrácia obcí v cestovnom ruchu je zárukou lepšieho získavania 

finančných zdrojov a zabezpečenia komplexnosti produktov cestovného ruchu v celej tejto 

oblasti.  

 

 

B/7. Obchod a sluţby 
 

Obchodnú sieť v obci tvoria:  

2 predajne potravín COOP Jednota  

1 predajňa potravín pri obecnom úrade 

1 súkromné potraviny Cigánik 

1 predajňa - domáce potreby, zmiešaný tovar 

1 pohostinstvo  

1 bufet v areáli amfiteátru 

1 cukráreň 

 

V obci by bolo potrebné zriadiť: kaderníctvo, opravu obuvi, obnoviť prevádzku pizzerie, 

obchod s textilom a galantériou. 

 

 

B/8. Dopravná infraštruktúra 
 

Dopravná dostupnosť obce Krasňany z hľadiska cestnej individuálnej dopravy, cestnej 

hromadnej i ţelezničnej dopravy  je veľmi dobrá. 
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Cestná doprava 

Územie obce Krasňany je napojené na nadradený komunikačný systém prostredníctvom 

štátnej cesty II/583, v smere Ţilina - Terchová - Párnica. 

Okrem štátnej cesty II/583 je v obci systém miestnych komunikácií v celkovej dĺţke takmer 5 

km. Obec spravuje 3,67 km miestnych komunikácií II. triedy a 1,21 km m. k. tretej triedy. 

V súčasnom období v obci Krasňany prebieha ukončenie výstavby kanalizačnej stoky  

v rámci programu Odkanalizovanie Terchovskej doliny, financovaného z Kohézneho fondu 

EÚ. Preto i stav miestnych komunikácií je veľmi zlý, s narušeným krytom a vyţaduje 

okamţitú rekonštrukciu.  

Ide najmä o miestne komunikácie v tomto poradí:  

1. ul. SNP (v súčasnosti z vlastných zdrojov obec rekonštruuje kryt vozovky na ul. SNP     

v dĺţke 1,1  km) 

2. ul. Druţstevná 

3. ul. Nálepkova 

4. ul. A. Dubčeka 

5. Nad Úbočou (Púpov) 

6. ul. Okruţná 

7. rekonštrukcia m. k. od obytného súboru Za Brezníkom po hornú časť obce 

 

V 1. etape bola rekonštruovaná m. k. od hlavnej cesty po obytný súbor Za Brezníkom. V 2. 

etape je plánovaná rekonštrukcia m. k. od obytného súboru po hornú časť obce 

(zokruhovanie).  

   

Lesné cesty (od vodojemu  do Kúrskej doliny) nie sú vo vlastníctve obce (Štátne lesy 

SR, urbariát, hospodárske stredisko). 

  

Rekonštrukcia miestneho cestného systému je jednou z najdôleţitejších priorít obce. Po 

rekonštrukcii sa zlepší ich technický stav, zníţi sa prašnosť, opotrebenie motorových  

vozidiel, zvýši sa bezpečnosť účastníkov premávky a v neposlednom rade sa zvýši estetická 

úroveň obce.  

Ďalšou prioritou bude vybudovanie chodníkov popri m. k. najmä v častiach s vyššou 

premávkou a to: ul. SNP, Druţstevná, Nálepkova. 

 

Hromadná doprava 

Hromadnú dopravu pre obec Krasňany zabezpečuje SAD Ţilina. V obci sa nachádzajú 2 

autobusové zastávky SAD, a to: Krasňany - kríž a Krasňany - požiarna zbrojnica. Zastávky 

sú samostatne stojace, nie sú tu vybudované čakárne. Vzhľadom na miesta, kde sa 

nachádzajú, nie je moţné uvaţovať o vybudovaní prístreškov, resp. krytých zastávok.  

Zastávka Krasňany - kríž je priebeţná, nie je v zastavovacom pruhu. Počas pracovných dní 

premávajú linky SAD v počte 64 spojov, na ţelezničnú stanicu Varín 7 spojov. Teda spojenie 

hromadnou dopravou je vyhovujúce bez dlhých  intervalov.  

Autobusová zastávka SAD Krasňany - poţiarna zbrojnica sa nachádza na otočke autobusov 

v centre obce.  

 

Parkovanie 

Vzhľadom k zvýšenej migrácii obyvateľstva a rozvoju novej IBV súčasná kapacita 

parkovacích plôch uţ nevyhovuje. Problémom sa javí najmä parkovanie osobných 

a nákladných vozidiel na miestnych  komunikáciách, čo ohrozuje bezpečnosť občanov, najmä 

detí a starších ľudí. Naliehavým sa javí aj zabezpečenie parkovania pri novom cintoríne, kde 

by sa malo vytvoriť 15 parkovacích miest. 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krasňany na roky 2007 - 2015 

 -14-  

Na vybudovanie parkovísk plôch pre osobné motorové vozidlá je v obci určených niekoľko 

plôch:   

časť  Cintorín - Dom smútku    15 miest na státie 

Krasplast                                       8 

amfiteáter + športový areál       26 

Centrum - obecný úrad             20 

Areál Novej farmy                    15 

Dom kultúry                                 8 

Parkovacie plochy by mali byť vybavené lapačmi motorových olejov. 

 

Ţelezničná doprava 

Obec nemá priame napojenie po ţelezničnej trati. Ţelezničná stanica sa nachádza v susednej 

obci Varín (cca 4 km). Je súčasťou ţelezničného spojenia Košice - Ţilina. Obyvatelia môţu 

relatívne pohodlne vyuţívať i spojenie v rámci ŢSR.  

 

Cyklistické prepojenie s obcou Varín 

Vzhľadom k blízkosti obce Varín sa vyuţíva i cyklistické prepojenie. Časť obyvateľov totiţ 

denne dochádza do Varína za prácou na bicykli. V súčasnosti nie je toto prepojenie 

kompletné, občania musia prechádzať po hlavnej ceste II/583, čo je pri súčasnej frekvencii 

premávky na tejto ceste veľmi nebezpečné. V schválenej ÚPD sa navrhuje vybudovať 

chodník šírky 3,00 m, ktorý bude vedený vľavo od hlavnej  cesty v smere Varín aţ po 

premostenie rieky Varínky. Tento samostatný chodník by mal slúţiť cyklistom i peším  a mal 

by byť opticky oddelený.  

 

 

B/9. Technická infraštruktúra 
 

Zásobovanie pitnou vodou 

V obci Krasňany je vybudovaný verejný vodovod  zo 70-tych rokov minulého storočia. 

Zásobovanie pitnou vodou  je zabezpečené z vodného zdroja v Kúrskej doline. Voda z tohto 

zdroja sa dopravuje do vodojemu. Prívod z vodojemu pokračuje zásobovacím a rozvodným 

potrubím vodovodnej k jednotlivým odberateľom v obci. 

Na verejnú vodovodnú sieť je napojená celá obec Krasňany. Pre plánované potreby 

zásobovania obce však súčasný objem vodojemu nebude vyhovovať a v budúcnosti, najmä 

v súvislosti s dynamickým rozvojom IBV v Krasňanoch bude potrebné zvýšiť akumulačný 

objem tohto vodojemu.  

V r. 2007 sa bude realizovať napojenie vodojemu Krasňany na vodný zdroj v Gbeľanoch. 

(Tento zdroj uţ v súčasnosti zásobuje obce Varín, Koňhoru a Gbeľany. V ďalšej etape budú 

postupne napojené Krasňany, Dolná Tíţina a Belá). 

 

Kanalizácia - splašková 

Odkanalizovanie obce Krasňany je zahrnuté v rámci programu Odkanalizovanie Terchovskej  

doliny, financovaného z KF EÚ. Investorom je SEVAK a. s. Kanalizácia má byť dokončená 

podľa plánu do konca r. 2006. V miestach, kde je verejná kanalizácia, boli vykopané i 

kanalizačné prípojky k jednotlivým domom, objektom občianskej vybavenosti a výrobným 

prevádzkam. Vybudovaná kanalizačná sieť je zaústená do hlavného kanalizačného zberača 

Terchovská dolina. 

Vybudovaním kanalizácie sa podstatne zlepší ţivotné prostredie a ekologický stav prostredia 

obce. To bude mať vplyv na kvalitu ţivota občanov. Dosiahne sa zvýšenie kvality vôd 

v tokoch potoka Jedľovinka a následne i  rieky Varínka.  
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„Melioračný (bývalý poţiarny) kanál“ a odvodnenie IBV - časť Centrum 

Centrom obce prechádza relatívne hlboký otvorený kanál (rigol), v dĺţke cca 200 m, ktorý 

v minulosti slúţil ako zásobáreň vody pre protipoţiarne účely. V súčasnosti je veľmi 

znečistený splaškami, odpadom, močovkou a pod. Znečisťujú ho samotní občania. Keďţe 

kanál je upchatý a nemá zabezpečený odtok, špinavá páchnuca voda sa hromadí v jeho dolnej 

časti a je predmetom častých sporov medzi občanmi. Kanál nielenţe pôsobí odpudivo, 

nehygienicky, ale ohrozuje i bezpečnosť obyvateľov, najmä detí, starších ľudí, cyklistov 

a pod.  

Kanál bol pri výstavbe kanalizačnej stoky zrušený a rigol bude potrebné v najbliţšej moţnej 

dobe prekryť. 

 

Kanalizácia - daţďová 

Daţďové vody zo striech objektov a spevnených plôch sú odvádzané na terén a následne do 

potoka Jedľovinky. Po rekonštrukcii miestnych komunikácií budú daţďové vody odvádzané 

povrchovým spôsobom , zachytávané a po prečistení vypustené do Kúrskeho potoka.  

 

Plynofikácia a zásobovanie teplom 

Obec Krasňany je uţ v súčasnosti celoplošne  plynofikovaná. V obci vyuţíva plyn cca 225 

domácností, čo predstavuje zhruba 83%. Z občianskej vybavenosti na plyn je napojená i firma 

Aluma s. r. o., Krasplast s. r. o., objekt obecného úradu, objekty ZŠ a MŠ. 

Zásobovanie teplom sa uskutočňuje decentralizovaným spôsobom na báze plynu a tuhých 

palív (drevo, uhlie, koks) (cca 17% domácností a 40% výrobných prevádzok). Tento druh 

pouţívaného paliva na vykurovanie v značnej miere znečisťuje ovzdušie v lokalite, vyuţíva sa 

však pre niţšie finančné náklady.   

V budúcnosti sa predpokladá napojenie domácností v novej IBV, kaštieľa, 

poľnohospodárskeho druţstva, polyfunkčných domov, poţiarnej zbrojnice a ďalších 

navrhovaných objektov (maloobchody, ďalšie výrobné prevádzky).   

 

Elektrifikácia  

Na zásobovací zdroj elektrickej energie Ţilina, rozvodňa Varín, sú napojené v intraviláne 4 

transformačné stanice: Pri obecnom úrade, prevádzka OÚ, pri kaštieli, Nad Úbočou - časť 

Sušiareň. Sieť je ďalej vedená na stĺpoch. Na hornom konci obce často dochádza  

k neţiadúcemu poklesu napätia v koncových vetvách  nízkonapäťovej siete. 

Na Kúrskom potoku je vybudovaná malá vodná elektráreň v súkromnom vlastníctve. Táto 

elektráreň  napomáha pri dodávke elektrickej energie v hornom konci obce. 

V súvislosti najmä s rozvojom IBV, ale i hospodársko-výrobnej funkcie obce, do r. 2015 sa 

plánuje vybudovanie ďalších 2 ks trafostaníc a na súčasných bude potrebné osadiť väčšie 

transformačné jednotky.  

 

Verejné osvetlenie 

Je vedené na 115 stĺpcoch. V blízkej budúcnosti prebehne rekonštrukcia všetkých svietidiel 

a výmena nových, úsporných ţiariviek. Investícia je plánovaná na r. 2007. 

  

 

B/10. Občianska vybavenosť 
 

Školstvo 
Predškolskú  a základnú školskú výchovu v obci zabezpečujú materská škola 

a základná škola pre ročníky 1.-4. Obe inštitúcie sú v samostatných objektoch v jednom 

areáli, susediacom s upraveným parkom kaštieľa. 
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Materská škola 

Materská škola je 2-triedna, v súčasnosti ju navštevuje 50 detí. Je tu zamestnaných 10 osôb, 

prevaţne ţien. 

Budova MŠ bola postavená  v r. 1970. Je v dobrom technickom stave, v súčasnosti prebieha 

rekonštrukcia strechy, sú vymenené okná. Objekt má plynovú kotolňu. 

Súčasťou objektu MŠ je aj kuchyňa, ktorá zabezpečuje stravu pre deti z MŠ a ZŠ. Kapacita 

kuchyne i budovy  je dostatočná aj pre výhľadové obdobie do r. 2015.  

 

Základná škola  

ročníkov 1.-4. má 4 triedy, navštevuje ju  64 detí.  Ročníky 5.-9. z Krasňan dochádzajú do 

Varína, Dolnej Tíţiny, Belej a Gbelian.  

Budova ZŠ bola dokončená v r. 1976. Objekt je v dobrom technickom stave, bola realizovaná 

výmena okien, kotolňa je na plyn. V budúcnosti bude ešte potrebná rekonštrukcia strechy. 

Budova školy so svojou kapacitou cca 100 detí  bude vyhovovať poţiadavkám na školskú 

výchovu najbliţších 10-15 rokov.  

 

Hvezdáreň 

V budove ZŠ je zriadená astronomická učebňa – malá hvezdáreň, ktorá slúţi pre ţiakov ZŠ. 

Hvezdáreň bola vybudovaná v r. 1992-1993. Obsahuje ďalekohľad s automatickým posunom. 

Táto hvezdáreň bola často navštevovaná aj ţiakmi iných základných škôl z okresu Ţilina. 

Keďţe takáto  hvezdáreň s teleskopom je v rámci škôl v ŢSK raritou, bolo by vhodné 

vybudovať samostatný vchod do objektu, vedúci k  hvezdárni, aby  sa mohli prísť ţiaci 

z iných škôl, prípadne ďalší návštevníci (verejnosť ) a aby sa nerušil priebeh vyučovacieho 

procesu v  škole. Navrhujeme väčšiu propagáciu -  minimálne v rámci okresu Ţilina. 

Hvezdáreň tak môţe slúţiť k doplneniu výuky na základných školách , spojenej napr. so 

školským výletom do Krasňan a okolia.  

 

Dopravné ihrisko 

Od r. 1978 sa v areáli ZŠ nachádzalo  aj dopravné ihrisko. V súčasnosti je v zlom technickom 

stave, nefunkčné a potrebuje rekonštrukciu.   

 

Športový areál 

V areáli ZŠ a MŠ medzi oboma objektmi sa nachádza športový areál, ktorý je devastovaný 

a neslúţi pôvodnému účelu. Jeho plocha je zdevastovaná najmä následkom povodne z r. 1999. 

V záujme zlepšenia podmienok bol vypracovaný i projektový zámer. Tento však nebol 

realizovaný.   

Alternatíva 1: Alternatívou by mohla byť nadstavba budovy objektu ZŠ so sedlovou strechou,  

v ktorom by sa vytvorili priestory na výučbu a na prízemí by po určitých úpravách mohli byť 

vytvorené priestory pre malú telocvičňu. 

 

Alternatíva 2: Rozloha plochy vyhovuje výstavbe malej telocvične, ktorá chýba pri 

vyučovacom procese (telesná výchova) a zároveň by ju mohla byť vyuţiteľná i deťmi  

z vedľajšieho objektu  MŠ a z celej obce.  

 

 

B/11. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 

Zdravotnícke zariadenie  

V obci sa nenachádza samostatné zdravotnícke stredisko, s ambulanciami lekárov, ktoré 

poskytujú základnú zdravotnú starostlivosť. Občania cestujú za primárnou lekárskou 
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starostlivosťou do Varína, kde ordinujú lekári pre celú spádovú oblasť. Odborné vyšetrenie 

občania absolvujú v Ţiline. Jedenkrát za dva týţdne funguje poradňa pre matky s deťmi.   

Vzhľadom na počet obyvateľov a vzrastajúcu migráciu v obci bude potrebné zriadiť v obci 

aspoň ordináciu všeobecného a detského lekára.  

 

Sociálne zariadenie  

Obec nemá ţiadne sociálne zariadenie s opatrovateľskou sluţbou, ani dom dôchodcov. Keďţe 

vývojové trendy predpokladajú, ţe kaţdá obec a mesto sa bude do istej miery starať o svojich 

občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc v núdzi z rôznych, najmä zdravotných dôvodov, bude 

potrebné postupne pripravovať výstavbu takéhoto sociálneho zariadenia.  

 

Klub dôchodcov 

V súčasnosti existuje a vyvíja činnosť klub dôchodcov, ktorý má k dispozícii priestory 

v miestnom kultúrnom zariadení. 

 

 

B/12. Správa obce a kultúra  
 

Obecný úrad 

Obecný úrad sídli v novopostavenej  budove, v centre obce. Je  v dobrom technickom stave. 

Kapacitne vyhovuje poţiadavkám administratívny a správy obce. V objekte sú  prenajaté 

priestory  súkromnej pizzerii, ktorú majiteľka v súčasnosti neprevádzkuje.  

 

Kniţnica 

V budove obecného úradu je umiestnená i kniţnica s počtom kniţničných zväzkov 4809, 

evidovaných je 175 čitateľov. Kniţnica je vyuţívaná najmä deťmi a mládeţou. V súčasnosti 

nie je napojená na Internet. 

Bude potrebné vytvoriť vhodné podmienky a realizovať jej internetizáciu. Je moţné vytvoriť 

napr. 2 miesta v priestoroch kniţnice s modernými počítačmi s príslušenstvom  a popri výbere 

kníh by deti (i celá verejnosť) mohli vyuţívať internet  priamo v priestoroch kniţnice.   

 

Kultúrny dom 

Miestna kultúra má dostatočné materiálne a priestorové zázemie. Pre kultúrne aktivity obce sa 

vyuţíva sála kultúrneho domu v budove obecného úradu. Súčasne je tento priestor vyuţívaný 

ako miestna reštaurácia. Sála má kapacitu cca 100 miest a vyhovuje poţiadavkám obce. 

Okrem týchto priestorov obec vyuţíva i objekt bývalej ZŠ. Objekt je v relatívne dobrom 

technickom stave, potrebné je uskutočniť rekonštrukciu strechy a urobiť zateplenie 

obvodového  plášťa. Kapacita tohto objektu je cca 100  miest. 

 

Pošta 

Poštu vyuţívajú občania v blízkej obci Varín. V blízkej budúcnosti Slovenská pošta a. s. 

neuvaţuje o zriadení svojej pobočky v Krasňanoch. 

 

Amfiteáter 

V intraviláne obce je vybudovaný i malý amfiteáter, ktorý slúţi potrebám obce na 

organizovanie rôznych kultúrnych aktivít najmä v letných mesiacoch (napr. vystúpenia 

ľudových súborov  na hody - sv. Monika - 27.08.). 

Kapacita amfiteátra je  250 miest. Je v dobrom technickom stave (po rekonštrukcii). Sú 

vybudované kompletné sociálne zariadenia s napojením na kanalizáciu. Pri amfiteátri nie sú 

vybudované parkovacie miesta.  
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Preto bude potrebné vytvoriť parkovisko v tesnej blízkosti areálu amfiteátra. Pre skrášlenie a 

skultúrnenie okolia  je moţné v areáli vysadiť vhodnú zeleň.  

 

Kaštieľ a park  

Obec má vo svojom centre významný a zaujímavý kultúrny objekt - Kaštieľ zo 16. storočia, 

ktorý patril bohatej a významnej rodine Pongráczovcov. Jeho pôdorys je v tvare písmena „U“. 

Kaštieľ v minulosti prešiel viacerými stavebnými úpravami. Po 2. svetovej vojne kaštieľ 

chátral, opravený  bol  v r. 1967-1980. V súčasnosti je v relatívne dobrom technickom stave. 

V nedávnej minulosti tieto priestory vyuţívalo Povaţské múzeum na depozitáre a expozíciu 

„Príroda a ľud severozápadného Slovenska“. Neskôr sa expozície presunuli do Budatínskeho 

zámku. 

Súčasťou areálu kaštieľa je park, ktorý bol od svojho zaloţenia udrţiavaný a budovaný 

záhradníckou rodinou z Moravy. Nachádzali sa tu mnohé zaujímavé a staré dreviny a  

jazierko.  

Krasniansky kaštieľ aj s priľahlým parkom odkúpil v r. 2004 taliansky občan, ktorý ho 

v súčasnosti rekonštruuje a jeho zámerom je zriadiť tu ubytovacie zariadenie hotelového typu 

s vyšším štandardom.  

 

Mohylové pohrebisko 

K zaujímavým kultúrnym pamiatkam patrí aj nálezisko birituálneho krasnianskeho 

mohylníka. Ide o jedno z najväčších staroslovanských mohylových pohrebísk z 8.-9. storočia 

n. l. Bolo odkryté v r. 1933 v lokalitách Za hájom a Stará tehelňa. Pamiatky z mohýl sú 

v súčasnosti uloţené v Slovenskom národnom múzeum - Etnografickom múzeu v Martine. 

  

Kaplnka pri kríţi  

Ďalšou pozoruhodnosťou obce je kaplnka pri kríţi pri hlavnej ceste. Dátum jej výstavby je 

neznámy. Pravdepodobne patrí do obdobia baroka. Vo vnútri je umiestnená socha Panny 

Márie s Dieťaťom. Na mieste kaplnky pôvodne vraj vytekal silný prúd vody s liečivými 

účinkami. Voda liečila rany a zápalové ochorenia. Vplyvom regulácie potoka sa liečivé 

pramene v obci neskôr stratili. V súčasnosti sa o kaplnku starajú rodiny z obce. Kaplnka je 

registrovaná na Pamiatkovom úrade v Ţiline.   

   

Poţiarna zbrojnica  

Bola postavená občanmi svojpomocne v r. 1976. Na objekte poţiarnej zbrojnice sú 

umiestnené 3 zvony. Objekt má zaujímavú veţu, v súčasnosti je nutná rekonštrukcia jej 

krovu. Obec má k dispozícii hotovú projektovú dokumentáciu. Investičné práce by sa mali 

začať v r. 2008. 

Poţiarnu techniku tvorí AVIA, v dobrom technickom stave.  

 

Dom smútku a bohosluţby 

Dom smútku na novom cintoríne slúţi pre konanie smútočných obradov v čase pohrebov. 

V nedeľu sa vyuţíva ako kaplnka na nedeľné bohosluţby. Objekt bol vybudovaný v r. 1992 

a v r. 2000 rozšírený. Jeho súčasný  stav je vyhovujúci, v budúcnosti bude potrebné uvaţovať 

o rekonštrukcii rovnej strechy (hrozí zatekanie). 

Z cirkevno-správneho hľadiska obec Krasňany patrí pod farnosť Varín.  

 

Cintorín 

Obec Krasňany spravuje 2 cintoríny: Starý cintorín, na ktorom sú pochovaní potomkovia rodu 

Pongráczovcov a iných významných rodín. Na tomto cintoríne sa uţ nepochováva. 
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Nachádzajú sa tu vysoké staré lipy, jedna z nich zákonom chránená. Po úprave cintorína by 

mohol slúţiť ako miestna pamätihodnosť. Je potrebné vybudovať chodník a osvetlenie. 

Nový cintorín sa nachádza pri hlavnej ceste. K cintorínu vedie prístupová komunikácia. Je 

potrebné ešte vybudovať parkovacie miesta (15 miest). Plánovaná je aj inštalácia verejného 

osvetlenia v areáli cintorína.  

 

 

B/13. Telovýchova a šport 
 

Športové zariadenia sú v súčasnosti reprezentované futbalovým ihriskom. Ihrisko nemá 

vhodné šatne ani sociálne zariadenia. Stav ihriska je vyhovujúci. V rámci rozvoja športovej  

zóny v obci obce je potrebné rozšíriť vybavenosť okolo ihriska a vybudovať klubové 

priestory, šatne, zasadačku, sociálne zariadenia a tribúnu pre divákov. Ihrisko by mohlo slúţiť 

nielen na futbalové zápasy, ale i napr. súťaţe hasičských zborov a ďalšie masové športové 

aktivity. V rámci tohto rozvoja bude potrebné vysporiadať vlastnícke vzťahy na priľahlých 

pozemkoch  medzi amfiteátrom a futbalovým ihriskom. Tieto môţu slúţiť ako polyfunkčné 

plochy na celoročnú prevádzku - basketbal, volejbal, nohejbal, v zime korčuľovanie, hokej 

pre deti. 

 

 

B/14. Ţivotné prostredie  
 

Najdôleţitejšie aktivity, ktoré ovplyvňujú kvalitu  ţivotného prostredia v obci, moţno 

rozdeliť do dvoch základných kategórií: 

 

1. Aktivity a ich výstupy, negatívne ovplyvňujúce kvalitu ŢP:  

 zaťaţenie prostredia hlukom - prítomnosť frekventovanej hlavnej cesty 

 prašnosť, najmä  zo zlého povrchového stavu miestnych komunikácií 

 znečistenie ovzdušia emisiami 

 prítomnosť „melioračného - poţiarneho kanála“- pach, odpudivý vzhľad, nebezpečnosť 

       poškodenia vegetácie imisiami 

 doterajšie vypúšťanie splaškov do potoka 

 divoké skládky odpadov na území obce 

 drobné skládky stavebnej sute a domového odpadu 

 chýbajúca väčšia plocha verejnej zelene 

 neupravená časť obce za amfiteátrom (Krasňanský Luh) 

 

Okrem TKO sú producentmi rôznych druhov odpadov aj firmy a podnikateľské subjekty 

aktívne na území Krasňan. Najčastejším druhom odpadu sú plastové časti, drevené piliny, 

odkôrky a pod. Plasty a drevná hmota slúţia na ďalšie spracovanie. 

 

2. Aktivity a ich výstupy, pozitívne pôsobiace na kvalitu ŢP:  

 udrţiavaný park (v súkromnom vlastníctve)  

 udrţiavané pridomové záhrady 

 väzba na blízky Národný park Malá Fatra 

 ukončená výstavba kanalizačnej stoky s následnou začatou opravou povrchu ciest 

 dobrá organizácia likvidácie TKO (firma T+T Ţilina) 

 veľkokapacitné kontajnery 

 separovanie odpadu: papier, sklo, plasty, autobatérie, pneumatiky, drobný stavebný odpad 

 regulované brehy potoka Jedľovinka 
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 brehové porasty Kurského potoka 

 Krasňanský Luh - podhorské luţné lesy 

 blízka prítomnosť biokoridoru Varínka 

 Krasňanské rybníky 

 

Priority v oblasti ŢP:  

1. Obec sa môţe zapojiť do realizácie spoločného separovaného zberu navrhnutého pre 

Mikroregión Terchovská dolina a tak tento druh činnosti rozšíriť o ďalšie komponenty.  

 

2. Od r.2007 sa bude riešiť aj problém s nakladaním s biologickými odpadmi (kompostoviska) 

- v rámci celého MR Terchovská dolina.  

 

3. Ďalšou významnou aktivitou v oblasti ochrany ŢP bude revitalizácia prírodnej pamiatky 

Krasňanský Luh, ktorá je devastovaná a znehodnotená nelegálnym vývozom komunálneho 

odpadu. Na túto aktivitu je uţ pripravená projektová dokumentácia. Predpokladané začatie 

aktivít sa plánuje na r. 2007. Pôjde o komplexnú revitalizáciu lokality, vyčistenie celého 

prostredia od odpadkov, výsadbu drevín  a čiastočné oplotenie územia. 

 

 

B/15. Ľudské zdroje 
 

Jedným z činiteľov zásadne ovplyvňujúcich rozvoj obce, sú ľudské zdroje. V obci 

prevládajú  ekonomicky aktívni obyvatelia s prevaţným zameraním na strojárstvo, 

stavebníctvo,  profesie. Značná časť z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa uplatňuje vo 

firmách ALUMA - pri výrobe strojov (najmä muţi) a vo firme Krasplast (najmä ţeny). Ďalší 

obyvatelia denne dochádzajú za prácou do KIA Motors - Teplička nad Váhom, do Varína a do 

Ţiliny.  

Väčšina obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním pracuje najmä v krajskom meste Ţilina 

a teda ich pracovné aktivity sú mimo obce. 

  

V obci sú činné viaceré organizácie:   

Miestny odbor Matice slovenskej 

Bol zaloţený  v r. 1991. Zameriava sa na ochranu, zachovanie a rozvoj tradičnej ľudovej 

kultúry, zvykov, zbieranie starých krojov a ľudových piesní. Zabezpečuje premietanie filmov 

pre deti v obci  a ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity. V súčasnosti má 30 členov. 

 

Klub dôchodcov 

Vznikol v r. 2002. Členovia organizujú kultúrny program, stretnutia, besedy, oslavy sviatkov 

a jubileí. 

 

Klub slovenských turistov Krasňany 

Nadviazal na činnosť TJ Fatran Krasňany v r. 1992. Organizuje turistické pochody, 100 

jarných kilometrov, jánske ohne i verejno-prospešnú činnosť ako napr. renovácia pomníkov, 

osadenie pamätných tabúľ, renovácia drobného mobiliáru - lavičiek, brigády zamerané na 

čistenie a pod.   

 

Folklórny súbor Krasňanček 

Zaloţený v r. 1993. Zameraný na ľudové tance a folklór v podaní najmladšej generácie. 
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TJ Fatran Krasňany 

Bývalý „Sokol“ Krasňany z r. 1954. Na pôvodnom ihrisku, postavenom v rámci akcie „Z“. 

Neskôr, v r. 1994 bola realizovaná rekonštrukcia ihriska do jeho súčasnej podoby. TJ 

Krasňany zdruţuje v súčasnosti ţiakov, dorast a dospelých  hráčov. 

 

Strelecký klub - bývalý Zväzarm   

Má v obci bohatú históriu. Z obce pochádzali viacerí majstri v športovej streľbe. V katastri 

bola vybudovaná (svojpomocne) i športová strelnica. Po r. 1999 bola zlikvidovaná. 

Krasňanskí strelci sa v súčasnosti zúčastňujú súťaţí v Ţiline - Bánovej.  

 

Klub kulturistov 

Vznikol v r. 2003. V súčasnosti má 20 členov.  

 

Obecný hasičský zbor 

Má históriu svojej existencie v r. 1933. Hasičský zbor okrem svojej funkcie ochrany zdravia 

a majetku pred poţiarom realizoval i ďalšie aktivity: organizovanie brigád, nepretrţitá stráţ, 

výstavba poţiarnej zbrojnice (1976), organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, účasť 

v súťaţiach o putovné poháre, pomocné  verejno-prospešné práce a pod.  

Tento zbor má v súčasnosti 160 členov a je organizovaný ako Dobrovoľný hasičský zbor. V r. 

2004 bol udelený pamätný list starostovi obce Krasňany a zároveň okresnému veliteľovi PZ  

prezidentom republiky.  

 

 

B/16. Komunikácia v obci - Obecný informačný portál 
 

Tok šírenia informácií medzi občanmi, vzájomná komunikácia s obecným úradom, 

zastupiteľstvom a starostom obce môţu získať novú, lepšiu úroveň pri zriadení obecného 

informačného portálu. Tento portál by sa mal stať obdobou „obecných novín“. Môţe 

vzniknúť ako  komunikačný uzol, ktorý bude monitorovať ţivot v obci, nabádať k občianskej 

diskusii a uľahčí obojsmerný prístup k informáciám. Uverejňovaním rokovaní vedenia 

samosprávy a zverejňovaním dlhodobých rozvojových plánov obce sa zamedzí podozreniam 

z korupcie a umoţní občanom aktívne sa zapájať do rozhodovania  o budúcnosti obce.  

Keďţe ide o internetovú stránku, predpokladá sa, ţe do jej aktualizácie sa budú zapájať najmä 

mladšie vekové kategórie, čo výrazným spôsobom prispeje k väčšej angaţovanosti mladých 

ľudí do verejných a obecných problémov a záujmov. Posilní sa ich lokálpatriotizmus a hrdosť 

na svoju obec. 

Redakčnú radu obecného informačného portálu by mali tvoriť zástupcovia všetkých 

záujmových skupín v obci. 

 

Kultúrne a spoločenské aktivity obce 

V obci sa kaţdoročne organizujú rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, cyklicky sa opakujúce. 

Sú zamerané na široké spektrum účastníkov, na všetky sociálne a vekové skupiny. 

 

Sú to:  

 Deň matiek 

 Deň detí v ZŠ a MŠ 

 Lúčenie sa detí - predškolákov s MŠ 

 Tradičné pálenie veľkých „jánskych ohňov“ - masová účasť z celého regiónu 

 Hasičská súťaţ o pohár starostu obce za účasti priemerne 20-tich druţstiev DHZ 

 „Plameň“ - súťaţe mladých poţiarnikov 
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 Uvítanie detí do ţivota 

 Folklórne slávnosti na hody - sv. Monika - prehliadka folklórnych súborov  v amfiteátri 

 Mesiac úcty k starším 

 Uvítanie nového roka  s ohňostrojom 

 ďalšie jednorazové aktivity 

 

 

B/17. Majetok obce   
 

Obec Krasňany vlastní budovu obecného úradu, budovu ZŠ, kultúrny dom, dom 

smútku, zdravotné stredisko, budovu poţiarnej zbrojnice, obecný vodovod, prevádzkovú 

budovu v areáli Krasplast-u.  

 

Zastavané plochy a nádvoria   14 726 m
2
 

Ostatné plochy  166 776 m
2
 

Záhrady   15 216 m
2
 

Orná pôda   21 198 m
2
 

Trvalé trávnaté porasty   29 225 m
2
 

Spolu 247 141 m
2
 

 

Prevaţnú časť majetku obce tvorí investičný majetok. V roku 2004 to bolo 96,1 % a v roku 

2005 95,4 % z celkového majetku obce. Obeţný majetok tvoril v roku  2004 3,9 % a v roku 

2005 4,6 % z celkových aktivít obce. Obec má  dobrú platobnú schopnosť a je finančne úplne 

stabilná. 

V súčasnosti obec Krasňany nie je zaťaţená úverom ani pôţičkou.  
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C/ SWOT ANALÝZA 
 

 

 

Pre vytvorenie stratégie usmernenia budúceho vývoja obce je dôleţité prezentovať 

výsledky sociálno-ekonomickej analýzy obce vo forme SWOT analýzy. 

SWOT analýza slúţi ako praktický nástroj na hodnotenie územia a aktivít, ktoré sa v ňom 

uskutočňujú. Silné a slabé stránky opisujú vnútorný stav týkajúci sa najmä minulosti 

a prítomnosti obce, príleţitosti a ohrozenia sa týkajú vonkajších faktorov a majú skôr väzbu 

na budúcnosť obce. Svojim usporiadaním silné - slabé stránky, príleţitosti - ohrozenia, tvoria 

podstatu úvah, ktoré sú potrebné pri formulovaní stratégie budúceho vývoja obce, ako 

zachovať alebo rozvíjať jej silné stránky, ako odstraňovať respektívne eliminovať slabé 

stránky, ktoré z budúcich príleţitostí moţno vyuţiť pre jej ďalší rozvoj akými aktivitami 

moţno čeliť očakávaným ohrozeniam jej ďalšieho rozvoja. 

 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 výhodná zemepisná poloha na cestnej 

spojnici Ţilina- Terchová- Párnica  

 aktívny člen Mikroregiónu Terchovská 

dolina  

 miestne kontakty susedných obcí 

 perspektívne rozvojové sídlo s vysokým 

prírodným potenciálom 

 rozloha územia obce spadajúca do 

stupňov ochrany 

 dobré dopravné prepojenie na cestnú 

a ţelezničnú sieť 

 blízkosť veľkého zamestnávateľa  KIA 

Motors 

 prítomnosť prosperujúcich firiem v obci  

 obec sa nachádza v zóne rekreačnej 

funkcie s celoslovenským významom silný 

Mikroregión Terchovskej doliny  

 preţívajúci ţivý folklór, ľudové tradície 

a zvyky, organizovanie  rôznych podujatí 

pre občanov  

 ukončená výstavba kanalizačnej stoky 

 realizovaná plynofikácia obce 

 dostatok domácich surovín, drevná 

hmota 

 schopnosť hospodáriť v horších 

klimatických a ekonomických podmienkach 

 prosperujúce hospodárske stredisko   

 prítomnosť predškolských a školských 

zariadení 

 vybudovaná hvezdáreň ako rarita 

v regióne 

 zachovalý kaštieľ a zámocký park 

 dostatok pracovnej sily pre existujúce 

 relatívne nízka kvalita ţivotného 

prostredia (hluk, prach)  

 úbytok poľnohospodárskej pôdy 

 časť územia spadajúca do ochrany 

prírody  je prekáţkou pre výstavbu a rozvoj 

hospodárstva 

 zlý stav povrchu miestnych 

komunikácií 

 existujúci „poţiarny kanál“ 

 nevybudované chodníky 

 nedostatočné parkovacie plochy 

 chýbajúce sluţby pre obyvateľstvo 

 chýbajúca zdravotnícka starostlivosť 

priamo v obci  

 nedostatok finančných prostriedkov na 

realizovanie projektových zámerov 

samosprávy a projektových subjektov 

 malá informovanosť o moţnosti 

prístupu k finančným príspevkom z EÚ 

 chýbajúce parkovacie miesta 

v jednotlivých častiach obce 

 absencia zariadenia sociálnej 

starostlivosti a absencia zariadenia 

zdravotnej  starostlivosti 

 malá propagácia obce 

 chýbajúca telocvičňa pre deti a dorast  

 nedostatok športovísk pre kolektívne 

a individuálne športy (okrem futbalového 

ihriska) 

 nevyuţitý prírodný potenciál pre 

cestovný ruch, telovýchovu a šport 

 slabá ponuka aktivít pre detskú  

populáciu 
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výrobné zariadenia 

 prevaha počtu obyvateľov 

v produktívnom veku 

 relatívne silná skupina ľudí zručných 

v ľudových remeslách (výšivky, rezbárstvo, 

maľovanie) 

 angaţovanosť pedagogických 

pracovníkov a existujúcich podnikateľských 

subjektov do vecí verejných, do kultúrneho 

ţivota a športového diania 

 bohatý kultúrno-spoločenský ţivot 

 vybudovaný amfiteáter 

 vybudované futbalové ihrisko 

 prítomnosť archeologickej pamiatky 

birituálne pohrebisko 

 vypracovaný aktuálny  územný plán 

rozvoja s dodatkami 

 slabá schopnosť obyvateľstva 

akceptovať zvýšený trend cestovného ruchu 

v mikroregióne a zapojenie sa do jeho 

rozvoja 

 nekoordinovaná činnosť subjektov 

v oblasti cestovného ruchu a ich ponuky 

(mikroregión)  

 nedostatok sluţieb - reštauračné 

stravovanie  

 lokálny nedostatok aktivít pre voľný čas 

 nedostatok informačných tabulí 

a označení miestnych turistických 

a cykloturistických trás 

 nedostatok doplnkových sluţieb pre 

turistov a návštevníkov v obci ako súčasti 

MR Terchovská dolina 

 

PRÍLEŢITOSTI OHROZENIA 

 uplatnenie zásad udrţateľného rozvoja 

regiónu 

 rozvoj individuálnej bytovej výstavby 

 rekonštrukcia existujúcich obecných 

budov a výstavba športového areálu  

 vybudovanie telocvične resp. ihriska 

v areáli ZŠ a MŠ  

 rozšírenie a zefektívnenie verejnej 

elektrifikácie a osvetlenia 

 zvyšovanie rozsahu a kvality technickej 

infraštruktúry miestnych sietí, vodovodu,  

moţnosť vybudovania cyklochodníka do 

Varína 

 blízkosť veľkého zamestnávateľa KIA 

 posilnenie výroby a doplnkového 

sortimentu pre automobilový priemysel  

 vytváranie nových pracovných 

príleţitostí, najmä v malej priemyselnej 

výrobe  

 moţnosti vyuţitia budovy v areáli 

Krasplast na miestnu výrobu  

 moţnosti vyuţitia drevnej suroviny 

 vyuţitie členstva v silnom mikroregióne 

Terchovská dolina  

 po rekonštrukcii kaštieľa moţnosti 

ďalšieho rozvoja CR  

 návrat tradičných výrob a remesiel 

zaloţených na miestnych surovinových 

zdrojoch a zručnostiach 

 rozvoj cykloturistiky, poľovníctva, 

rybolovu a pešej turistiky 

 územie chránenej oblasti a z toho 

vyplývajúca poţiadavka ochrany prírody 

 strety záujmov podnikateľských 

subjektov v cestovnom ruchu 

a ochranárskych opatrení 

 nedostatočné vyuţitie členstva 

v mikroregióne Terchovská dolina 

 negatívna atmosféra v regióne 

vyplývajúca zo sociálnych problémov  

 nedostatočná  informovanosť 

o moţnostiach získania prostriedkov  

 nedostatočná propagácia a informácia 

o moţnostiach v regióne 

 malá odvaha obyvateľov vstupovať do 

podnikateľských aktivít 

 zloţitosť usporiadania vlastníckych 

vzťahov, najmä k pôde 

 ohrozenie ŢP prítomnosťou KIA 

Motors a ďalších dodávateľov 
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 rozvoj malého prípadne stredného 

podnikania, rozvoj obchodu, reštauračných 

sluţieb a ubytovania 

 moţnosti vyuţívať odpadové drevo na 

výrobu energie - biomasa 

 moţnosti vyuţitia hvezdárničky pre 

ţiakov z celého ŢSK i pre verejnosť 

 moţnosti získavania príspevkov 

z fondov EÚ 

 moţnosť získavania finančných 

príspevkov zo štátnych zdrojov 

moţnosti rozšírenia propagácie a informácie 

o mikroregióne 

 moţnosti vytvorenia obecného portálu 

s informovaním o aktivitách  obce, 

zameraním na cestovný ruch a na 

návštevníkov mikroregiónu a zapojením sa 

občanov 

 zavedenie internetu do miestnej 

kniţnice s nákupom PC  

 moţnosti zlepšenia spolupráce a účasti 

jednotlivých subjektov v obci 

 moţnosti vyuţitia voľných plôch na 

celý rad investičných aktivít podľa priority 

 dostatočná kapacita na vybudovanie 

priestorov pre zriadenie ambulancie 

detského a všeobecného lekára 

 vytváranie partnerstiev podnikateľov, 

obcí, neziskových organizácií za účelom 

dosiahnutia  spoločného cieľa: rozvoja 

mikroregiónu 

 vytváranie partnerstiev na 

medzinárodnej úrovni (Česká republika, 

Poľská republika) a moţnosť získania 

prostriedkov  zo ŠF EÚ na  spoločné 

projekty  

 perspektívy rozvoja hospodárskeho 

strediska - agroturistika, cestovný ruch, 

predaj výrobkov z kravského a ovčieho 

mlieka, gazdovský dvor 
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D/ VÍZIA 
 

 

 

Obec Krasňany sa stane v priebehu obdobia 10-15 rokov modernou obcou strednej 

veľkosti s kompletne vybudovanou infraštruktúrou, so zameraním na vyuţitie čo 

najväčšieho počtu svojich prírodných, materiálnych a ľudských  zdrojov. Obec výrazne 

posilní svoju výrobnú funkciu a pri rešpektovaní poţiadaviek ochrany územia bude 

i vhodnou lokalitou pre rodinné bývanie.  

 

Pre načrtnutie novej vízie obce Krasňany  sa okrem analýz a auditu celého katastra obce brali 

do úvahy aj koncepčné materiály VÚC, ŢSK, koncepcia rozvoja cestovného ruchu ŢSK, 

PHSR Mikroregiónu Terchovská dolina. Tieto koncepcie sú plne v súlade so záujmom 

a predstavou obyvateľov obce. K naplneniu tejto vízie bude potrebné vybudovať komplexnú 

infraštruktúru so zameraním na vyuţitie čo najväčšieho počtu svojich prírodných, 

materiálnych a ľudských zdrojov.  

 

Ak sa kompletne vyuţije súčasný potenciál, pri správnom skĺbení výrobnej, obytnej a 

rekreačnej funkcie má obec Krasňany najlepšie predpoklady stať sa významným 

strediskom presahujúcim rámec mikroregiónu Terchovská dolina.  
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E/ ANALÝZA PROBLÉMOV OBCE KRASŇANY 
 

 

 

Základné problémy v obci: 

 

 Zlý technický stav miestnych komunikácií po ukončení výstavby kanalizácie 

 

 Zlý technický stav lesných ciest a nedoriešené vlastnícke vzťahy (štát, urbariát,  

       hospodárske stredisko), nie je moţnosť realizácie ich rekonštrukcie obecným úradom 

 

 Chýbajúce chodníky, najmä popri hlavnej ceste 

 

 Nevybudované parkoviská 

 

 Nedoriešený problém „melioračného kanála“ 

  

 Nedoriešené vlastnícke vzťahy súkromných vlastníkov, obce, urbariátu z minulého  

       obdobia  

 

 Neúplné sluţby pre obyvateľstvo 

  

 Chýbajúca ambulancia všeobecného lekára a pediatra 

 

 Doterajšie nevyuţívanie moţností štrukturálnych fondov pre rozvoj obce  

 

 Strach, nezáujem, obavy obyvateľov obce vstupovať do podnikateľských aktivít  

 

 Chýbajúca kapitálovo silná vrstva obyvateľov, ochotných investovať v obci  

 

 Pasívny postoj časti obyvateľov obce k spoločensko-ekonomickému rozvoju obce  

 

 Nedostatočné vyuţívanie existujúceho  prírodného bohatstva obce pre rozvoj zimnej    

       i letnej  turistiky. 
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F/ ROZVOJOVÝ POTENCIÁL 
 

 

 

Na základe prezentácie výsledkov auditu celého územia, zdrojov obce a výsledkov 

SWOT analýzy bol identifikovaný súčasný rozvojový potenciál obce v náväznosti na rozvoj 

mikroregiónu Terchovskej  doliny.  

 

 

F/1. Identifikácia rozvojového potenciálu 
 

Ľudské zdroje 

 dostatok vhodnej pracovnej sily 

 schopnosť jej adaptability na väčšiu diverzifikáciu výroby 

 zvýšenou migráciou do obce bude dochádzať k ďalšiemu rastu kapacít ĽZ 

 

Prírodný sídelný a kultúrno-historický potenciál 

 zachovalé prírodné danosti 

 miestne kultúrno-historické pamiatky - kaštieľ a park  

 ľudová architektúra, remeslá a tradície 

 tradície v organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí 

 vhodné prepojenia na väčšie sídla a na ďalšie centrá v cestovnom ruchu v silnom  

       mikroregióne Terchovská dolina 

 

Cestovný ruch a rekreácia 

 doteraz nevyuţívané moţnosti v zriaďovaní privátneho ubytovania 

 rozvoj obchodu, reštauračných a ubytovacích kapacít v súvislosti s cestovným ruchom  

       v kontexte MR Terchovská dolina 

 rozvoj sluţieb, kompatibilných so sluţbami v rámci MR Terchovská dolina 

 moţnosti podnikania v agroturistike - pestovanie rastlín  

 

Hospodárstvo a podnikanie 

 zriaďovanie malých podnikov na spracovanie miestnych surovinových zdrojov 

 zriaďovanie podnikov dodávky komponentov do KIA Motors 

 spracovanie biomasy 

 zriaďovanie agrofariem v spojitosti s agroturistikou 

 vybudovanie gazdovského dvora, výroba a predaj výrobkov z kravského a ovčieho 

mlieka, tradičných jedál  

 chov hovädzieho dobytka  

 zriaďovanie sluţieb pre obyvateľstvo 

 

 

 

GLOBÁLNY CIEĽ ROZVOJA OBCE 

Komplexná revitalizácia sídla Krasňany v intenciách súčasnej potreby 

a budúcej všeobecnej prosperity obce. 
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F/2. Strategické ciele rozvoja obce 
 

 zabezpečiť všestranný rozvoj obce, a to dobudovaním verejnej, dopravnej,  

       občianskej, technickej a sociálnej vybavenosti obce 

 posilniť demografický vývoj podporou individuálnej bytovej výstavby, rozvojom  

       školstva, kultúry a telovýchovy 

 vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj diverzifikovanej hospodárskej základne 

 primerane rozvíjať kultúrne dedičstvo, prírodné hodnoty a plne vyuţiť existujúci  

       potenciál obce, najmä pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie v rámci MR Terchovská  

       dolina účelne skvalitniť ţivotné prostredie a systém ekologickej stability, kontrolovať  

       existujúce prevádzky so zreteľom na dodrţiavanie ochrany územia  

 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia v jeho tradíciách, s cieľom vytvoriť rovnocenné  

       ţivotné podmienky pre všetkých obyvateľov obce  

 podporovať vyuţívanie podhorských častí, s cieľom zachovania krajinársky a ekologicky  

       hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou 

 

 

F/3. Finančné a administratívne zabezpečenie aktivít obce 
 

Zdroje na financovanie investičných a neinvestičných aktivít v obci je najvýhodnejšie 

získavať formou nenávratného finančného príspevku (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ (ŠF 

EÚ) a Iniciatív EÚ. Pre vypracovanie projektov do rôznych opatrení v rámci podpory 

regionálnej politiky a zvýšenia konkurencieschopnosti regiónov je potrebné pripraviť štúdie 

realizovateľnosti, usporiadať vlastnícke vzťahy, zabezpečiť technickú dokumentáciu 

k objektom určeným na rekonštrukciu. 

K úspešnej realizácii projektu podporeného zo štrukturálnych fondov EÚ je potrebné zachovanie 

dobrej platobnej schopnosti obce, nakoľko tieto zdroje sú zaloţené na princípe refundácie - t. j. 

obec musí investičné aktivity financovať určité obdobie vţdy z vlastných zdrojov, ktoré sa 

postupne refundujú (vracajú) z príslušného ministerstva alebo implementačnej agentúry (alebo 

VÚC). K týmto zdrojom je potrebné započítať i finančnú spoluúčasť obce (dofinancovanie 

projektu z vlastných zdrojov, ktoré nie sú  obci refundované). 

V čase tvorby tohto plánu nie je ešte presne rozhodnuté o typoch podpory a grantových 

schémach, na základe ktorých by obec mohla čerpať finančné zdroje zo ŠF EÚ. V súčasnosti 

prebieha finalizácia konečnej podoby Národného strategického a referenčného rámca 2007-

2013 (NSRR) na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Po zverejnení jeho 

definitívnej verzie je potrebné tento materiál dôkladne preštudovať a prekonzultovať 

s obecným zastupiteľstvom.  

Na základe vyhlasovaných výziev sa zabezpečí vypracovanie projektovej ţiadosti do 

konkrétneho opatrenia a vyuţijú sa pripravené materiály - štúdie, vlastníctvo, výpisy 

z katastra, technická dokumentácia a pod. 

V súvislosti s  investičnými zámermi je potrebné, aby si obec udrţiavala dobrú platobnú 

schopnosť. Pri hodnotení projektov sa totiţ kladie veľký dôraz na finančné zabezpečenie 

projektu zo strany ţiadateľa, resp. schopnosť ţiadateľa celý projekt prefinancovať i počas 

období, kedy treba vyrovnať záväzky voči dodávateľom a zároveň preklenúť časové obdobie 

do refundácií faktúr ministerstvom. 

Na tento účel bude moţné čerpať i úver z banky, ktorá taktieţ bude vyţadovať dobrú platobnú 

disciplínu. 

V rámci administratívneho zabezpečenia plnenia akčného plánu a ďalších strategických 

plánov, ideálne by bolo vytvorenie pracovného miesta projektového manaţéra na obecnom 

úrade, ktorý by sledoval plnenie týchto plánov, zabezpečoval ich administráciu a styk 
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s kompetentnými orgánmi a občanmi. Zároveň by sledoval jednotlivé výzvy k predkladaniu 

projektov. Takýto pracovník by mohol postupne projekty pre obec i vypracovať.  

Ďalšou alternatívou je spolupráca s externými odborníkmi, ktorí sa touto problematikou 

zaoberajú a na základe vzájomnej dohody budú včas kontaktovať starostu o moţnostiach 

podania projektov.  

 

Zásadnými podmienkami sú: 

 vysporiadanie vlastníckych vzťahov obecného majetku 

 schopnosť obce finančne zabezpečiť implementáciu  projektu  

 dofinancovanie projektu  z vlastných zdrojov. 

 

Je potrebné si uvedomiť, ţe aj keď ŠF EÚ výrazne napomáhajú rozvoju regiónu či obce, 

proces  získania finančných prostriedkov z týchto fondov je veľmi náročný a zloţitý. 

V prioritách rozvoja obce sú preto navrhnuté aktivity ako vypracovanie technickej 

dokumentácie, príp. štúdie a ďalšie základné materiály ako prvé odborné kroky, ktoré môţu 

viesť k vypracovaniu konkrétnych projektov  a zároveň budú tvoriť jednu z povinných príloh 

pri predkladaní projektu do konkrétneho opatrenia. 
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G/ PRIORITY ROZVOJA OBCE, AKTIVITY 
 

Aktivita Popis aktivity Realizátor/Realizátori Predpokladaná 

doba realizácie 

Predpokladané 

finančné 

náklady/zdroje 

1. PRIEMYSEL A SLUŢBY - PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE V OBCI 

1.1. Podpora 

podnikateľských aktivít v 

obci 

* Podpora  remeselníckych prevádzok  

a existujúcej drobnej výroby 

* Začínajúce investičné aktivity podnikateľských 

subjektov v oblasti spracovania dreva a iných 

domácich surovín a polotovarov 

* Podpora rybného hospodárstva 

* Podpora ALUMA, Krasplast a ďalších  

 

Obec  

Malí a strední 

podnikatelia  

 

 

2007-2015 

 

2007-2015 

5 mil. Sk/ vlastné 

zdroje, ŠF EÚ  

 

1.2. Rozšírenie siete 

obchodov  

* Rozšírenie siete obchodov: predajňa potravín, 

predajňa mäsa, predaj textilu a obuvi, pizzeria, 

reštaurácia, kaviareň, čajovňa, zmiešaný tovar, 

trafika 

* Zavedenie  sluţieb pre obyvateľstvo: 

kaderníctvo, oprava obuvi  

Obec  

Malí a strední 

podnikatelia 

2007-2015 10 mil. Sk/vlastné 

zdroje investorov 

1.3. Dlhodobá podpora 

miestnych začínajúcich 

podnikateľov 

* Výber vhodných priestorov pre novovznikajúce 

podnikateľské subjekty  

* Vytvorenie motivačného podnikateľského 

prostredia  

* Podpora rozvoja sluţieb, drobných prevádzok 

zo strany OÚ. 

Obec 

Ţivnostníci 

2007-2013 podľa druhu 

zvolených aktivít 

1.4. Vytvorenie prevádzky 

výroby a sluţieb ako 

príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej funkcii 

obce 

* Vyuţitie budovy v areáli Krasplast - vytvorenie 

prevádzky/sluţieb  pre obyvateľov - napr. 

obuvník, klampiar, podľa prítomnosti profesií 

v obci: zmluvný vzťah so ţivnostníkmi, 

prevádzkujúcimi remeslá   

Obec 

Remeselníci-ţivnostníci  

2008-2009 1 mil. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 

1.5. Výstavba * Vypracovanie projektovej dokumentácie Obec 2009-2011 15 mil. Sk/ ŠF EÚ, 
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priemyselného parku 

v lokalitách Kúty, Pocestie 

* EIA 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity 

SEVAK, SSE, SPP 

Súkromní investori 

 

vlastné zdroje, 

zdroje SEVAK, 

SSE, SPP, zdroje 

investorov 

1.6. Podnikateľské zámery 

väčšieho  rozsahu  

* Rekonštrukcia existujúcich 

poľnohospodárskych objektov v súlade 

s legislatívou a normami EÚ 

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity 

Obec 

Hospodárske stredisko 

Nová Farma Krasňany 

2007-2010 8 mil. Sk/zdroje 

hosp. strediska, 

úvery, ŠF EÚ 

2. BYTOVÁ VÝSTAVBA, HROMADNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  

2.1. Vypracovanie 

urbanistických štúdií pre 

lokality v obci. 

* Vypracovanie urbanistických štúdií  Obec 

Individuálni stavebníci 

Investori 

2007-2015 1 mil. Sk/vlastné 

zdroje obce, štátne 

zdroje 

2.2. Individuálna bytová 

výstavba. 

* Podpora budovania individuálnej bytovej 

výstavby v obci 

* Predpokladaný prírastok bytových jednotiek - 

120 b. j.  

* Vypracovanie štúdií vybratých lokalít za 

účelom IBV  

* Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov vo 

vybraných lokalitách 

* Realizácia individuálnej bytovej výstavby 

podľa výsledkov štúdie 

* Vybudovanie infraštruktúry vo zvolených 

lokalitách Pri športovom areáli, Centrum, Na 

Hámre, Rudné, Kút. 

 

Obec 

Malí a strední 

podnikatelia 

Individuálni stavebníci 

 

2007-2015 420 mil. Sk/vlastné 

zdroje stavebníkov, 

SPP, SSE, SEVAK, 

ŠFRB 

3. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU 

3.1. Rozvoj cestovného 

ruchu v kontexte rozvoja 

MR Terchovská dolina 

* Podpora spoločnej propagácie rozvoja CR 

v MR Terchovská dolina 

MR Terchovská dolina 

Obec 

 

2007-2020 1 mil. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ, 

súkromné zdroje  
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3.2. Vybudovanie cyklotrás 

v kontexte rozvoja MR 

Terchovská dolina 

* Vybudovanie cyklotrás v Kúrskej doline 

s napojením na cyklotrasy v Terchovej. Aktivity 

sa uskutočnia v kontexte rozvoja cyklotrás celého 

MR Terchovská dolina. 

MR Terchovská dolina 

Obec 

Ochranárske 

organizácie 

Cyklistické kluby 

2008-2010 1,5 mil. Sk/ŠF EÚ, 

vlastné zdroje obce, 

súkromné zdroje 

3.3. Dobudovanie značenia  

cyklotrás a peších 

turistických trás.   

* Evidencie a dobudovanie jednotného značenia 

cyklotrás a peších  trás v intraviláne a extraviláne 

obce. 

  

Obec 

Cyklistické kluby 

2010 300 tis. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 

3.4. Rozvoj agroturistiky * Podpora záujemcov o podnikanie v oblasti  

agroturistiky  zameranie na rastlinstvo 

* Vybudovanie gazdovského dvora s predajom 

tradičných jedál a výrobkov. 

Obec 

Ţivnostníci 

Hospodárske stredisko  

Nová Farma Krasňany 

2010 Podľa druhu 

zvolených aktivít 

4. LOKÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA OBCE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

4.1. Rekonštrukcia strechy 

ZŠ  a vybudovanie 

samostatného vchodu 

k hvezdárničke 

 

Alternatíva č. 1:  
Rekonštrukcia strechy so 

zväčšením priestorov 

a zariadenie malej 

telocvične v objekte ZŠ na 

prízemí  

* Vypracovanie projektovej dokumentácie 

* Stavebné povolenie  

* Investičné aktivity. 

Obec  

ZŠ 

2010 15 mil. Sk/vlastné 

zdroje, úvery, ŠF EÚ 

4.2. Rekonštrukcia 

detského dopravného 

ihriska  

*Vypracovanie PD 

*Stavebné povolenie 

*Investičné aktivity 

 

Obec 

MŠ 

2010 1 mil. Sk/vlastné. 

zdroje, MŠ SR, ŠF 

EÚ  

4.3. Alternatíva č. 2: 

Vybudovanie malej 

telocvične v areáli ZŠ a 

* Vypracovanie  PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity + vnútorné vybavenie 

Obec  

ZŠ 

MŠ 

2009 2,5 mil. Sk/vlastné 

zdroje, zdroje MŠ 

SR 
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MŠ 

4.4.Vybudovanie 

polyfunkčných 

celosezónnych športových 

plôch v blízkosti 

futbalového ihriska 

a amfiteátra  

* Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 

* Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity. 

Obec 

 Vlastníci pozemkov 

2007 

2007 

2008 

2008 

2008 

1 mil. Sk/vlastné 

zdroje, MŠ SR/ŠF 

EÚ 

4.5. Doplnenie vybavenosti 

pri futbalovom ihrisku 

Doplnenie vybavenosti: Výstavba tribúny, objekt 

so šatňami, zasadačkou, klubovými priestormi, 

výstavba sociálnych zariadení   

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity.   

Obec 

TJ Fatran Krasňany 

2010-2011 3 mil. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ  

4.6. Prekrytie 

„melioračného  kanála“     

* Prekrytie „melioračného kanála“ v dĺţke cca 

300 m 

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity. 

 

Obec 2007  9 mil. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 

4.7. Revitalizácia námestia 

sv. Floriána 

* Vypracovanie štúdie 

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity, výsadba, drobný mobiliár 

* Rekonštrukcia centra obce. 

Obec 2007  

2007 

 

2008-2009 

 

 

70 tis. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 

 

 

 

 

4 mil. Sk 

4.8. Rekonštrukcia krovu 

strechy poţiarnej  

zbrojnice  

* Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

rekonštrukciu poţiarnej zbrojnice 

* Stavebné povolenie 

* Rekonštrukcia. 
 

Obec 2012 300 tis. Sk/vlastné 

zdroje 
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4.9. Cintorín - vybudovanie 

chodníkov a osvetlenia  

* Vybudovanie chodníkov, osvetlenia, realizácia 

priestorových úprav a priestorového členenia 

nového cintorína. 

Obec 2009 300 tis. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 

4.10. Výsadba zelene na 

verejných priestranstvách 

v obci  

* Vypracovanie štúdie 

* Realizácie projektového zámeru 

Obec 2009 Podľa druhu 

zvolených aktivít a 

komponentov 

4.11. Rekonštrukcia, resp. 

kompletná modernizácia 

miestneho rozhlasu 

* Rekonštrukcia, resp. výmena celého systému. Obec  2007 700 tis. Sk/vlastné 

zdroje  

5. ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA – VODOVOD A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO OBCE  

5.1. Zriadenie centrálneho 

kompostoviska pre obec - 

v rámci MR Terchovská 

dolina 

Riešenie úlohy na základe platnej legislatívy 

Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. 

Štúdia o odpadovom hospodárstve obce v súlade 

s platnou legislatívou Slovenskej republiky a 

Európskeho spoločenstva. 

Zriadenie centrálneho kompostoviska 

v mikroregióne,  na ktorom sa bude podieľať 

obec. 

Obec 

VÚC 

MŢP SR 

2007-2008 1,5 mil. Sk, MŢP 

SR, ŠF EÚ 

5.2. Revitalizácia  

prírodnej pamiatky 

Krasňanský Luh 

* Vyčistenie lokality od odpadkov 

a komunálneho odpadu 

* Výsadba nových drevín a rastlinstva 

* Realizácia čiastočného oplotenia.       

Obec 

Urbariát 

 

2007-2008 6,8 mil. Sk/ŠF EÚ, 

vlastné zdroje 

5.3. Asanácia nelegálnych  

skládok TKO 

* Asanácia a uzavretie nelegálnych skládok. Obec 

Vlastníci dotknutých 

pozemkov  

2007 1 mil. Sk/vlastné 

zdroje 

5.4. Napojenie vodojemu 

na vodný zdroj 

v Gbeľanoch  

* Napojenie vodojemu Krasňany na vodný zdroj 

v Gbeľanoch. 

Obec  

SEVAK 

2007 5 mil. Sk/zdroje 

SEVAK 

6. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OBCE 

6.1. Obnova krytu 

miestnych komunikácií po 

výstavbe kanalizácie 

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity - rekonštrukcia ciest: ul. 

Obec 
 

2006-2007 3 mil. Sk/vlastné 

zdroje obce, úvery, 

ŠF EÚ 
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SNP, Druţstevná, Nálepkova, A. Dubčeka, Nad 

Úbočou, Okruţná.  

 

6.2. Rekonštrukcia  m. k. 

od obytného súboru Za 

Brezníkom po hornú časť 

obce- zokruhovanie (II. 

etapa) 

 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity.  

Obec  2007 2,5 mil. Sk/vlastné 

zdroje 

6.3. Rekonštrukcia 

kriţovatky tvaru „T“ ul. 

SNP /hlavná cesta  II/583 

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity.  

Obec 2007-2008 2,5 mil. Sk, MH SR, 

vlastné zdroje 

6.4.Vybudovanie 

chodníkov v intraviláne 

*Vypracovanie PD  

* Stavebné povolenie 

*Investičné aktivity : ul. SNP, Druţstevná,   

Nálepkova ul.   

Obec 

  

2007-2010 1,5 mil. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 

6.5. Vybudovanie cyklo-

chodníka do Varína pre 

peších a cyklistov, optické 

oddelenie pásov 

* Vypracovanie PD  

* Stavebné povolenie 

* Investičná aktivita - cyklochodník popri 

hlavnej ceste II/583 z obce po most cez rieku 

Varínku. 

Obec  

  

2009-2010 1,5 mil. Sk/vlastné 

zdroje, úvery  

6.6. Rekonštrukcia lesných 

ciest  

* Vysporiadanie vlastníckych vzťahov 

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity. 

 

Obec 

Urbariát 

Lesy SR 

Súkromní vlastníci 

Hospodársky dvor 

2010-2011 1,8 mil. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ  

6.7. Vybudovanie 

parkovísk 

* Vysporiadanie vlast. vzťahov 

* Vypracovanie PD 

* Stavebné povolenie 

* Investičné aktivity: Parkoviská  pri cintoríne, 

Krasplast, amfiteáter, centrum - obecný úrad, areál 

Obec 

Vlastníci pozemkov   

2007-2008 1 mil. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 
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Novej Farmy, Dom kultúry  

7. ELEKTRIFIKÁCIA OBCE   

7.1. Rozšírenie  rozvodnej 

elektrickej siete. 

Rekonštrukcia a výstavba 

trafostaníc. 

* Vypracovanie projektu na rozšírenie rozvodnej 

elektrickej siete  a na vybudovanie trafostaníc 

v obci + zvýšenie kapacity existujúcich  

* Realizácia rozšírenia elektrickej siete v obci 

* Vybudovanie 2 nových trafostaníc.   

Obec 

SSE a.s. 

2007 2 mil. Sk/zdroje SSE 

7.2. Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia 

* Vypracovanie projektovej dokumentácie 

rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci 

* Realizácia projektu rekonštrukcie verejného 

osvetlenia v obci. 

Obec 

 

2007  700 tis. Sk/vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 

8. PLYNOFIKÁCIA OBCE 

8.1. Plynofikácia nových 

lokalít IBV  

* Plynofikácia nových lokalít IBV.  Obec  

SPP 

2010 7 mil. Sk/zdroje SPP 

9. SOCIÁLNA OBLASŤ 

9.1. Zriadenie ambulancií 

všeobecného lekára a 

pediatra 

* Výber vhodných priestorov 

* Vytvorenie motivačných podmienok. 

Obec 

lekári 

2010-2011 200 tis. Sk/vlastné 

zdroje, súkromné 

zdroje  

9.2. Zriadenie sociálneho 

zariadenia  

* Výber vhodných priestorov 

* Vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

prestavbu 

* Stavebné povolenie 

* Realizácia investičného zámeru. 

 

Obec 2012 5 mil. Sk/ vlastné 

zdroje, ŠF EÚ 

10. TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE,  PROPAGÁCIA OBCE A INFORMATIŹÁCIA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

10.1. Celková 

rekonštrukcia a rozšírenie 

telekomunikačných sietí.  

* Rozšírenie káblovej telefónnej siete do 

rozvojových plôch obce + zavádzanie digitálnej 

TV.  

Obec 2012 Podľa druhu 

zvolených aktivít 

10.2. Vytvorenie * Vytvorenie informačného portálu obce Obec 2007-2008 100 tis. Sk/vlastné 
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informačného portálu obce. s hlavným  zameraním na propagáciu obce ako 

súčasti MR Terchovská dolina v oblasti 

cestovného ruchu.  

* Vyuţívanie relevantných informačných 

kanálov na zvýšenú propagáciu obce.  

* Moţnosti pre občanov sledovať aktivity obce 

a vyjadrovať sa k nim na portáli.   

* Vyuţívanie internetu ako najdynamickejšie sa 

rozvíjajúceho informačného kanála 

MSP 

Obyvatelia obce 

zdroje 

10.3. Napojenie miestnej 

kniţnice na internet 

* Zakúpenie cca 2 ks PC s napojením na internet 

v miestnej kniţnici. Vyuţitie pre deti, mládeţ 

a celú verejnosť.  

Obec 2007 100 tis. Sk/vlastné 

zdroje           

10.4. Publikácia obce 

Krasňany. Propagačné 

tlačoviny.   

* Pravidelná  distribúcia publikácií o obci 

v tlačenej verzii, v elektronickej verzii. 

Obec 2007-2015 200 tis. Sk/vlastné 

zdroje 

11. OŢIVENIE ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A PÔVODNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL V OBCI  

11.1. Oţivenie ľudových 

tradícií  

* Udrţanie existujúcich ľudových tradícií. 

* Postupné oţivenie ďalších miestnych ľudových 

tradícií, zvykov, ľudových veselíc  

* Podpora remeselnej výroby.   

Obec 

Záujmové zdruţenia 

v obci 

Ţivnostníci 

Malí a strední 

podnikatelia 

2007-2015 Podľa druhu 

zvolených aktivít 

12. PODPORA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

12.1. Posilnenie ţivota 

miestnej komunity 

* Podpora ţivota miestnej komunity cez podporu 

činnosti miestnych záujmových a profesných 

zdruţení 

* Podpora organizovania podujatí s cieľom 

zvýšiť propagáciu činnosti zdruţení.     

Obec 

Záujmové a profesné 

zdruţenia 

2007-2015 Podľa druhu 

zvolených aktivít 

12.2. Podpora vytvárania 

partnerstiev na miestnej, 

regionálnej, národnej, 

medzinárodnej úrovni.    

* Podpora vytvárania partnerstiev na miestnej, 

regionálnej, národnej, medzinárodnej úrovni 

s cieľom zvýšenia dostupnosti finančnej podpory 

Spoločenstva v mikroregióne.  

Obec 

Partnerské obce, mestá, 

organizácie, zdruţenia 

2007-2015 Podľa druhu 

zvolených aktivít 
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12.3. Podpora rozvoja MR 

Terchovská dolina 

* Podpora aktivít občanov, podnikateľov, 

samosprávy, neziskových organizácií v rámci 

MR Terchovská dolina, spoločné projekty, 

partnerstvá 

Obec 

Členovia MR 

Terchovská dolina 

Občania 

Podnikateľské subjekty 

Neziskové organizácie 

2007-2015 Podľa druhu 

zvolených aktivít 

13. ZAMESTNANOSŤ OBYVATEĽOV 

13.1. Podpora 

zamestnanosti v obci 

* Podpora zamestnanosti v obci s dôrazom na 

zapojenie znevýhodnených skupín do aktívneho 

ţivota komunity cez moţnosť vyuţívanie 

projektov štrukturálnych fondov EÚ.   

Obec 

Ţivnostníci 

Malí a strední 

podnikatelia 

Profesné zdruţenia 

2007-2015 Podľa druhu 

zvolených aktivít 

 
 

 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krasňany na roky 2007 - 2015 

 -40-  

H/ INFORMAČNÉ ZDROJE 
 

 

 

Pri tvorbe PHSR obce Krasňany  boli pouţité nasledujúce informačné zdroje:  

 

 ÚPN obce Krasňany  (2004 a dodatky 2006) 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Terchovská dolina do r. 2012 

(RRA Kysuce Čadca, 2004) 

 

 Analýza a koncepcia rozvoja cestovného ruchu Ţilinského samosprávneho kraja 

 

 PHSR Ţilinského samosprávneho kraja 

 

 Krasňany 650 rokov - publikácia o obci  

 

 Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

 Metodická príručka pre vypracovanie PHSR samosprávneho kraja (MVRR SR, 2004) 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - význam, štruktúra a základné   

       metodické tézy (Centrum pre podporu miestneho aktivizmu Banská Bystrica, 2004) 

 

 Podkladový materiál RD Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany 

 

 Výsledky dotazníkového prieskumu, individuálne rozhovory s občanmi obce 
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I/ INFORMAČNÁ PRÍLOHA O ČERPANÍ FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV ZO ŠF EÚ 2007-2013 
 

 

 

Opatrenia dotýkajúce obnovy a rozvoja obcí v programovacom období 2004-2006 boli 

zahrnuté do rámca Operačného programu Základná infraštruktúra. 

V programovacom období 2007-2013 bude táto tematická oblasť (obnova a rozvoj obcí) 

podporovaná z ERDF i z EAFRD. 

Gesciu v tejto oblasti bude mať Ministerstvo výstavby regionálneho rozvoja SR pre obce 

s inovačnými a kohéznymi pólmi rastu a zároveň bude riešiť problematiku segregovaných a 

separovaných osád. 

 

Druhú časť bude mať pod gesciou Ministerstvo pôdohospodárstva SR a bude podporovať  

obnovu a rozvoj tých obcí, ktoré sú mimo inovačných a kohéznych pólov rastu. Na tieto obce 

sa vzťahuje Program rozvoja vidieka so svojimi prioritami a opatreniami. Toto rozdelenie 

obcí je veľmi dôleţité pri výbere opatrení, spracovania a podávania projektov do 

štrukturálnych fondov EÚ. 

 

Podľa súčasných dostupných informácií obec  Krasňany  je zaradená do inovačných  pólov 

rastu v rámci ŢSK a to znamená, ţe sa bude môcť uchádzať o finančné prostriedky 

v rámci Operačných programov v gescii MVRR SR. 

 

V ďalšej časti prílohy uvádzame výber aktualizácie Národného strategického referenčného 

rámca SR (NSRR) na r. 2007-2013. Ide o materiál informatívneho charakteru, ktorý doposiaľ 

nebol ešte definitívne schválený Vládou SR a Európskou komisiou. Materiál je moţné získať 

na webovej stránke MVRR SR: www.build.gov.sk  

Pre získanie aktualizovaných informácií bude potrebné pravidelne sledovať túto webovú 

stránku, alebo informovať sa v kancelárii Agentúry pre regionálny rozvoj v Ţiline, ul. 

Republiky 1, 010 01 Ţilina, tel. 041/700 23 25, arrza@mail.t-com.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.build.gov.sk/
mailto:arrza@mail.t-com.sk
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Aktualizácia Národného strategického referenčného rámca  

Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 
 

 

1. SÚSTAVA PRIORÍT NSRR  

 

Tabuľka 1: Sústava priorít NSRR pre cieľ Konvergencia 

Strategická priorita Špecifická priorita Fond 

1. Infraštruktúra   
a regionálna dostupnosť 

1.1 Regionálna infraštruktúra  ERDF 

1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia ERDF + KF 

1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava ERDF + KF 

   

2. Znalostná ekonomika 

2.1 Informatizácia spoločnosti  ERDF 

2.2 Výskum a vývoj  ERDF 

2.3 Infraštruktúra vysokých škôl  ERDF 

2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä  prostredníctvom 
inovácií 

ERDF 

2.5 Modernizácia zdravotníctva ERDF 

   

3. Ľudské zdroje - 
zamestnanosť, sociálna  
inklúzia  a  vzdelávanie  

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť ESF 

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie ESF 

 

4. Technická pomoc (horizontálna)  ERDF 

 

Tabuľka 2: Sústava priorít NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

Strategická priorita Špecifická priorita Fond 

1. Infraštruktúra  
a regionálna dostupnosť 

1.1 Regionálna infraštruktúra ERDF  

1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia ERDF 

   

2. Znalostná ekonomika 

2.1 Informatizácia spoločnosti ERDF 

2.2 Výskum a vývoj  ERDF 

2.3 Infraštruktúra vysokých škôl ERDF 

2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom 
inovácií 

ERDF 

 

3. Ľudské zdroje - 
zamestnanosť, sociálna  
inklúzia  a  vzdelávanie  

3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť ESF 

3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie ESF 

 

Tabuľka 3: Horizontálne priority NSRR 

Horizontálna priorita 

A. marginalizované rómske komunity 

B. rovnosť príležitostí  

C. trvalo udržateľný rozvoj 

D. informačná spoločnosť 
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2. ZOZNAM OPERAČNÝCH PROGRAMOV 

Priority NSRR sa budú implementovať cez nasledujúcich 11 operačných programov v rámci 

jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:  

 šesť operačných programov v rámci cieľa Konvergencia, z toho: 

o štyri operačné programy spolufinancované z ERDF pokrývajúce celú SR okrem 

Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, 

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo) 

o dva operačné programy spolufinancované z ERDF a KF pokrývajúce celú SR vrátane 

Bratislavského kraja
1
 (OP Doprava a OP Ţivotné prostredie) 

 tri operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia i cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského 

kraja – jeden spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a dva z ESF (OP Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie) 

 jeden Operačný program Technická pomoc v rámci cieľa Konvergencia pokrývajúci 

horizontálne aktivity, za ktoré je zodpovedný centrálny koordinačný orgán pre NSRR 

(príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanosť, posilňovanie 

administratívnych kapacít); aktivity finančného riadenia, ktoré zabezpečuje certifikačný orgán 

a aktivity súvisiace s overovaním riadiacich a kontrolných systémov, vydávaním vyhlásení o 

ukončení pomoci a kontrolou vzorkových operácií, ktoré zabezpečuje orgán auditu. 

Komplementárne bude v rámci kaţdého operačného programu vyčlenená finančná alokácia na 

technickú pomoc vzťahujúcu sa na špecifické aktivity príslušného riadiaceho orgánu 

a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom; 

 jeden operačný program spolufinancovaný z ERDF v rámci cieľa Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj. 

Tabuľka 4: Zoznam operačných programov 

 Operačný program  RO SO/RO prvej úrovne fond 

1. Regionálny operačný program MVRR SR 
regionálne SO/RO na úrovni 

NUTS 2, resp. NUTS 3 
ERDF 

2. Ţivotné prostredie  MŢP SR  - ERDF, KF  

3. Doprava  MDPT SR - ERDF, KF 

4. Informatizácia spoločnosti ÚV SR  ERDF 

5. Výskum a vývoj
2
 MŠ SR  

Agentúra  MŠ SR pre štrukturálne 

fondy EÚ 
ERDF 

6. 
Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast 
MH SR  ERDF 

7. Zdravotníctvo MZ SR  ERDF 

8. Zamestnanosť a sociálna inklúzia
3
 MPSVR SR 

implementačná agentúra pre 

sociálnu politiku 
ESF 

9.  Vzdelávanie
4
 MŠ SR 

Agentúra MŠ SR pre štrukturálne 

fondy EÚ, MZ SR 
ESF 

10. Technická pomoc MVRR SR - ERDF  

11. Bratislavský kraj  MVRR SR - ERDF 

 

 

                                                 
1
 pričom prioritné osi spolufinancované z ERDF sa vzťahujú na celú SR okrem Bratislavského kraja a prioritné 

osi spolufinancované z KF sa vzťahujú na celú SR vrátane Bratislavského kraja 
2
 v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť  

3
 zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

4
 zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
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3. FINANCOVANIE NSRR 

 

Európska komisia dňa 4. 8. 2006 prijala rozhodnutia o nasledujúcich finančných alokáciách zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci 

jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ na roky 2007 – 2013 pre Slovensko: 

Ciele kohéznej politiky EÚ 
Fondy 

EÚ 

Finančná alokácia pre Slovensko na daný cieľ kohéznej politiky EÚ v EUR 

v stálych cenách roku 2004 v beţných cenách 

Konvergencia
5
 

ŠF + KF 9 638 999 602 10 911 601 421 

ŠF 6 214 921 468 7 012 862 858 

KF 3 424 078 134 3 898 738 563 

Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť
6
, 

ŠF 108 782 757 + transfer z cieľa Konvergencia 

na výskum a vývoj 289 275 001 

122 603 156 + transfer z cieľa Konvergencia 

na výskum a vývoj 326 415 373 

Európska územná spolupráca
7
 ŠF 201 606 786 227 284 545 

Celkom  ŠF + KF 10 238 664 146 11 587 904 495 

 

3.1 Finančné alokácie v rámci cieľa Konvergencia 

Prerozdelenie finančných alokácií v rámci cieľa Konvergencia vychádza z čiastky 10 911 601 421 EUR, v beţných cenách.  

Čl. 46, ods. 1a všeobecného nariadenia
8
 stanovuje, ţe celková suma na technickú pomoc (v prípade SR súčet alokácie na OP Technická pomoc a prostriedkov 

vyčlenených na technickú pomoc v ostatných OP v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) nesmie presiahnuť 

4% z celkovej alokácie na tieto dva ciele. V nadväznosti na uvedený celkový 4% limit a na stanovenú finančnú alokáciu pre OP Technická pomoc pokrývajúci 

horizontálne aktivity, prostriedky vyčlenené na technickú pomoc v rámci kaţdého z ostatných OP nesmú prekročiť 3,16% z príspevku ES na daný OP. 

                                                 
5
 Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci 

cieľa Konvergencia na obdobie rokov 2007 – 2013 (oznámené pod číslom K(2006) 3474, zverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2006/594/ES) 
6
 Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci 

cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007 – 2013 (oznámené pod číslom K(2006) 3472, zverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 

2006/593/ES) 
7
 Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje predbeţné rozdelenie viazaných rozpočtových prostriedkov podľa členských štátov v rámci cieľa Európska 

územná spolupráca na obdobie rokov 2007 aţ 2013 (oznámené pod číslom K(2006) 3473, zverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2006/609/ES) 
8
 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 

Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 
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Tabuľka 5: Finančné alokácie 2007 – 2013 na jednotlivé operačné programy a priority v rámci cieľa Konvergencia (štrukturálne fondy, Kohézny fond) – 

v EUR, v beţných cenách 

operačný program (OP) špecifická priorita NSRR (ŠP) fond 
príspevok ES 

ŠP OP 

Regionálny OP regionálna infraštruktúra ERDF 1 445 000 000 1 445 000 000 

OP Ţivotné prostredie   environmentálna infraštruktúra a ochrana ţivotného prostredia ERDF + KF 1 800 000 000 1 800 000 000 

  ERDF *   

 KF *   

OP Doprava dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava ERDF + KF 3 206 904 595 3 206 904 595 

 ERDF *   

 KF *   

OP Informatizácia spoločnosti informatizácia spoločnosti  ERDF 993 095 405 993 095 405  

OP Výskum a vývoj9 výskum a vývoj  ERDF 683 000 000 883 000 000 

 infraštruktúra vysokých škôl ERDF 200 000 000  

OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast 

podpora konkurencieschopnosti podnikov a sluţieb najmä prostredníctvom 
inovácií 

ERDF 772 000 000 772 000 000 

OP Zdravotníctvo modernizácia zdravotníctva ERDF 250 000 000 250 000 000 

OP Vzdelávanie10 moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť ESF 600 000 000 600 000 000 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia11 podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie ESF 864 000 000 864 000 000 

OP Technická pomoc ERDF 97 601 421 97 601 421 

celkom všetky  fondy v NSRR pre cieľ Konvergencia   10 911 601 421 10 911 601 421 

celkom ERDF     5 548 862 858 5 548 862 858 

celkom KF     3 898 738 563 3 898 738 563 

celkom ESF     1 464 000 000 1 464 000 000 

* v prípade OP Doprava a OP ŢP bude rozdelenie alokácie medzi ERDF a KF riešené a vzájomne koordinované pri príprave OP. 

Vzhľadom k tomu, ţe SR plánuje mať tri operačné programy spoločné pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (OP 

Výskum a vývoj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie), celkovú finančnú alokáciu na tieto tri programy prestavuje súčet príslušných súm 

v stĺpci „OP“ v tabuľke č. 5 a v tabuľke č. 6.   

                                                 
9
 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená len suma pre prioritné osi pre cieľ Konvergencia 

10
 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ Konvergencia 

11
 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 5 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ Konvergencia 
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3.2 Finančné alokácie v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

Prerozdelenie finančných alokácií v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť vychádza zo sumy 122 603 156 EUR a transferu z cieľa 

Konvergencia na výskum a vývoj v sume 326 415 373 EUR (v beţných cenách).  

Tabuľka 6: Finančné alokácie 2007 – 2013 na jednotlivé operačné programy a priority v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

(štrukturálne fondy) – v EUR, v beţných cenách 

operačný program (OP) priorita fond 
príspevok ES 

P OP 

OP Bratislavský kraj  infraštruktúra ERDF  59 000 000 82 000 000 

 inovácie a informatizácia ERDF  23 000 000  

OP Výskum a vývoj12 výskum a vývoj  ERDF 326 415 373 
331 415 373 

 infraštruktúra vysokých škôl ERDF 5 000 000 

OP Vzdelávanie13 moderné vzdelávanie pre znalostnú  spoločnosť  ESF 17 801 578 17 801 578 

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia14 podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie ESF 17 801 578 17 801 578 

celkom fondy v NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť   449 018 529 449 018 529 

celkom ERDF    413 415 373 413 415 373  

celkom ESF   35 603 156 35 603 156 

Vzhľadom na to, ţe SR plánuje tri operačné programy spoločné pre cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (OP Výskum a 

vývoj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie), celkovú finančnú alokáciu na tieto tri programy prestavuje súčet príslušných súm v stĺpci „OP“ 

v tabuľke č. 5 a v tabuľke č. 6.  

                                                 
12

 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 6 je uvedená len suma pre výskum a vývoj v Bratislavskom 

kraji a pre infraštruktúru vysokých škôl v Bratislavskom kraji 
13

 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 6 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
14

 OP je spoločný pre obidva ciele: Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť; v tabuľke č. 6 je uvedená len suma pre prioritnú os pre cieľ Regionálna 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
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4. ŠTRUKTÚRA OPERAČNÝCH PROGRAMOV 
 

4.1 REGIONÁLNY operačný program   

 

Prioritné osi  programu Opatrenia  Fond 

1 Infraštruktúra vzdelávania 
1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich 
vzdelávacích zariadení s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho 
procesu (materské, základné a  stredné školy) 

ERDF 

2 Infraštruktúra sociálnych služieb a 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately 

2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately  a obstaranie ich vnútorného zariadenia 

ERDF 
2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s 
cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných služieb 

3 Infraštruktúra pamäťových 
a fondových inštitúcií na regionálnej 
a miestnej úrovni a revitalizácia 
pamiatkového fondu 

3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej infraštruktúry pamäťových 
a fondových inštitúcií 

ERDF 
3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie pamiatkových objektov v 
území 

4 Podpora konkurencieschopnosti a 
inovatívnej kapacity regiónov 

4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií zaisťujúcich 
dopravnú obslužnosť regiónu 

ERDF 

4.2 Regenerácia sídiel 

5 Infraštruktúra  cestovného ruchu 5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu ERDF 

6 Infraštruktúra nekomerčných 
záchranných služieb 

6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy stavebného fondu 
nekomerčných záchranných služieb a modernizácia ich vnútorného 
vybavenia 

ERDF 

7 Technická pomoc ERDF 
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4.2 Operačný program ŢIVOTNÉ PROSTREDIE  
 

Prioritné osi  programu Opatrenia  Fond 

1 Integrovaná ochrana, racionálne 
využívanie vôd a protipovodňová 
ochrana 

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 

ERDF/KF  

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd 

1.3 Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami 

1.4 Sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných 
vôd 

2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy 
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 
klimatických zmien vrátane podpory 
obnoviteľných zdrojov energie 

2.1 Ochrana ovzdušia 

ERDF/KF  
2.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane 
podpory obnoviteľných zdrojov energie 

2.3 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme 

3 Odpadové hospodárstvo 

3.1 Podpora technológií minimalizujúcich vznik odpadov pri výrobe 

ERDF/KF  

3.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 

3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 

3.4 Nakladanie s vybranými druhmi nebezpečných odpadov  

3.5 Odstraňovanie environmentálnych záťaží a uzatváranie 
a rekultivácia skládok odpadov 

4 Ochrana a regenerácia prírodného 
prostredia a krajiny 

4.1 Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 
2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy 
vrátane monitoringu druhov a biotopov 

ERDF 
4.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny 

4.3 Informačné a propagačné aktivity 

5 Technická pomoc KF 

 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krasňany na roky 2007 - 2015 

 -49-  

4.3 Operačný program DOPRAVA  
 

Prioritné osi programu Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi (opatrenia) Fond 

1 Modernizácia a rozvoj železničnej 
infraštruktúry 

1.1 Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN -T + ostatné) KF  

2 Rozvoj cestnej infraštruktúry (TEN -T) 2.1 Výstavba diaľnic (TEN -T) KF 

3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry 
intermodálnej prepravy 

3.1 Výstavba základnej siete verejných terminálov 
intermodálnej prepravy 

KF 

4 Riadenie leteckej dopravy 4.1 Riadenie leteckej dopravy (letisko M.R. Štefánika) KF 

5 Modernizácia a rozvoj cestnej 
infraštruktúry (rýchlostné cesty a cesty I. 
triedy) 

5.1 Výstavba rýchlostných komunikácií ERDF 

5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy ERDF 

6 Rozvoj verejnej osobnej dopravy 6.1 Rozvoj železničnej a autobusovej verejnej osobnej dopravy ERDF 

7 Technická pomoc KF 
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4.4 Operačný program INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI  
 

Prioritné osi programu Opatrenia  Fond 

1 Efektívna elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických 
služieb vrátane informatizácie 
zdravotníctva 

 ERDF 

2 Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry 

 ERDF 

3 Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu 

 ERDF 

4 Technická pomoc ERDF 

 

 

 

4.5 Operačný program VÝSKUM A VÝVOJ  
 

Prioritné osi  programu Opatrenia  Fond 

1 Výskum a vývoj  

1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja  

ERDF 
1.2 Podpora sietí  excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce 

1.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do 
praxe 

2 Výskum a vývoj v Bratislavskom 
kraji 

2.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja 
v Bratislavskom kraji  

ERDF 
2.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji 

2.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do 
praxe v Bratislavskom kraji 

3 Infraštruktúra vysokých škôl 
3.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich 
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho 
procesu 

ERDF 

4 Infraštruktúra vysokých škôl 
v Bratislavskom kraji 

4.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl v Bratislavskom kraji 
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho procesu  

ERDF 

5 Technická pomoc ERDF 
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4.6 Operačný program  

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST  
 

Prioritné osi  programu Opatrenia  Fond 

1 Podpora konkurencieschopnosti 
podnikov a služieb najmä 
prostredníctvom inovácií 

1.1 Inovácie a technologické transfery 

ERDF 

1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry pre podnikateľov 

1.3 Podpora  inovačných aktivít v podnikoch 

1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych technológií v energetike 

1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

1.6 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania 

1.7 Podpora druhospracovateľského potravinárskeho priemyslu 

2 Technická pomoc ERDF 

 
 

 

4.7 Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO  
 

Prioritné osi  programu Opatrenia  Fond 

1 Modernizácia zdravotníctva 

1.1 Reštrukturalizácia, rozširovanie  a modernizácia zdravotníckych 
zariadení  

ERDF 1.2 Informovanosť občanov 

1.3 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva 

2  Technická pomoc ERDF 
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4.8 Operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA   
 

Prioritné osi  programu Opatrenia  Fond 

1 Podpora rastu zamestnanosti a 
sociálnej inklúzie 
 

1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 
nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 

ESF 

1.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb 
a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych 
služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  

1.3 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a 
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným 
zreteľom na marginalizované rómske komunity 

1.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o 
malé deti 

1.5 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 
a mimovládnych neziskových organizácií 

2 Podpora rastu zamestnanosti 
a sociálnej inklúzie pre Bratislavský 
kraj15 
 

2.1 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného 
života prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Bratislavskom kraji 

ESF 
2.2 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti a podpora 
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce v Bratislavskom kraji 

2.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 
a mimovládnych neziskových organizácií v Bratislavskom kraji 

3 Technická pomoc ESF 

 

                                                 
15

 V prípade dohody a súhlasu s EK je moţné uvaţovať aj s nasledovným spôsobom uvádzania priorít pre cieľ 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť: v rámci opatrení pre cieľ Konvergencia budú označené tie 

opatrenia, ktoré budú spolu so skupinami aktivít platiť i pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť 

a zamestnanosť v rámci Bratislavského kraja. Ide najmä o aktivity, ktoré budú implementované cez národné 

projekty. V takomto prípade sa bude daná prioritná os vzťahovať na celé územie SR. V zmysle návrhu 

všeobecného nariadenia Rady, čl. 19 nie je moţné prevádzať prostriedky medzi cieľmi Konvergencia 

a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.  
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4.9 Operačný program VZDELÁVANIE  
 

Prioritné osi  programu Opatrenia  Fond 

1 Moderné vzdelávanie pre 
znalostnú spoločnosť 
 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

ESF 

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja znalostnej 
spoločnosti  

1.3 Celoživotné vzdelávanie pre všetkých ako základný princíp znalostnej 
spoločnosti 

1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími 
potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity 

2 Moderné vzdelávanie pre 
znalostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj 

2.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj 

ESF 
2.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja 
prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoživotného vzdelávania 

3 Technická pomoc ESF 

 

 

 

4.10 Operačný program BRATISLAVSKÝ KRAJ  
 

Prioritné osi  programu Opatrenia Fond 

1 Infraštruktúra 

1.1 Obnova a rozvoj školskej infraštruktúry (ZŠ, SŠ) 

ERDF 

1.2 Podpora investícií do ochrany životného prostredia  

1.3 Modernizácia a rozvoj ciest II. a III. triedy 

1.4 Regenerácia sídiel 

2 Inovácie a informatizácia 

2.1 Inovácie a technologické transfery 

ERDF 

2.2 Informatizácia spoločnosti 

3 Technická pomoc ERDF 

 

 

 

 


