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1 ÚVOD
1.1 Plánovanie podpory regionálneho rozvoja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej PHSR) je základným programovým
dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. PHSR obce nadväzuje na príslušné strategické
dokumenty a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni a rešpektuje
zásady regionálnej politiky SR a Európskej únie. Európska regionálna politika je predovšetkým politikou solidarity.
Je spôsobom, ktorým EÚ poskytuje pomoc zaostávajúcim regiónom. Ide o politiku finančnej solidarity, ktorá
spočíva v smerovaní časti príspevkov členských štátov cez rozpočet spoločenstva do menej prosperujúcich
regiónov a slabším sociálnym skupinám.
PHSR obce má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Je
nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. PHSR je
nástrojom aktívneho riadenia rozvoja založeným na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie
rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych,
nekoordinovaných rozhodnutiach.
Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne
zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skutočne živým dokumentom, musí byť priebežne
aktualizovaný.
PHSR obce poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti.
Na základe zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona NR SR
č. 351/2004 Z. z., ktorý nadobudol platnosť 1. júla 2004 „obec vypracúva, schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje
plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a zabezpečuje jeho plnenie“.
Za riadenie podpory regionálneho rozvoja zodpovedajú ústredné orgány štátnej správy, samosprávne
kraje a obce. Ich úlohou v procese strategického plánovania je zabezpečiť efektívne a účinné financovanie aktivít,
ktoré povedú k naplneniu definovaných cieľov vyváženého rozvoja regiónov.
V zmysle platnej legislatívy PHSR obce obsahuje najmä:
• analýzu podmienok a stavu v oblasti ekonomiky, občianskeho a technického vybavenia, podmienok pre
kultúru, šport a rekreáciu a analýzu stavu životného prostredia, ochrany prírodných zdrojov
a kultúrnohistorického dedičstva,
• zhodnotenia rozvojového potenciálu a ľudských zdrojov,
• hlavné smery rozvoja obce, stanovenie cieľov a prvoradých potrieb v rozvoji hospodárstva
a podnikateľského prostredia, ľudských zdrojov, cezhraničnej spolupráci, cestovného ruchu, sociálnej
infraštruktúry, dopravy a technickej infraštruktúry, kultúry, občianskej vybavenosti, služieb a životného
prostredia,
• návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Pri tvorbe PHSR bola použitá metóda interaktívneho plánovania, pri ktorej bol uplatnený
multidisciplinárny prístup. Do jeho realizácie boli okrem odborníkov a špecialistov zapojení aj obyvatelia obce,
predstavitelia samosprávy obce (starosta a poslanci obecného zastupiteľstva). Tento prístup umožnil lepšie
identifikovať problémy a potreby obce. Rozvojová stratégia, ktorá bola v procese tvorby PHSR stanovená, odráža
tak záujmy všetkých skupín, ktoré sa procesu zúčastnili.
Pre tvorbu PHSR bola vytvorená akčná skupina zostavená zo starostu obce a zástupcov obyvateľov
obce, ktorá sa procesu tvorby PHSR zúčastňovala.
V I. fáze tvorby PHSR bola uskutočnená SWOT analýza obce. Bola realizovaná metódou brainstormingu
za účasti facilitátora. Súbežne prebiehali práce na spracovaní sociálno-ekonomickej analýzy obce, ktorá bola
vypracovaná odborným tímom pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia – Centra plánovania
prírodných a energetických zdrojov v Prešove. Tento audit územia a zdrojov bol realizovaný územnoplánovacími
metódami uplatňovanými v procese tvorby analytických územnoplánovacích podkladov (zber údajov a informácií,
prieskum v teréne, využitie podkladov a dokumentov spracovaných pre obec, na úrovni okresu, resp. kraja). Ide
o analýzu územno-technických, prírodných, kultúrnohistorických, sociálno-ekonomických a environmentálnych
podmienok v území, identifikáciu problémov územného rozvoja a stretov záujmov v území, o zhodnotenie
podmienok rozvoja územia, ich vyhodnotenie z hľadiska problémov v území a z hľadiska predpokladov
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a možností ich riešenia. Táto analýza územia bola rozšírená aj o analýzu ľudských a spoločenských zdrojov. Boli
identifikované slabé a silné stránky územia a sociálno-ekonomických zdrojov. Po doplnení o výsledky SWOT
analýzy obce bol syntézou analytických výstupov definovaný rozvojový potenciál územia obce.
Touto metódou vznikol podklad pre tvorbu stratégie vývoja obce tak, aby boli zachované, resp. rozvíjané
jej silné stránky, odstránené, resp. eliminované jej slabé stránky a boli využité príležitostí pre jej ďalší rozvoj,
pričom boli brané do úvahy aj ohrozenia jej ďalšieho rozvoja. Proces strategického plánovania – výber cieľov,
priorít, opatrení a aktivít prebiehal na stretnutí v akčnej skupine.
Na základe výstupov auditu územia a zdrojov a SWOT analýzy obce boli určené kritické oblasti a k ním
priradené špecifické ciele, zamerané na riešenie najzávažnejších disparít v zmysle určeného programového
prístupu. Pre jednotlivé ciele sú stanovené priority, ktoré obsahujú súbor opatrení zameraných na riešenie
identifikovaných disparít. Programová štruktúra PHSR je zostavená tak, aby bol dodržaný súlad s programovými
dokumentmi na podporu regionálneho rozvoja prijatými na národnej a regionálnej úrovni. Ciele, priority
a opatrenia PHSR obce sú kompatibilné s cieľmi, prioritami a opatreniami Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja (PHSR KSK) a s cieľmi národných programových dokumentov.
Pre zabezpečenie realizácie PHSR obce je stanovený systém inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia, na základe ktorého sa dosiahne efektívnosť procesu prípravy projektov na realizáciu opatrení
PHSR. Dosiahnuté výsledky budú vyhodnocované prostredníctvom pravidelného monitorovania. Na základe
získaných poznatkov sa predpokladá aktualizácia PHSR obce.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti je čerpanie finančných zdrojov na podporu regionálneho rozvoja
zo štrukturálnych fondov EÚ ohraničené dobiehaním programovacieho obdobia do roku 2013 a detaily nového
programovacieho obdobia na národnej úrovni nie sú definitívne stanovené, do finančného plánu PHSR obce sú
zaradené iba aktuálne aktivity, ktoré obec plánuje realizovať v súčasnosti. Je potrebné počítať s aktualizáciou
PHSR obce v súlade s novým programovacím obdobím do roku 2020, aby bola zabezpečená kompatibilita
s programovými dokumentmi prijatými na národnej a regionálnej úrovní pre nasledujúce programovacie obdobie
2014-2020.

1.2 Východiskové a vstupné podklady
Na vypracovanie analýzy boli použité nasledovné podklady:
Záväzné podklady:
•

Metodická príručka pre vypracovanie PHSR obce (MVRR SR, 2004),

•

Koncepcia územného rozvoja Slovenska, zmeny a doplnky 2010,

•

PHSR Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013,

•

Územný plán veľkého územného celku Košického kraja, zmeny a doplnky 2009,

•

Územný plán obce Kluknava (architektonická kancelária Arka Košice, 2004),

•

Podrobná stratégia ekonomického rozvoja Hnileckej doliny (Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu,
2003),

•

Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové obdobie
2014 – 2020 (MD VRR SR, 2013).
Ďalšie podklady:

-

Celkové hodnotenie kvality podzemnej vody Slovenska za rok 2010, Slovenský hydrometeorologický ústav
Bratislava, 2011,

-

Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2011, Slovenský hydrometeorologický ústav
Bratislava, 2012,

-

Regionálny informačný systém o odpadoch, SAŽP – COHEM Bratislava,
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-

Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike,
2011, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, 2013,

-

Správa o vodohospodárskej bilancii vôd v SR za rok 2010, Slovenský hydrometeorologický ústav
Bratislava, 2011,

-

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2010, MŽP SR, 2011,

-

Evidencia chránených ložiskových území - Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, 31.12. 2012,

-

Hodnotenie kvality povrchových vôd Slovenska za rok 2010, Slovenský hydrometeorologický ústav
Bratislava, 2011,

-

Fytografický prehľad Slovenska. In: Atlas SSR, Veda, Vyd. SAV, Bratislava,

-

Návrh národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET, Nadácia IUNCN, Slovensko, Bratislava,

-

Sčítanie ľudu, domov a bytov k r. 2001,

-

Sčítanie ľudu, domov a bytov k r. 2011,

-

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (vydavateľstvo VEDA Bratislava 1977),

-

Informácie o archeologických lokalitách, Archeologický ústav SAV,

-

Atlas krajiny SR, MŽP, SAŽP, Bratislava, 2002.
Ďalšie použité podklady sú citované priamo v texte jednotlivých kapitol.
Iné zdroje informácií:

•

Dotazník pre vypracovanie socio-ekonomickej analýzy – súčasť dokumentu,

•

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2013,

•

PhDr. Marián Soják, PhD., Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Výskumné pracovisko
v Spišskej Novej Vsi, 2013,

•

www.enviroportal.sk,

•

www.geology.sk,

•

www.kluknava.sk,

•

www.pamiatky.sk,

•

www.raft.cz,

•

www.shmu.sk,

•

www.slovakrail.sk,

•

www.statistics.sk,

•

www.vuvh.sk,

•

www.whiteladyandblacknight.com,

•

www.wikipedia.org.

Ako mapové podklady boli použité:
1) základná mapa SR 1 : 10 000,
2) základná mapa SR 1 : 50 000,
3) vodohospodárska mapa SR 1 : 50 000.
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V texte použité skratky:
B(a)P
CNcelk
CR
CO
ČOV
KO
KST
MT
N-NO2
NhNKP
NO2
NOx
OU
PM10
PM2,5
RD
RISO
rkm
SHMÚ
SO2
SODB
SOŠ
SR
ŠGÚDŠ
ŠÚ SR
TZCH
TZL
ÚZPF
VN
VTL
VOC
WW IZŠ

benzo(a)parén
kyanidy celkové
cestovný ruch
oxid uhoľnatý
čistiareň odpadových vôd
komunálny odpad
Klub slovenských turistov
medza tolerancie
dusitanový dusík
nehnuteľná národná kultúrna pamiatka
oxid dusičitý
oxid dusíka
odborné učilište
suspendované častice v ovzduší, s aerodynamickým priemerom 10 µm
suspendované častice v ovzduší, s aerodynamickým priemerom 2,5 µm
rodinný dom
regionálny informačný systém o odpadoch
riečny kilometer
Slovenský hydrometeorologický ústav
oxid siričitý
sčítanie obyvateľov, domov a bytov
stredná odborná škola
Slovenská republika
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
štatistický úrad Slovenskej republiky
turisticky značený chodník
tuhé znečisťujúce látky
ústredný zoznam pamiatkového fondu
vysoké napätie
vysokotlaký plynovod
prchavé organické zlúčeniny
divoká voda, ľahké pereje alebo meandre, vhodné pre mierne pokročilých
základná škola

1.3 Širšie regionálne a územné súvislosti
Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre
Obec Kluknava sa nachádza v Košickom kraji, je súčasťou sústavy vidieckych obcí tvoriacich osídlenie
hornej časti údolia Hornádu v severnej časti okresu Gelnica. Týmto morfologicky členitým, dominantne
zalesneným územím prechádza aj významný dopravný koridor – európsky dopravný koridor č. V a zaradený
do medzinárodných dohôd AGTC a AGC ako súčasť trasy E-40 Cheb – Praha – Žilina – Košice – Čierna
nad Tisou – Ľvov.
Okrem sídla okresu – mesta Gelnica – sa v prijateľnej dopravnej dostupnosti nachádzajú ďalšie centrá
osídlenia s ekonomickými aktivitami a sociálnou infraštruktúrou – Krompachy, Spišská Nová Ves. Krajské mesto
Košice, ale aj centrum Prešovského kraja Prešov sú tiež v dobrej dopravnej dostupnosti, 45 resp. 35 km.
Kluknava je súčasťou osídlenia Hornádskeho údolia s prirodzenými funkčnými a dopravnými väzbami
na okresné mesto Gelnica, ale aj na Spišskú Novú Ves a sídlo kraja Košice. Z lokálneho hľadiska je dominujúcou
obcou vo vzťahu k susedným obciam – Richnave a Hrišovciam.
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Poloha v špecifickom prostredí
Špecifickosť prostredia riešeného územie vytvára jeho geografická poloha:
- v Spišskom regióne CR, ktorý má medzinárodný význam,
- v dotyku s európskym dopravným koridorom č. V.
Obec Kluknava je vidieckym sídlom poľnohospodárskeho charakteru, s dominujúcou obytnou funkciou.
Katastrálne územie sa rozprestiera na západných svahoch Čiernej hory, po oboch brehoch Dolinského potoka
a na severných svahoch Slovenského Rudohoria. Prevažujúcu časť katastrálneho územia tvoria lesy
a poľnohospodárska pôda.
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1.4 Vymedzenie a charakteristika územia
Riešené územie obce je vymedzené:
a) v rozsahu celého katastrálneho územia obce Kluknava,
b) v rozsahu zastavaného územia obce Kluknava pre identifikáciu kľúčových disparít a rozvojových faktorov,
c) záujmovým územím obce sú susediace katastrálne územia obcí – Richnava, Krompachy, Žakarovce,
Jaklovce, Margecany, v Prešovskom kraji - Hrabkov, Ovčie, Víťaz,
d) v širších súvislostiach a v územných súvislostiach a vplyvoch vzdialenejšieho územia – centrá osídlenia
a ekonomických aktivít Krompachy, Gelnica a Spišská Nová Ves, časť historického regiónu Spiš, Spišského
regiónu CR, ale aj ako súčasť Košického kraja, na hranici Prešovského kraja, a podobne.
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2 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ
2.1 Socio – ekonomická analýza
2.1.1 Prírodné podmienky a krajina
Geomorfologická charakteristika
Podľa geomorfogického členenia (Mazúr, Lukniš, 1986) riešené územie patrí do provincie Západné
Karpaty, ktorá sa člení na Vnútorné a Vonkajšie. Hranica medzi nimi prechádza severnou časťou katastra obce.
Severná časť katastra je súčasťou Podhôľno-magurskej oblasti, časti Širocká brázda v rámci celku Šarišská
vrchovina. Západná časť riešeného územia patrí do Fatransko-tatranskej oblasti a ostatná do oblasti Slovenské
Rudohorie. Branisko s podcelkom Sľubica a Hornádska kotlina s časťou Kluknavská kotlina v rámci podcelku
Hornádske Podolie tvoria západnú časť katastra. V rámci Slovenského Rudohoria do východnej časti riešeného
územia zasahuje geomorfologický celok Čierna hora s podcelkom Roháčka a južnej časti katastra celok Volovské
vrchy s podcelkom Hnilecké vrchy. Výšková členitosť riešeného územia je v rozpätí od 333 m n. m v mieste, kde
rieka Hornád opúšťa kataster obce až po nadmorskú výšku 980 m n. m na vrcholovej plošine v najvýchodnejšej
časti katastra.
Tabuľka: Geomorfologické členenie územia obce Kluknava
Provincia

Subprovincia
Vnútorné Karpaty

Západné Karpaty

Vonkajšie
Karpaty

Oblasť
Slovenské
rudohorie
Fatranskotatranská oblasť
Podhôľnomagurská oblasť

Celok
Volovské vrchy
Čierna hora
Hornádska
kotlina
Branisko
Šarišská
vrchovina

Podcelok
Hnilecké vrchy
Roháčka
Hornádske
podolie
Sľubica

Časť

Kluknavská
kotlina
Širocká brázda

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002

Severnú časť riešeného územia predstavuje Širocká brázda, kde základným typom erózno-denudačného
reliéfu je reliéf eróznych brázd. Nízke chrbty s miernymi svahmi rozčlenené úvalinami, ryhami a výmoľmi
pokrývajú hlinité až hlinito-kamenité delúvia. Severná hranica katastra vedie po Krivom potoku s dobre vyvinutou
riečnou nivou. Je tvorená štrkmi a piesčitými štrkmi.
Južná časť katastra patrí ku Hnileckým vrchom. Má prevažne hornatinový charakter reliéfu, v oblasti
Záhorského potoka až vrchovinový. Prevažujúcimi formami georeliéfu sú tu doliny tvaru V, krátke svahové doliny,
široké chrbty, erózne svahy. Svahové doliny sú prevažne bez vodných tokov s málo vyvinutou riečnou nivou.
Na najvyšších častiach plošiny možno badať známky stredohorského systému zarovnávania.
Stredohorský systém zarovnávania na plošine možno vykázať i v najvýchodnejšej časti katastra v rámci
masívu Roháčka a Sľubica, v severozápadnej časti katastra, západne od Dolinského potoka. Masívy od seba
oddeľuje dolina Dolinského potoka. Roháčka je hormatinovým typom georeliéfu, s riečnymi dolinami v tvare V,
ktoré majú pravidelné usporiadanie v smere JZ-SV a slabo vyvinutou nivou. Pre toto územie sú charakteristické
strmé svahy, tvorené kremencami, zlepencami, bridlicami, pieskovcami a prekryté silnou vrstvou delúvia. Pri kóte
Koľvek (800 m n.m.) vystupujú bralné formy lužňanského súvrstvia. Svahy Sľubice sú rozčlenené krátkymi
dolinami pokryté delúviami. Bralné formy sú badateľné nad svahmi doliny Dolinského potoka a v lokalite Pod
skaly, ktorá sa týči nad Kluknavskou kotlinou.
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Do západnej a centrálnej časti katastra, ktoré zaberá Kluknavská kotlina, zasahuje depresná
morfoštruktúra s reliéfom kotlinových pahorkatín a reliéfom pedimentových podvrchovín a pahorkatín.
Dominantnými formami reliéfu sú riečne nivy a terasy Hornádu a Dolinského potoka tvorené pieskami a hlinami
na štrkovom podloží, ploché chrbty, doliny s nivou, úvalinové doliny, erózne ryhy a výmole. Juhovýchodne
od Štefanskej huty je slatinisko vyvinuté na nive.
Z hľadiska sklonitosti územia, v nive rieky Hornád je charakteristický sklon svahu do 1o, pre ostatné
územie je 1,1 – 12,0o.
Horninové prostredie
Geologická stavba
Z geologického hľadiska je riešené územie tvorené troma paleoalpínskymi príkrovými jednotkami,
veporikom, gemerikom a silicikom. Do rôznej miery ich prekrývajú paleogénne a kvartérne sedimenty.
Veporikum buduje predovšetkým na riešenom území vrcholové oblasti Roháčky a severne orientované
svahy Čiernej hory. Je zastúpené troma súvrstiami rôznej hrúbky, spoločne tvorenými kremencami, kremitými
pieskovcami, zlepencami, metamorfovanými pieskovcami a bridlicami. Gemerikum buduje na riešenom území
podcelok Hnilecké vrchy a je zastúpené troma skupinami. Krompašskú skupinu obdobia permu zastupujú
3 súvrstvia rôznej hrúbky, ktoré sú spoločne budované zlepencami, fialovými a zelenými pieskovcami
a metaryolitmi, bazálnymi zlepencami s bridlicami. Dobšinská skupina, zastúpená hámorským súvrstvím, je
budovaná grafitickými bridlicami metapieskovcami. Rakoveckú skupinu budujú metabazalty, zelené bridlice,
metabazaltové tufy a tufity. Jednotku silicikum v riešenom území buduje malá časť Hnileckých vrchov
prostredníctvom stratenského príkrovu. Tvoria ho pestré bridlice s polohami pieskovcov a tiež vápence a slienité
bridlice.
Vnútrokarpatský paleogén vystupuje na povrch v severnej časti katastra v oblasti Sľubice, Roháčky
a Šarišskej vrchovine, a hlavne v rámci zastavaného územia obce po oboch stranách Dolinského potoka. Jeho
súvrstvia rôznej hrúbky sú tvorené komplexom ílovcov, karbonátovými zlepencami a pieskovcami. Na riešenom
území je kvartér zastúpený deluviálnymi a fluviálnymi a miestami i proluviálnymi sedimentmi. Deluviálne
sedimenty sa vyskytujú na svahoch Dolinského potoka a tiež prekrývajú riečne terasy Hornádu. Pokrov terás
doliny Hornádu a Dolinského potoka tvoria fluviálne sedimenty, a to piesky, hliny a piesčité štrky. Viditeľné
kužeľové formy na väčšine ústí menších prítokov Hornádu až po riečnu nivu Hornádu vytvorili proluviálne
sedimenty a tiež tvoria dno riečnej nivy Hornádu v jej vrchnej časti. Kužele sú tvorené zahlinenými štrkmi, dnová
výplň prevažne štrkmi, piesčitými štrkmi a z časti i zahlinenými pieskami.
Z geochemického hľadiska sa na území nachádzajú tri základné typy hornín: ílovce, vápence
a metapsamity.
Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie vypracovanej na základe genézy a litologickej povahy hornín,
zaraďujeme toto územie k nasledujúcim rajónom: Rajóny predkvartérnych hornín (rajón vysokometamorfovaných
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hornín, rajón nízkometamorfovaných hornín, rajón spevnených sedimentov v celku a rajón pieskovcovozlepencových hornín) a Rajóny kvartérnych sedimentov (rajón údolných riečnych náplavov). Toto vyčlenenie
umožňuje na danej úrovni podrobnosti stanoviť vhodnosť horninového prostredia z hľadiska rôznych spôsobov
hospodárskeho využívania územia.
Nerastné suroviny
Z minulosti je Kluknava známa ako stará banícka obec. Kluknava bola známa ťažbou železných
a medených rúd v doline Banské. Ťažba rúd bola postupne ukončená do konca dvadsiatych rokov minulého
storočia. V súčasnosti sa na riešenom území nenachádzajú výhradné ložiská, ložiská nevyhradených nerastov,
nie sú určené chránené ložiskové územia a dobývacie priestory. Na území obce Kluknava nie je evidované
žiadne staré banské dielo.
Prieskumné územia
V rámci katastra obce sú Ministerstvom životného prostredia pre rok 2013 vymedzené dve prieskumné
územia. Prieskumné územie Kluknava je súčasťou Volovských vrchov v Západných Karpatoch, má rozlohu
28 km2 a rozprestiera sa prevažne v katastrálnom území Kluknavy a Krompách. Prieskumné ložisko Kluknava I
na rozlohe takmer 20 km2 zaberá v rámci katastra prevažne masív Čiernej hory. Geologický prieskum v oboch
prieskumných územiach sa týka vyhľadávania ložísk U, Mo, Cu rudy.
Geodynamické javy
Z geodynamických procesov sa na riešenom území prejavujú v malej miere svahové deformácie.
Z hľadiska náchylnosti územia na vznik svahových pohybov možno vyčleniť tri rajóny:
- rajón stabilných území,
- rajón potenciálne nestabilných území,
- rajón nestabilných území.
Väčšina riešeného územia patrí do rajónu stabilných území a pokrýva zasahujúce Hnilecké vrchy,
takmer celý intravilán obce, prevažnú časť Roháčky okrem jej severnej časti a severnú časť zasahujúcej Sľubice.
Sú to oblasti, kde nejestvujú priaznivé podmienky pre vznik svahových pohybov. Znamená to absenciu aspoň
jedného hlavného faktora (prirodzeného alebo antropogénneho pôvodu), alebo viacerých vedľajších faktorov
spôsobujúcich svahové pohyby. Ide spravidla o ploché, vrcholové časti reliéfu, rovinaté alebo málo uklonené
(< 6°) časti regiónu, prípadne rôzne strmé svahy budované skalnými, málo porušenými horninami.
V rámci rajónu potenciálnych nestabilných území sa na území katastra vyskytujú tri ostrovčekovité
plochy. Prvá sa nachádza v oblasti severne od sútoku potokov Predná dolina a Prostredná dolina. Ďalší
ostrovček potenciálne nestabilného územia sa tiahne od miestnej lokality Vavrovec po lokalitu Dráhy. Treťou
plochou je oblúkovitý pas v lokalite Lazčík, zaberajúci severný okraj Roháčky a zasahujúci masív Šarišskej
vrchoviny do katastra obce. Tento oblúk obklopuje zosuvné územie.
Lokality rajónu nestabilného územia obklopujú zosuvné územia v štyroch častiach katastra. Nachádzajú
sa medzi Petrovou horou a riekou Hornád; vo východnej časti miestnej lokality Kruh; na rozhraní celkov Branisko
a Kluknavská kotlina, západne od Dolinského potoka a na hranici katastra obce s obcou Hrabkov
v severovýchodnej časti masívu Roháčky.
Svahové deformácie sa na riešenom území prejavujú v podobe zosuvov. Náchylnosť dotknutého územia
na zosúvanie (Liščák, in Atlas krajiny SR, 2002) je takmer na celom území katastra slabá. Zasahujúci masív
Šarišskej vrchoviny na územie katastra vykazuje silnú náchylnosť na zosúvanie.
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Geomorfologické členenie a zosuvné územia

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002, ŠGÚDŠ, 2011

Z hľadiska ohrozenosti riešeného územia veternou eróziou, je zaznamená žiadna až slabá ohrozenosť
pôdy veternou eróziou na celom území pôdneho fondu dotknutého územia.
V prípade ohrozenosti vodnou eróziou, na riešenom území je rôzna. Pás pôdy bez erózie lemuje rieku
Hornád, okolie Štefanskej Huty a severnú hranicu katastra. Stredná erózia pôdy je zaznamenaná v ostatnej časti
masívu Šarišskej vrchoviny, v lokalitách Na horu, Kruh, Pod skalami, Obrazec a Rúbanky. Východne
od intravilánu obce, v lokalitách Kruh, Hlinky, Vavrovec, Dráhy, Pod holou Horou, Luhy, Býkovec a južne
od intravilánu obce za riekou Hornád sa prejavuje silná erózia pôdy. Extrémna erózia je markantná v severných
častiach masívu Čiernej hory, v hraničnom páse katastra západne od intravilánu obce, v lokalite Bradlo
a na rozhraní celkov Čiernej hory a Kluknavská kotlina. Ostatná časť katastra obce je pokrytá lesom.
Seizmicita
Podľa mapy seizmického ohrozenia v hodnotách makroseizmickej intenzity sledované územie patrí
do oblasti s hodnotou makroseizmickej intenzity 5 - 6° MSK-64 podľa STN 73 0036. Jedná sa o seizmicky mierne
aktívnu oblasť s maximálnou očakávanou intenzitou 6o EMS 98, kde z hľadiska projektovania bežných typov
stavieb tento stupeň nepredstavuje nebezpečenstvo.
Radón
Podľa mapy prognózy radónového rizika (ŠGÚDŠ, 2011) v sledovanom území prevláda stredné
radónové riziko nad nízkym. Nízky stupeň radónového rizika je nameraný v páse tiahnucom sa juhovýchodným
smerom naprieč katastrom obce od Braniska k južnej časti masívu Čiernej hory.
Klimatické podmienky
Podľa klimatického členenia SR (Atlas krajiny SR, 2002), patrí územie obce Kluknava do miernej teplej
až chladnej oblasti. Podstatná časť územia patrí do mierne chladného okrsku (C1) s teplotou v júli 12˚C až 16˚C.
Severovýchodná časť územia spadá do mierne teplej oblasti s okrskom (M2) mierne teplého, mierne vlhkého
so studenou zimou, dolinový/kotlinový s teplotou v januári menej ako 5˚C a v júli viac ako 16˚C.
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Priemerná ročná teplota vzduchu sa na základe dlhodobých pozorovaní (1961 - 1990) pohybuje
od záporných hodnôt až po +9˚C, priemerné ročné úhrny zrážok na základe dlhodobých pozorovaní (1961 1990) sa v závislosti od nadmorskej výšky pohybujú v intervale od 600 mm do 800 mm.
Priemerná teplota vzduchu sa pohybuje od -7,9 až -6,0°C vo februári 2012 ako najchladnejšom mesiaci
roka, priemerná teplota vzduchu v júli 2012 ako najteplejšom mesiaci sa pohybuje od 16,1 až 20,0°C. Priemerný
ročný úhrn zrážok dosahuje 845 mm, v letnom polroku 470 mm a v zimnom polroku 375 mm. Vetry sú prevažne
východného a západného smeru, čo vyplýva z charakteru a geomorfológie terénu.

Hydrologické podmienky
Podľa hydrologického členenia SR patrí skúmané územie do hlavného povodia 4-32 Hornád. Z hľadiska
režimu odtoku (Atlas krajiny, 2002) väčšina územia patrí do stredohorskej oblasti so snehovo-dažďovým typom
režimu odtoku (akumulácia: XI-II, Qmax:IV, Qmin: I-II, IX-X). Územie zasahujúceho masívu Šarišskej vrchoviny
do katastra obce a tiež západná časť katastra (Kluknavská kotlina) prislúchajú k vrchovinno-nížinnej oblasti
s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku (akumulácia: XII-II, Qmax: III, Qmin: IX).
Hlavný tokom územia je rieka Hornád, ktorá tečie západovýchodným smerom v celkovej dĺžke 6 km
v katastrálnom území obce. Priberá tri prítoky z pravej strany, z ktorých najväčší je Záhorský potok a päť prítokov
z ľavej strany (Zlatník, Dolinský potok, tri prítoky z horského masívu Roháčky). Najvýznamnejším prítokom je
Dolinský potok prameniaci na východne orientovaných svahoch masívu Sľubice. Preteká stredom intravilánu
Kluknavy. Jeho najvýznamnejším prítokom je Krivý potok prameniaci v masíve Roháčky. Z hľadiska vodnatosti
má rieka Hornád najviac vody na jar, pri topení snehu a najmenej na jeseň.

Hydrogeologické podmienky
Geologická stavba územia je základným faktorom podmieňujúcim charakter hydrogeologických
pomerov. Vyčlenené hydrogeologické celky sa líšia hydrofyzikálnymi vlastnosťami horninového prostredia, ako aj
obehom, režimom a chemizmom podzemných vôd. Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR patrí riešené územie
majoritne do hydrogeologických rajónov G 118 - Paleozoikum Slovenského Rudohoria v povodí Hornádu
a MG 124 – Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory. Západná časť zasahuje aj do hydrogeologického rajónu
MG 121 – Mezozoikum a paleozoikum Braniska.
G 118 - Paleozoikum Slovenského Rudohoria v povodí Hornádu
Hranice rajónu vychádzajú z geologickej stavby a tiež sú tvorené rozvodnicami povrchových vôd, ktoré
v paleozoiku sú zhruba totožné s rozvodnicami podzemných vôd. Rajón je budovaný vzájomne sa striedajúcimi
horninami paleozoika - fylitmi, porfyroidmi, diabázami, pieskovcami. Ako celok je tento komplex hornín nízko
zvodnený a nevytvára podmienky pre sústreďovanie väčšieho množstva podzemných vôd. Režim podzemných
vôd je narušený rozsiahlou banskou činnosťou. Využiteľné množstvá podzemných vôd sa v pohybujú v rozmedzí
od 0,20 do 0,49 l.s-1.km-2. V rajóne nie sú vyčlenené čiastkové rajóny. V širšom okolí riešeného územia sú
zdokumentované využiteľné množstvá 3,80 l.s-1 s odberom 0,03 l.s-1 v kategórii II. a 22,00 l.s-1 v kategórii III.
MG 121 – Mezozoikum a paleozoikum Braniska
Hranice rajónu sú geologické. Branisko tvorí vyzdvihnutú hrásť mezozoických a paleozoických hornín
uprostred paleogénu. Rajón budujú horniny kryštalinika vystupujúce v dvoch antiklinóriach. Obalovú sériu
kryštalinika tvoria horniny mladšieho paleozoika. Medzi antiklinóriami je synklinálne uložené mezozoikum,
zastúpené spodným triasom a súvrstvím strednotriasových dolomitov. V horninách kryštalinika, mladšieho
paleozoika a spodného triasu je vyvinutá puklinová priepustnosť. K väčšiemu sústreďovaniu podzemných vôd
v pohorí však nedochádza. Pomerne priaznivejšie hydrogeologické podmienky má dolomitické súvrstvie,
v ktorom je vyvinutá puklinovo-krasová priepustnosť. Dolomitické súvrstvia sú odvodňované na okraji štruktúry
formou prameňov a prestupmi do povrchových tokov. Využiteľné množstvá podzemných vôd rajónu sú cca
do 0,20 l.s-1.km-2. Riešené územie sa nachádza v čiastkovom rajóne kryštalinika a paleozoika J časti (HD 40),
kde sú zdokumentované využiteľné množstvá 1,10 l.s-1 v kategórii III. s odberom 0,05 l.s-1
MG 124 – Mezozoikum a kryštalinikum Čiernej hory.
Hranice rajónu sú geologické. Rajón budujú horniny kryštalinika vystupujúce v centrálnej časti pohoria.
Po severnej a južnej strane je na kryštaliniku uložené mladšie paleozoikum a mezozoikum spodného a stredného
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triasu. Hydrogeologické pomery rajónu sú doposiaľ málo známe. Analogicky s inými oblasťami možno povedať,
že z hľadiska výskytu podzemnej vody najväčší význam majú dolomitické súvrstvia, v ktorých sa predpokladá
puklinovo-krasová priepustnosť. Výdatnosť pozorovaných prameňov sa pohybuje od minimálnej 0,2 - 1,5 l.s-1
po maximálnu 1,1 - 6,3 l.s-1. Využiteľné množstvá podzemných vôd rajónu sa v pohybujú v rozmedzí od 0,50
do 0,99 l.s-1.km-2. Riešené územie sa nachádza v čiastkovom rajóne kryštalinika a detritických súvrství
permowerfénu (HD 30), kde sú zdokumentované využiteľné množstvá 5,00l.s-1 v kategórii II. s odberom 0,06 l.s-1.
Tabuľka: Využiteľné množstvá podzemných vôd
Hydrogeologický
rajón
G 118
MG 121
MG 124

Plocha
791,70
121,20
264,00

Využiteľné množstvo podzemných vôd (l.s-1)
171,00
172,00
578,00

Odber (l.s-1)
2010
2011
46,88
36,01
97,04
97,77
35,26
31,37

Zdroj: Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2011, SHMÚ Bratislava, 2012

Vodohospodársky chránené územia
Na riešenom území sa z vodohospodársky chránených území (Vodný plán Slovenska, 2009) nachádza
z chránených oblastí pre odber pitnej vody ochranné pásmo vodárenského zdroja v lokalite sv. Anna. Riešené
územie je citlivou oblasťou na živiny v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z.
z. a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblastí a zraniteľné oblasti. Za
citlivé oblasti sa ustanovujú všetky vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej
republiky alebo týmto územím pretekajú, zraniteľná oblasť v riešenom území nebola ustanovená.
Z vymedzených území NATURA 2000 tu zasahuje chránené vtáčie územie Volovské vrchy.

Pedologické podmienky
Pôdy riešeného územia sa vyznačujú pestrosťou, ktorá sa odzrkadľuje v zastúpení viacerých typov
a druhov pôd. Pôdna pestrosť je spôsobená vplyvom klimatických podmienok, georeliéfom, geomorfologickými
procesmi, chemickými vlastnosťami hornín, a samozrejme aj činnosťou človeka. Pôdy na svahoch sú plytšie
a ľahšie ako v depresných polohách a údoliach, kde sú splavované jemné čiastočky.
Na riešenom území dominujú nasledujúce pôdne typy:
Pôdny typ
kambizeme
kambizeme
kambizeme
výrazne kontaminované pôdy
podzoly
pseudogleje

Pôdna jednotka
kambizeme modálne a kultizemné nasýtené, sprievodné kambizeme pseudoglejové;
zo zvetralín pieskovcovo-ílovcových hornín (flyš)
kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre; zo zvetralín kyslých až
neutrálnych hornín
kambizeme podzolové, sprievodné podzoly kambizemné a rankre; zo zvetralín kyslých
hornín
kultizeme kambizemné kontaminované magnezitovými a inými exhalátmi
podzoly modálne, sprievodné litozeme a rankre; zo zvetralín kremencov a
z terciérnych sedimentov s výrazným zastúpením kremenného skeletu
pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé, zo sprašových hlín
a svahovín
Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002

Podľa zrnitostných tried prevažujú pôdy hlinité a piesčito-hlinité druhy so strednou priepustnosťou. Ide
zväčša o pôdy veľmi silno kyslé až silno kyslé.
Ochrana pôdnych zdrojov je vyjadrená zaradením pôdy do príslušného stupňa bonitovanej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ), ktorá predstavuje klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu
produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy. V Nariadení vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch
za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, v prílohe č. 2 je uvedený zoznam najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastri podľa kódu BPEJ.

13

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLUKNAVA

Tabuľka: Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu BPEJ
Katastrálne územie
Kluknava

Kód BPEJ
0711002 0714061 0714062 0760232 0760345 0760442 0766242 0766442 0863545
0868342 0868542 0869335 0869535
Zdroj: NV č. 58/2013 Z.z.

Z hľadiska BPEJ sú zastúpené pôdy 5 - 9 skupiny BPEJ, pôdy osobitne chránené, tzn. BPEJ 1 - 4, sa
na riešenom území nenachádzajú. Väčšinu územia katastra pokrýva nepoľnohospodárska pôda. Pôdy s nízkym
obsahom humusu sa vyskytujú na rozhraní Hornádskej kotliny s Čiernou horou a Čiernej hory so Šarišskou
vrchovinou. Pôdy so stredným obsahom humusu sa nachádzajú v okolí rieky Hornád a Dolinského potoka
v rámci zastavaného územia obce. Pôdy s vysokým obsahom humusu sa vyskytujú v oblastiach mŕtveho ramena
rieky Hornád a v okolí sútokov Čiernohorského potoka a potokov z Býkovskej doliny do rieky Hornád.

Biotické pomery
Riešené územie z hľadiska fytogeografického členenia SR (Futák, J., in Atlas SSR, 1980) spadá
do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum),
do okresov Slovenské rudohorie a stredné Pohornádie.
Podľa zoogeografického členenia územia (Čepelák, J., in Atlas SSR, 1980) spadá severná časť
riešeného územia do provincie Karpaty, oblasti Západné Karpaty, obvodu vonkajšieho, okrsku podtatranského
a južná časť riešeného územia spadá do obvodu vnútorného, okrsku centrálneho, podokrsku rudohorského.

Z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie (Maglocký, Š., in Atlas krajiny SR, 2002) boli v riešenom
území vyčlenené nasledujúce jednotky potenciálnej prirodzenej vegetácie:
- bukové a jedľovo-bukové lesy (Dentario glandulosae-Fagetum) – južná časť riešeného územia, v oblasti
Vysokého vrchu, Uhlísk a Petrovej hory,
- bukové lesy v horských polohách (Luzulo-Fagenion) – juhozápadnej časť riešeného územia, v oblasti
Predných Uhlísk,
- karpatské dubovo-hrabové lesy (Carici pilosae-Carpinetum) – centrálna časť riešeného územia mimo nivy
Hornádu, Zlatníka a Dolinského potoka a severná lesnatá časť riešeného územia v oblasti Čiernej hory,
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-

podhorské bukové lesy (Fagenion) – svahové a vrcholové polohy Roháčky v severovýchodnej časti
riešeného územia,
jelšové lesy na nivách podhorských a horských tokov (Alnetum glutinosae, Salicion triandrae, Salicion
eleagni) – nivné polohy rieky Hornád a Dolinského potoka,
javorovo-lipové lesy v nižších polohách (Tilio-Acerion) - ostrovčekovité plochy v severnej časti riešeného
územia, na rozhraní Šarišskej vrchoviny a Roháčky.

Ochrana prírody a krajiny, genofondové lokality, prvky ÚSES
Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. z.), vymedzuje sústavu chránených území
a jedinečných prírodných a krajinných prvkov, na ktoré sa vzťahuje obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť,
poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu,
ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Vo vyčlenených chránených územiach, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.,
platí 2. až 5. (najvyšší) stupeň ochrany, na ostatnom území, platí 1. stupeň ochrany. Špecifická ochrana sa už
od 1. stupňa poskytuje, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., aj biotopom európskeho alebo národného významu.
Zoznam týchto biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku je uvedený vo vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Chránené územia môžu byť súčasťou jednak národnej siete chránených území alebo môžu byť
súčasťou európskej siete chránených území – NATURA 2000 (územia európskeho významu (ÚEV), chránené
vtáčie územia (CHVÚ).
V riešenom území nie sú vyhlásené žiadne veľkoplošné a maloplošné chránené územie národnej siete,
ani chránené stromy v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z., ale do východnej časti riešeného územia
zasahuje jedno územie európskej siete NATURA 2 000 - chránené vtáčie územie (SKCHVU 036) Volovské
vrchy podľa vyhlášky MŽP SR č. 196/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy,
výmera územia: 121 420,65 ha, okres Košice I, Košice – okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Prešov.
Dôvodom vyhlásenia CHVÚ Volovské vrchy bolo, že sú jedným z troch najvýznamnejších území
na Slovensku pre hniezdenie druhov bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), sova
dlhochvostá (Strix uralensis), žlna sivá (Picus canus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý
(Ficedula parva) a muchárik bielokrký (Ficedula albicollis). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie
druhov výr skalný (Bubo bubo), orol skalný (Aquila chrysaetos), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), tetrov hlucháň
(Tetrao urogallus), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), prepelica poľná (Coturnix coturnix), rybárik riečny (Alcedo
atthis), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), krutihlav hnedý (Jynx
torquilla), pernica jarabá (Sylvia nisoria), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), muchár sivý (Muscicapa striata), orol
krikľavý (Aquila pomarina), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), ďateľ
trojprstý (Picoides tridactylus) a strakoš červenochrbtý (Lanius collurio).
Medzi osobitne chránené časti prírody podľa medzinárodných dohovorov patria aj mokrade. Vodné
a mokradné spoločenstvá patria medzi najohrozenejšie typy ekosystémov. Na ich ochranu bol prijatý
medzinárodný „Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného
vtáctva“ (Ramsarský dohovor), ku ktorému sa v roku 1990 pridala aj Slovenská republika. Za mokrade
sú v zmysle tohto dohovoru považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody.
Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými,
stojatými aj tečúcimi. V riešenom území nebola zaznamenaná žiadna mokraď medzinárodného, národného ani
regionálneho významu, ale vyskytuje sa tu jedna mokraď lokálneho (miestneho) významu – Slatinisko s rozlohou
1600 m2.
K mokradiam sa zaraďujú i vodné toky. Najdôležitejším tokom v rámci riešeného územia je rieka
Hornád, tečúca smerom Z – V a jej prítoky, z ktorých je najvýznamnejší Dolinský potok, prameniaci na východne
orientovaných svahoch masívu Sľubice a pretekajúci aj zastavaným územím samotnej obce Kluknava.
Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) tvorí sieť ekologicky významných
segmentov krajiny, ktoré zaisťujú územné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného
genofondu rastlín a živočíchov na danom území. Pre obec Kluknava je platný Regionálny územný systém
ekologickej stability (RÚSES) okresu Spišská Nová Ves, spracovaný v roku 1994, pod ktorý v tom čase obec
administratívne patrila. Materiál vychádza z Generelu nadregionálneho ÚSES (GNÚSES) Slovenskej republiky,
schváleného uznesením vlády SR č. 319/1992 z 27. apríla 1992. V prvom období spracovania RÚSES-ov nebola
ešte zjednotená metodika spracovania materiálu, preto sa celkom nepodarilo zakomponovať výstupy GNÚSES
do spracovávanej mierky R-ÚSES (1:50 000), resp. nie je adekvátna väzba jednotlivých prvkov ÚSES (biocentier,

15

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLUKNAVA

biokoridorov) medzi susediacimi okresmi.
V rámci GNÚSES SR bol v riešenom území vyčlenený 1 nadregionálny biokoridor - Humenec, Sivec,
Vozárska – Rajtopiky a v rámci RÚSES okresu Spišská Nová Ves (1994) bolo v riešenom území vyčlenených
10 reálnych biocentier regionálneho významu, v oblasti JV od kóty Uhliská, na Zadných Uhliskách, v okolí
Býkovskej, Prostrednej, Prednej doliny, na SV od kóty Koľvek, 2 navrhované biocentrá regionálneho
významu, v oblasti Pod skalami a Záhorská dolina a 1 reálny biokoridor regionálneho významu - tok
Hornádu.
V rámci genofondovo významných lokalít boli v RÚSES okresu Spišská Nová Ves z roku 1994
vyčlenené nasledujúce plochy:
• 224 Alúvium Hornádu medzi Spišskými Vlachmi a Margecanmi (priehradou Ružín),
• 224.4 Staré koryto a mŕtve ramená Hornádu,
• 266 Strmé stráne doliny Zlatníckeho potoka a priľahlá aluviálna stráň Hornádu,
• 267 Zlatník - meandrujúci podhorský tok s medzernatými brehovými porastmi podhorských vrbín,
• 268 Bradlo - rozsiahle skalné ostrohy, budované kremencami, na juhu strmými stenami a priľahlou stráňou
doliny Dolinského potoka,
• Rozsiahle pasienkové spoločenstvá na planine za svahmi Bradla,
• Stráň pod Bradlom s početnými medzami, chudobnými pasienkovými spoločenstvami, zarastená brezou,
• Dolinský potok – podhorský tok s kamenitým korytom, početnými prahmi a kaskádami,
• Krivý potok s prítokmi,
• Rozsiahlejšie pasienky, rozčlenené pruhmi kriačín, do značnej miery ovplyvnené rekultiváciami,
• Stráň na ľavej strane doliny Dolinského potoka,
• Čierna hora,
• Koľvek – výrazný skalný hrebeň, budovaný kremencami, porastený brezovým a dubovým lesom,
• 280 Ľavostranný prítok Hornádu v hlbokom strmom údolí so svahmi,
• 281 Strmá strán na okraji alúvia Hornádu,
• 283, 284 Komplexy hodnotných prirodzených lesov.,
• 286 Komplexy prirodzených zmiešaných lesov južných svahov Kurtovej skaly,
• 290 Rovne – sústava troch vrchovinových rašelinísk na rozvodnici Hornádu a Hnilca,
• 291 Výrazné hodnotné prameniskové a podmáčané spoločenstvá v oblasti kóty Dúbrava (791m).
V rámci spracovanej Národnej ekologickej siete Slovenska – NECONET (1996), zasahuje do riešeného
územia vyčlenené územie rozvoja prírodných prvkov s hlavnou funkciou ochrany jadrového územia európskeho
významu - E22 Hnilecké vrchy (Červené skaly), jadrové územie národného významu - N19a Branisko, s funkciou
štruktúrneho prvku ekologického koridoru a ekologický koridor národného významu (n8 Hornád).

Krajinná štruktúra, obraz krajiny a stabilita územia
Katastrálne územie obce možno rozdeliť do dvoch veľkých celkov, ktoré oddeľuje rieka Hornád.
V severnej časti katastrálneho územia sa rozprestiera pestrá oráčinovo-lúčno-lesná krajina, ktorá leží
na geomorfologických celkoch Branisko a Čierna hora. Hranicu medzi Braniskom a Čiernou horou tvorí Dolinský
potok. Ich hrebeňové časti pokrývajú kompaktné lesné celky. Ich okrajové časti, pri Hornádskej kotline a Šarišskej
vrchovine, ale najmä územie samotnej kotliny, pokrývajú orné pôdy a pasienky, s bohatým zastúpením
mimolesnej líniovej a skupinovej zelene. V južnej časti katastrálneho územia obce, južne od rieky Hornád,
sa vyskytuje pomerne homogénny komplex lesov.
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Súčasná krajinná štruktúra riešeného územia je charakteristická veľkým podielom lesných plôch,
čo výrazne posilňuje ekologickú stabilitu územia, ale tiež plochami intenzívne poľnohospodársky využívanej pôdy.
Podiel a štruktúra plôch krajinnej štruktúry v rokoch 2003 - 2012 sú uvedené v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka: Súčasná krajinná štruktúra obce Kluknava v rokoch 2003 – 2012 (plocha v ha)
Plocha
celková výmera územia
orná pôda
chmeľnica
vinica
záhrada
ovocný sad
trvalý trávny porast
lesný pozemok
vodná plocha
zastavaná plocha a
nádvorie
ostatná plocha

2003
3 395
297
0
0
31
0
525
2 234
30

2004
3 395
296
0
0
31
0
525
2 234
30

2005
3 395
296
0
0
31
0
525
2 233
31

2006
3 395
296
0
0
31
0
525
2 233
31

2007
3 395
296
0
0
31
0
525
2 233
31

2008
3 395
296
0
0
31
0
525
2 233
30

2009
3 395
296
0
0
31
0
525
2 233
30

2010
3 395
295
0
0
31
0
526
2 227
30

2011
3 395
295
0
0
31
0
526
2 227
30

2012
3 395
295
0
0
31
0
526
2 227
31

99
179

99
179

99
180

92
187

92
187

93
187

93
188

93
193

93
193

93
193
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Zdroj: ŠÚ SR k 2012

Podiel plôch štruktúry krajiny za rok 2012

Orná pôda

Chmeľnica

Vinica

Záhrada

Ovocný sad

Trvalý trávny porast

Lesný pozemok

Vodná plocha

Zastavaná plocha a nádvorie

Ostatná plocha

Ekologická kvalita územia je vyjadrená koeficientom ekologickej kvality územia. Porovnáva sa podiel
ekologicky pozitívne hodnotených respektíve stabilných plôch k celkovej ploche územia. Koeficient stability
vypočítaný pre katastrálne územie obce Kluknava je 0,79, t.j. vysoký stupeň ekologickej stability.

2.1.2 Osídlenie
Stred obce leží vo výške 356 m n.m. Klimaticky patrí do miernej teplej až chladnej oblasti. Kataster tvoria
vrchovinové celky predelené riekou Hornád. Ich okrajové časti, pri Hornádskej kotline a Šarišskej vrchovine,
ale najmä územie samotnej kotliny, pokrývajú orné pôdy a pasienky, s bohatým zastúpením mimolesnej líniovej
a skupinovej zelene. Masívy pohorí pokrýva lesný porast. Najdôležitejším tokom v rámci riešeného územia je
rieka Hornád, tečúca smerom Z – V a jej najvýznamnejším prítokom Dolinský potok, pretekajúcim zastavaným
územím samotnej obce Kluknava.

I keď prevažnú časť katastra pokrývajú lesy, na kvalitu prírodného prostredia má stále negatívny dopad
banská činnosť v minulosti a priemyselná činnosť v Krompachoch.
Vznik osídlenia a sídelnej štruktúry v území podmienil krajinný reliéf, klimatické a pôdne pomery,
banská činnosť a hutné ťažiarstvo. Vývoj sídelnej štruktúry bol formovaný predovšetkým banskou činnosťou.
Urbanistickú štruktúru tvorí typická potočná ulicová zástavba.
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Prvá písomná zmienka o obci Kluknava je z roku 1304. Kluknava ako samostatná obec vznikla
na základoch staršej osady, nazývanej Stará Richnava. Pôvodne patrila Richnavskému hradnému panstvu,
v roku 1693 ju dostali Csákyovci a stala sa sídlom jednej vetvy rodiny. V obci boli bane na železo, ortuť a meď.
V 17. storočí tu pracoval hámor. V rokoch 1844 – 1853 vznikol v chotári Kluknavy mediarensky podnik –
Štefanská huta. Huta položila základy osídlenia dnešnej osady svojou robotníckou kolóniou.

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Spišskú župu; pred rokom 1960 pod okres
Gelnica, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Spišská Nová Ves, kraj Východoslovenský. Hodnotené územie
v súčasnosti administratívne patrí do Košického kraja, okresu Gelnica.
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Kluknava ako jedna z obcí urbanizačného pásu Hornádskeho údolia má z hľadiska sociálnej, pracovnej,
dopravnej dostupnosti väzby na najbližšie mestské sídlo Krompachy a Spišskú Novú Ves. Podstatnú úlohu tu
zohráva i mesto Košice. Obec Kluknava vzhľadom na svoju polohu, veľkosť a vybavenosť má dominantnejšie
postavenie v rámci okolitých obcí. S obcou Richnava je stavebne zrastená.
Najstaršia zástavba je koncentrovaná najmä v údolí Dolinského potoka, ľavostranného prítoku rieky
Hornád. Postupne potočná ulicová zástavba prerástla i do údolia Hornádu, na svahy Dolinského potoka i bočných
údolí. Počet obyvateľov rástol až roku 1970, odvtedy klesal až po súčasnosť klesal. K procesu osídlenia a tvorbe
jeho stavebnej štruktúry výrazne prispela výstavba Košicko-Bohumínskej železnice koncom 19. stor. Po druhej
svetovej vojne bola trať upravená z jednokoľajovej na dvojkoľajovú.
Vývoj počtu obyvateľov obce Kluknava
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Súčasťou obce sú miestne časti Štefanská Huta a Banské, ktoré sú územne odčlenené od zastavaného
územia obce. V osade Štefanská Huta sa nachádzajú zvyšky prvej továrne na elektrolytickú výrobu medi
v Európe. Drevený krytý most spájajúci Kluknavu so Štefanskou Hutou z roku 1832 je technickou pamiatkou.
V rokoch 1981 – 84 prebehla jeho rekonštrukcia.
Riešené územie obce má optimálne podmienky pre rozvoj rôznych foriem turizmu a rekreácie – kultúrne
dedičstvo a prírodné bohatstvo, dopravná dostupnosť, väzba na historický a rekreačný potenciál Spiša, resp. aj
Šariša.
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Kluknava má typickú potočnú radovú zástavbu. Súčasná obytná zástavba pochádza prevažne len
z 20. storočia. Zachovali sa typické murované domy s troma miestnosťami a hospodárskymi budovami
vzdialenejšími od domu na úzkych parcelách. Po roku 1945 sa stavali domy s pôdorysom v tvare L, neskôr
na štvorcovom. Tieto domy už majú hospodárske a skladovacie prístavby a sú podpivničené. Zástavba sa
postupne rozširovala od Dolinského potoka k Hornádu, do častí Záhumní a Vierbiny, kde postupne vznikali
paralelné ulice. Začali sa stavať poschodové domy.

2.1.3 Ľudský potenciál
Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demografická
situácia a zloženie obyvateľstva podľa jednotlivých ukazovateľov. Demografický vývoj na Slovensku je
vo všeobecnosti charakterizovaný znižujúcim sa prirodzeným prírastkom obyvateľstva a starnutím populácie
a rovnaká charakteristika platí i pre obec Kluknava.
Vývoj počtu obyvateľov obce Kluknava možno sledovať od roku 1869, kedy sa uskutočnilo prvé sčítanie
obyvateľstva v jednotlivých obciach Slovenskej republiky (vtedajšieho Rakúsko-Uhorska). Počas tohto obdobia
počet obyvateľov striedavo rástol a klesal a to v dôsledku rôznych spoločenských zmien.
Podľa štatistických ukazovateľov počet obyvateľov obce Kluknava mal od roku 1948 do roku 1970
vzostupnú krivku a v tomto období počet obyvateľov v obci vzrástol z 1 401 na 2 223 obyvateľov. Po tomto roku
počet obyvateľov začal stagnovať a postupne dochádzalo k jeho znižovaniu až na súčasný počet – 1 604
obyvateľov (SODB 2011). Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný medzi rokmi 1980 a 1991, kedy počet
obyvateľov poklesol o 293 osôb, čo predstavuje 14,2 %. Celkove medzi rokmi 1970 a 2011 klesol počet
obyvateľov obce o 619 osôb, čo predstavuje pokles o takmer 28 %.
Celková bilancia pohybu obyvateľstva je v obci Kluknava nepriaznivá. Príčinou znižovania počtu
obyvateľov v obci je hlavne jej prirodzený pohyb, t.j. počet zomrelých osôb značne prevyšuje počet narodených.
Len za posledných 5 rokov sa narodilo o 32 detí menej ako bol celkový počet zomrelých. Podobne i migrácia
obyvateľstva bola dôvodom znižovania počtu obyvateľov v obci. V posledných rokoch sa však bilancia
prisťahovaných a odsťahovaných z obce takmer vyrovnala a dokonca v posledných 3 rokoch je saldo migrácie
plusové (roky 2009-2011).
Tabuľka: Vývoj počtu obyvateľov obce Kluknava
Rok
Počet
obyvateľov

1869
1 408

1900
1 174

1921
1 264

1940

1961

1 294

2 010

1970
2 223

1980
2 069

1991
1 776

2001
1 679

2011
1 604

Zdroj: Retrospektivní lexikón obcí ČSSR, Historický lexikón obcí SR, ŠÚ SR

Štruktúra obyvateľstva
Veková a pohlavná štruktúra
Z pohľadu štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia prevládali v Kluknave za posledných 10 rokov ženy
i keď ich podiel sa znížil z 51,3 % v roku 2001 na 50,25 % v roku 2011. Z hľadiska vekovej štruktúry sa stále
zreteľnejšie prejavuje proces starnutia obyvateľov. Len za obdobie medzi dvoma sčítaniami obyvateľstva došlo
k zníženiu počtu osôb v predproduktívnom veku v obci z 15,12 % na 13,59 %, v absolútnom vyjadrení o 36 osôb.
Opačné tendencie sú zaznamenané u starších vekových skupín. Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku sa
zvýšil z 23,69 % na 26,25 %. Tento trend je dôvodom, že hodnota indexu vitality sa znížila z 63,82 v roku 2001
na 51,78 v roku 2011.
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Veková štruktúra obyvateľov Kluknavy
14%
26%

predproduktívni

produktívni

poproduktívni
60%

Pre obec Kluknava je charakteristicky regresívny typ vekovej štruktúry. Tento typ vekovej štruktúry sa
vyznačuje nízkym podielom detskej zložky a relatívne vysokým zastúpením obyvateľov v poproduktívnom veku.
Tabuľka: Veková štruktúra obyvateľov Kluknavy v roku 2011
Veková
skupina
Muži
Ženy
spolu
Muži
Ženy
spolu

spolu
798
806
1604
55 - 59
59
59
118

0-4

5-9

24
39
63

48
35
83

60 - 64
48
62
110

65 - 69
29
44
73

10 14
33
39
72

15 19
51
42
93

20 24
48
48
96

70 - 74
24
27
51

75 - 79
20
32
52

80 - 84
16
36
52

25 29
73
63
136
85 - 89
3
16
19

30 34
73
60
133
90 - 94
1
4
5

35 39
82
59
141

40 44
56
38
94

95 - 99
0
0
0

45 49
43
48
91

100+
0
0
0

50 54
67
55
122

nezistené
0
0
0

Zdroj: ŠODB 2011

V nasledujúcej tabuľke je vyjadrené porovnanie vekovej a pohlavnej štruktúry obyvateľstva a prirodzený
pohyb obyvateľstva obce Kluknava za posledné dve sčítania obyvateľov, domov a bytov (rok 2001 a rok 2011).
Tabuľka: Štruktúra a pohyb obyvateľstva obce Kluknava
Ukazovateľ
Počet obyvateľov spolu
muži
ženy
Predproduktívny vek (0-14) spolu
Produktívny vek (15-54) ženy
Produktívny vek (15-59) muži
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu

Rok 2001

Rok 2011
1 679
818
861
254
459
558
398

1604
798
806
218
413
552
421
Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2001, 2011

Vzdelanostná štruktúra
Sociálne postavenie obyvateľov sa odvíja predovšetkým od vzdelania. Posúdenie a zhodnotenie
ľudského potenciálu obce je dôležité hlavne pri hodnotení ponukovej zložky vo vzťahu k trhu práce.
Vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva sa chápe dosiahnutý stupeň vzdelania. V obci Kluknava sa za posledné
obdobie vzdelanostná úroveň obyvateľov mierne zlepšila. Najlepšie to odzrkadľuje zvýšený počet i podiel osôb
s vysokoškolským (VŠ) vzdelaním. Kým v roku 2001 malo v Kluknave VŠ vzdelanie len 2,5 % obyvateľov, v roku
2011 ich bolo už 9,6 % (vrátane bakalárskeho štúdia). Na druhej strane, znížil sa podiel obyvateľov, ktorí dosiahli
len základné vzdelanie z 32,2 % na 14,4 % v roku 2011. V nasledujúcej tabuľke je uvedená podrobnejšia
vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Kluknavy v porovnaní so slovenským priemerom.
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Tabuľka: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Kluknava (podiel v %)
najvyššie dosiahnuté vzdelanie
základné
učňovské (bez maturity)
stredné odborné (bez maturity)
úplné stredné učňovské (s maturitou)
úplné stredné odborné (s maturitou)
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné
vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské (magisterské,
inžinierske, doktorské)
vysokoškolské doktorandské
bez školského vzdelania vrátane detí
do 16 rokov
nezistené

Kluknava

Slovensko
14,4
18,1
11,9
3,5
21,5
3,9
1,4
2,3

15,0
13,4
9,7
3,5
20,2
4,4
1,5
2,3

7,0

10,8

0,3

0,7

13,7

15,7

2,2

2,8
Zdroj: SODB 2011

Národnostná a religiózna štruktúra
Národnostná štruktúra obyvateľstva v Kluknave je podľa štatistických ukazovateľov výrazne
homogénna. V roku 2001 až 99,52 % obyvateľov tvorili Slováci. Podobne i pri sčítaní v roku 2011 sa k slovenskej
národnosti prihlásilo 1554 osôb (96,9 %). Rozdiel v porovnaní s rokom 2001 je v tom, že v roku 2011 sa pomerne
vysoký počet osôb (43) neprihlásil k žiadnej národnosti.
Podľa náboženského vyznania dominuje v obci obyvateľstvo rímsko - katolíckeho vierovyznania
s počtom 1 434 osôb (89,4 %). Druhou najpočetnejšou skupinou sú osoby bez náboženského vyznania resp.
s neuvedeným vyznaním – 134 osôb (8,35 %). Ostatné vierovyznania majú zastúpenie len v nepatrnom podiele.
Tabuľka: Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania
Počet Rímskokatolícka
obyvateľov
cirkev
1 434
Kluknava

1 604

Cirkev bratská
0

Evanjelická
Náboženská
cirkev
Reformovaná spoločnosť
Gréckokatolícka Pravoslávna augsburského kresťanská
Jehovovi
cirkev
cirkev
vyznania
cirkev
svedkovia
14
7
8
1
2
Bahájske
Apoštolská
bez
spoločenstvo
cirkev
vyznania
iné
nezistené
1
2
1
55
79
Zdroj: SODB 2011

2.1.4 Bývanie a občianska vybavenosť
Funkčná zložka bývania je základným činiteľom rozvoja obce a jej rozsah je podmienený demografickým
potenciálom a územno-technickými podmienkami.
Bytový fond
Kluknava je sídlom vidieckeho charakteru s prevládajúcou obytnou funkciou. Urbanistická štruktúra obce
je pôvodne tvorená hromadnou zástavbou okolo miestneho potoka a cestnej komunikácie, okolo ktorej sa
rozrastá súčasná zástavba. Súčasťou obce je i miestna časť Štefanská Huta.
Bytový fond sa sústreďuje prevažne v tradičných rodinných domoch, ale sú zastúpené aj bytové domy
(5). Podľa sčítania obyvateľov, bytov a domov v roku 2001 tvorilo v obci Kluknava domový fond 595 domov a 613
bytov (z toho 588 bytov v rodinných domoch), v roku 2011 586 domov a 606 bytov.
Tabuľka: Domový a bytový fond obce Kluknava
2001
domov spolu
z toho trvalo obývaných

2011
595
474

586
462
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2001

2011

nezistené
trvalo neobývaných
z toho určených na rekreáciu
nespôsobilé na bývanie
bytov spolu
z toho trvalo obývaných
nezistené
trvalo neobývaných
z toho určených na rekreáciu
nespôsobilé na bývanie

0
121
37
30
613
490
0
123
35
30

7
117
50
49
606
482
7
117
51
51
Zdroj: SODB 2001, 2011

Špecifikom obce je vysoký počet trvalo neobývaných bytov. V roku 1991 bolo neobývaných bytov 72,
v roku 2001 ich bolo 121 a v roku 2011 117 bytov, čo predstavovalo 19,3 % z celkového počtu bytov. Za cca
dvadsať rokov vzrástol počet neobývaných bytov v obci o vyše 62 %. Uvedený stav len dokumentuje
demografickú situáciu v obci, kde staršie obyvateľstvo postupne vymiera a tak uvoľňuje domový fond na iné
využitie. V roku 2011 sa 50 rodinných domov využívalo na rekreáciu. Výstavba nových domov v obci stagnuje.
Obložnosť bytov sa medzi rokmi 2001 a 2011 prakticky nezmenila, v roku 2001 pripadalo na jeden byt 3,41 osôb,
v roku 2011 to bolo 3,37 osôb.
Vývoj počtu dom ov v obci Kluknava
595

599

600
497
500

511

439
369

400
264

300
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200

158

177

100
0
1880
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1921

1950

1961

1970

1980

1991

2011
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roky

Z analýzy výstavby domového fondu vyplýva, že vysoký počet rodinných domov bol vybudovaný pred
rokom 1980.
Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie
Sociálna infraštruktúra je súčasťou občianskej vybavenosti. Značný počet subjektov sociálnej
infraštruktúry patrí pod verejný sektor, ktorého koncepčný rozvoj zabezpečujú orgány verejnej správy. Sociálnu
infraštruktúru predstavujú štruktúry a kapacity školských, zdravotníckych, kúpeľných zariadení, zariadení
sociálnej starostlivosti, obchodu a služieb, ako aj rôzne ubytovacie a stravovacie zariadenia. K tzv. ostatnej
vybavenosti radíme zariadenia verejnej administratívy, kultúry, telovýchovy a športu a pod.
Školstvo
V pôsobnosti obce Kluknava sa v súčasnosti nachádza materská škola (MŠ), ktorú v školskom roku
2012/2013 navštevovalo spolu 45 detí a plne organizovaná základná škola pre 1. – 9. ročník, ktorú v školskom
roku 2012/2013 navštevovalo spolu 573 detí.
MŠ je umiestnená v účelovej, funkčne a stavebno-technicky vyhovujúcej budove, no kapacitne
nepostačuje. Je to MŠ s celodennou starostlivosťou. Kapacita školy je 31 miest, v súčasnosti je obsadenosť školy
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do 35 detí. V súčasnosti sú prevádzkované dve triedy, pre mladšie detí a pre staršie detí (podľa veku detí). Počet
zamestnancov MŠ – 4 učiteľky, 3 pomocný personál. V budúcnosti sa predpokladá rozšírenie MŠ.
Základná škola (ZŠ) má 25 učební, vrátane paralelných tried a špeciálnych učební. Je vybavená
telocvičňou a multifunkčným ihriskom. ZŠ je spádovou školou i pre obce Richnava a Hrišovce. Z 573 žiakov
v školskom roku 2012/2013 z Richnavy dochádzalo 444 žiakov, z Hrišoviec 15 žiakov a z Kluknavy 115 žiakov
(11 školopovinných detí z Kluknavy navštevuje ZŠ mimo svojho bydliska). Na škole vyučovalo 45 učiteľov a 5
asistentov učiteľa. V predchádzajúcom školskom roku navštevovalo ZŠ v Kluknave 563 žiakov, t.j. o desať žiakov
menej. Počet tried je 29, na 1. stupni ich je 17, na 2. stupni – 12, jedno oddelenie školskej družiny. Počet žiakov
navštevujúcich ZUŠ – 51.Prehľad rozmiestnenia žiakov končiacich ZŠ v Kluknave v školskom roku 2012/2013
bol nasledovný: počet žiakov 9. ročníka – 39, z toho prijatí do gymnázií- 3, SOŠ – 20, OU – 7, počet končiacich
v nižších ročníkoch – 7, neumiestnených – 7. ZŠ má aj detašované pracovisko v Richnave (nultý, prvý a druhý
ročník).
Vo výhľade na ďalšie roky je potrebne počítať s tým, že počty žiakov navštevujúcich ZŠ v Kluknave
budú každoročne rásť. Napr. v školskom roku 2003/2004 navštevovalo školu 505 žiakov, z toho bolo 258
rómskych žiakov. T.j. za 9 rokov sa zvýšil počet žiakov ZŠ o 68 žiakov. Z toho dôvodu sa plánuje výstavba
nového pavilónu v areáli ZŠ.
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V obci je Obvodné zdravotné stredisko s jedným lekárskym pracoviskom všeobecného lekára (1 lekár
a 1 zdravotná sestra) a pracoviskom zubného lekára (1 lekár a 1 zdravotná sestra). Obe sú alokované v budove
MŠ v účelovo prispôsobených a funkčne vyhovujúcich priestoroch. Ambulancia detského lekára, ktorá v obci
pôsobí raz týždenne, sa presťahovala do uvoľnených priestorov Obecného úradu.
Najbližšie špecializované lekárske zariadenia pre občanov obce sú v Nemocnici v Krompachoch, Nemocnici
s poliklinikou v Spišskej N. Vsi a v Nemocnici s poliklinikou PRO VITAE v Gelnici. Zariadenia sociálnej
starostlivosti sa v obci Kluknava nenachádzajú.
Komerčná infraštruktúra, maloobchod, ubytovanie a stravovanie
Objekty služieb - v katastri obce Kluknava sa nachádzajú nasledovné prevádzky: 5 predajní potravín,
mäsa a 2 predajne mäsových výrobkov, rozličného tovaru, predajňa obuvi a textilu, reštauračné a ubytovacie
zariadenia, pohostinstvá a bufet. Konkrétne sú v Kluknave v prevádzke nasledovné služby:
• Karmen - predajňa potravín,
• Potraviny Milk-Agro,
• Potraviny ESO,
• Potraviny CBA,
• Potraviny Janka Čižmariková,
• Potraviny a rozličný tovar RAMIX,
• predajňa mäsa a mäsových výrobkov Tauris Cassovia,
• M-TEX, predajňa textilu, obuvi, papiera a iného tovaru,
• Penzión „Biela Dáma a Čierny rytier“ - ubytovacie zariadenie,
• Reštaurácia „Poľovník“ - stravovacie zariadenie,
• Hostinec „U Mili“, občerstvenie,
• RIO BAR – občerstvenie, diskotéka, reštauračné služby,
• Piváreň „Bradlan“ , František Lovás, občerstvenie,
• Bufet - Rabatinová Mária.
V penzióne „Biela Dáma a Čierny rytier“ je kapacita ubytovania 8 nadštandardných izieb, 16 lôžok
s možnosťou 7 prísteliek. Reštaurácia „Poľovník“ má kapacitu 180 miest.
V obchodných a reštauračných zariadeniach sídliacich v Kluknave je spolu zamestnaných 34
pracovníkov.
Telovýchova a šport
V blízkosti centra obce sa nachádza futbalové ihrisko využívané Telovýchovnou jednotou FC Kluknava
na majstrovské futbalové zápasy žiackeho mužstva a mužstva dospelých. V areáli ihriska je vybudovaná krytá
tribúna, nová terasa, lavičky, rekonštruované šatne a na susediacej ploche tréningové ihrisko. Obe ihriská sa
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nachádzajú v bezprostrednej blízkosti rieky Hornád v jeho záplavovom území.
V Štefanskej Hute, v bezprostrednej blízkosti rieky Hornád v jeho záplavovom území, je futbalové ihrisko
s trávnatou plochou podštandardných rozmerov so schátralou tribúnkou, bez sociálneho vybavenia. V súčasnosti
sa pre organizovaný šport nevyužíva, je zarastené trávou s torzami futbalových bránok.
V areáli ZŠ pre 1. až 9. ročník sa nachádza multifunkčné pre futbal, volejbal, hádzaná, tenis a ostatné
športy. Telocvičňa pri ZŠ Kluknava je využívaná samotnou školou, rôznymi športovými krúžkami dospelých aj
detí najmä v zimných mesiacoch tréningy, ženy – zumba
Spevnená asfaltová plocha, nachádzajúca sa v centrálnej časti obce neďaleko kostola a obecného
úradu v bezprostrednej blízkosti Dolinského potoka, je v zimných mesiacoch využívaná ako klzisko, v letných aj
na volejbal, futbal, a iné športové hry s možnosťou rekonštrukcie a doplnenia športovísk, lavičiek i atrakcií
pre deti.
Športovú vybavenosť v rámci obce dopĺňa basketbalové ihrisko v areáli záhrady novej budovy farského
úradu i priestory pre fitnes v penzióne Biela pani a čierny rytier.
V obci má svoje sídlo i miestny Klub slovenských turistov (KST) „BRADLO“ Kluknava, ktorý každoročne
v máji organizuje celoslovenský výstup na Roháčku. Jeho členovia sa rovnako zúčastňujú na rôznych
telovýchovných podujatiach a výstupoch v rámci celej Slovenskej republiky.

2.1.5 Ekonomické podmienky
Zdroje nerastných surovín
V minulosti (16.-19. storočie) sa v obci ťažila železná ruda v lokalitách Banská a Rybárske. V súčasnosti
sa v obci ani v jej blízkom okolí nenachádza žiaden ťažobný priestor a v riešenom území sa nenachádzajú ani
žiadne chránené ložiskové územia (podľa: Evidencia chránených ložiskových území a Evidencia ťažobných
priestorov – stav k 31.12. 2012).
V rámci katastrálneho územia obce sú Ministerstvom životného prostredia pre rok 2013 vymedzené dve
prieskumné územia. Geologický prieskum v oboch prieskumných územiach sa týka vyhľadávania ložísk uránovej,
molybdénovej a medenej rudy.
Výroba a služby (štruktúra podnikateľskej sféry)
Najväčším zamestnávateľom v obci je Poľnohospodárske družstvo Kluknava. Družstvo má okrem
Kluknavy svoje prevádzky tiež v Richnave, Slovinkách, Slatvine a Hrišovciach. Zameriava sa na rastlinnú
(pestovanie obilnín) a živočíšnu výrobu (chov dobytka a oviec). V obci Jaklovce je vybudovaná družstevná
mliekareň na výrobu tradičných výrobkov z ovčieho a kravského mlieka. Poľnohospodárske družstvo zamestnáva
cca 50 stálych zamestnancov a podľa potreby i ďalších sezónnych pracovníkov.
Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Kluknava, bolo založené za účelom využívania lesného
bohatstva obce. Jej činnosť je zameraná na lesné hospodárstvo t.j. ťažbu dreva a starostlivosť o les. Zamestnáva
troch stálych pracovníkov a podľa potreby i brigádnikov a živnostníkov. Hospodári na cca 1100 ha lesnej pôdy.
Ďalšie výrobné aktivity nachádzajúce sa v obci:
• Auto ESK, s.r.o. – Ing. Milan Zimmermann – autoservis, emisné kontroly,
• Autoservis- Ladislav Mihálik,
• Autoservis RKO, Peter Kováč,
• Stolárstvo – Kluknava 232, výroba nábytku a rôzne stolárske práce,
• Ján Piatak – Stolárstvo – výroba nábytku, stolárske práce,
• Hydraulika, Jozef Kočík – oprav32a hydraulických zariadení,
• Kaderníctvo TINA - pánske, dámske a detské kaderníctvo,
• Mstav –Martin Palko, stavebná činnosť,
• MJM sadrokartón – Ján Palko, stavebná činnosť,
• ELBO – Emil Borza, revízia a montáž elektrických zariadení a bleskozvodov.
Vo výrobných službách sídliacich v Kluknave je v súčasnosti spolu zamestnaných 14 pracovníkov.
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Trh práce (zamestnanosť, dochádzka za prácou, nezamestnanosť)
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bol zaznamenaný celkový počet 754 ekonomicky
aktívnych (EA) osôb, čo znamená, že ich počet sa oproti roku 2001 prakticky nezmenil. Ich podiel na celkovom
počte obyvateľov obce však mierne narástol zo 46,9% v roku 2001na 48,9 % v roku 2011.
Tabuľka: Ekonomická aktivita obyvateľstva obce Kluknava
2001
počet obyvateľov
z toho ekonomicky aktívnych
pracujúci (vrátane pracujúcich dôchodcov)
nezamestnaní

2011
1679
787
571
176

1604
754
624
124
Zdroj: SODB 2001, 2011

Podľa údajov získaných z Dotazníka pre vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy obce Kluknava
(vyplneného Obecným úradom v máji 2013) za prácou mimo miesta svojho bydliska odchádza 561 osôb, 107
osôb je zamestnaných priamo v obci a 116 osôb je evidovaných na úrade práce (nezamestnaní).
Časť odchádzajúcich si našla prácu v sídlach nachádzajúcich sa v blízkosti Kluknavy (Margecany,
Prakovce, Gelnica, Spišská Nová Ves), časť pracuje v mestách značne vzdialených od ich bydliska (Poprad,
Košice, Bratislava), ale najväčší počet obyvateľov obce odchádza za prácou do blízkych Krompách. Silné
zastúpenie majú i pracujúci, ktorí odišli pracovať do zahraničia. Najčastejšie odchádzajú pracovať do Českej
republiky (11), Veľkej Británie (10), Nemecka (6) a Írska (6).
Z odvetví ekonomickej činnosti najviac odchádzajúcich za prácou je zamestnaných v priemyselnej
výrobe (243), veľkoobchodných a maloobchodných službách (187), verejnej správe (44), školstve (34)
a zdravotníctve (29).
Samotná obec Kluknava je zároveň miestom dochádzky za prácou pre obyvateľov z iných sídiel, hlavne
z Richnavy, Hrišoviec a Krompách.
Nezamestnanosť
Vývoj miery nezamestnanosti obyvateľstva mal v obci v časovom období rokov 2001 - 2011 klesajúci
trend (podľa údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov). Kým v roku 2011 dosiahol počet nezamestnaných
v obci 176 osôb, čo predstavovalo mieru nezamestnanosti na úrovni 22,36 %, v roku 2011 124 osôb, čo
predstavovalo mieru nezamestnanosti na úrovni 16,4 %.
Podľa údajov získaných z Dotazníka pre vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy obce Kluknava
(vyplneného Obecným úradom) v roku 2013 (máj 2013) počet nezamestnaných klesol na hodnotu 116 osôb
a miera nezamestnanosti na úroveň 14,8 %. Z celkového počtu 116 osôb bolo dlhodobo nezamestnaných (2 roky
a viac) 21 osôb. V porovnaní s okresom Gelnica, kde podľa štatistických údajov začiatkom roka 2013 dosahovala
miera nezamestnanosti hodnotu 24,10 %, je situácia v obci Kluknava podstatne priaznivejšia.

2.1.6 Rekreácia a oddych
Všeobecne potenciál cestovného ruchu v území predstavujú 3 druhy predpokladov resp. aktivít:
potenciál viazaný na prevažne prírodné prostredie (klíma, morfológia terénu, podiel vodných plôch, podiel
zalesnených plôch a pod.),
- potenciál viazaný na prevažne umelo vytvorené prostredie (objekty stavebnej činnosti, kultúrnohistorické
pamiatky, objekty a zariadenia poskytujúce služby CR a pod.),
- potenciál viazaný na organizáciu života a spoločenskú komunikáciu (hudobné a folklórne slávnosti,
výstavy, športové podujatia, konferencie a pod.).
Katastrálne územie obce Kluknava je v zmysle Regionalizácie cestovného ruchu v SR obsiahnutej
v schválenej Novej stratégie cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 (Uznesenie vlády SR
č. 417/2007 zo dňa 9.5.2007) súčasťou Spišského regiónu CR zaradeného v rámci kategorizácie regiónov
cestovného ruchu v strednodobom horizonte do III. kategórie – s nadregionálnym významom. Nosnými formami
cestovného ruchu by mali byť pobyt v lesoch/horách, pešia turistika, cykloturistika, poznávanie pamiatok
a návšteva múzeí a prírodných expozícii.
-
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Lokálna analýza katastrálneho územia obce Kluknava z pohľadu vyššie uvedených 3 skupín
predpokladov CR vedie k týmto konštatovaniam:
• priaznivý prírodný potenciál CR predstavujú hlavne lesné porasty predovšetkým v masíve Roháčky
(1 028 m n.m. – viac než samotný vrchol je vyhliadkovo vďačná časť hrebeňa zvaný Rozsypaná skala
v jeho bezprostrednej blízkosti s kruhovým výhľadom) s trasovaním turisticky značeného chodníka
i lokalizáciou poľovníckej chaty v blízkosti vrcholu (možnosť úkrytu v prípade nepriaznivého počasia)
a rieka Hornád využívaná vodácku turistiku, pričom podľa vodáckeho sprievodcu katastrálne územie obce
Kluknava sa nachádza na strednom úseku Čingov – Margecany (rkm 135,3 – rkm 80,2) s obtiažnosťou
WW I-. Na využití prírodného potenciálu je založené menšie „Oddychové centrum na Pánovej lúke“
(miesto na posedenie s dvoma prístreškami, ohniská na opekačku, varenie gulášov, studnička na vodu,
miesto pre deti - hojdačky) – nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti účelovej komunikácie medzi
obcou Kluknava a kostolíkom sv. Anny (obcou Ovčie) v zalesnenej Vyšnej doline v bezprostrednej
blízkosti vodného toku,

•

veľmi priaznivý, ale v súčasnosti vôbec nevyužívaný, predstavuje potenciál CR opierajúci sa o prvky umelo
vytvoreného prostredia a to predovšetkým o kultúrno – historické a technické pamiatky – uviesť možno t. č.
bývalý mlyn, budovu rekonštruovaného barokového kaštieľa v obci na penzión s nadštandardnými izbami
a reštauráciou vhodný predovšetkým pre kongresovú a wellness turistiku, zrúcaniny prvej hutnej továrne
(železiarskej huty) v Európe na elektrolytickú výrobu medi i zrúcaninu kaštieľa v miestnej časti Štefanská
Huta, krytý drevený most cez rieku Hornád (jediný svojho druhu na Slovensku) medzi obcou Kluknava a jej
miestnou časťou Štefanská Huta, kaplnku sv. Anny s pútnickým miestom,
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•

spoločenský potenciál CR predstavujú predovšetkým Kluknavské folklórne slávnosti organizované
každoročne v poslednú augustovú nedeľu, púť k sv. Anne organizovaná v každoročne poslednú júlovú
nedeľu i silný duch folklórnych tradícií v podobe folklórneho súboru Kluknavčanka.

Handicap pre využitie profilujúcich predpokladov rozvoja CR v katastrálnom území obce Kluknava,
ktorými sú kultúrno – historické i technické pamiatky , predstavujú nasledovné negatíva:
• stavebno – technický stav zrúcanín hutnej továrne i kaštieľa v miestnej časti Štefanská Huta,
• neprístupnosť objektov mlyna, zrúcanín hutnej továrne i kaštieľa v miestnej časti Štefanská Huta
pre návštevníkov,
• absencia smerovníkov v obci k týmto pamiatkam, absencia informačných panelov v blízkosti a vnútri týchto
objektov,
• chýbajúce informačné prospekty o týchto pamiatkach.
Katastrálne územie obce Kluknava disponuje ubytovacími a stravovacími kapacitami pre pasantov len
vo veľmi malom rozsahu.
Jediným ubytovacím zariadením v obci pre návštevníkov je Penzión Biela pani a čierny rytier
nachádzajúci sa v objekte zrekonštruovaného historického kaštieľa s kapacitou 16 lôžok a 7 prísteliek.
v štandardných izbách, priestranných izbách De Luxe a jednom apartmáne so salónikom nachádzajúcom sa
vo veži objektu. Nadštandardné ubytovanie dopĺňa malé fitnes, wellness, vírivka a odpočiváreň. V objekte sa
rovnako nachádza reštaurácia, Ružový salónik, Modrý salónik a Zlatý salónik s celkovou kapacitou 130 miest.
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Ubytovaciu kapacitu zvyšuje 11 individuálnych rekreačných chát v údolí Hornádu v miestnej časti
Obrazec napojených účelovou miestnou komunikáciou na cestu II/547 a rovnako 55 neobývaných domov
využívaných na rekreáciu. Potenciál pre rekreáciu predstavuje vysoký počet ďalších neobývaných domov v obci.
Významným pozitívom pre rozvoj turizmu v obci je intenzita i dostupnosť verejnej autobusovej
i železničnej dopravy (železničná zastávka Richnava pre samotnú obec, železničná zastávka Kluknava
pre miestnu časť Štefanská Huta) umožňujúcich vyhovujúcu prístupnosť najvýznamnejších kultúrno –
historických i technických pamiatok v obci.
Katastrálnym územím obce je, približne v západo – východnom smere, trasovaný modrý TZCH 2821
začínajúci na železničnej zastávke Richnava, prechádzajúci obcou Kluknava a následne cez vrchol Roháčka
(1 028,5 m n.m.) a Bujanovské vrchy s ukončením trasy v obci Košická Belá.
V zrekonštruovaných priestoroch veže kaštieľa v Kluknave je pre návštevníkov k dispozícii informačná
kancelária s ponukou zaujímavých služieb a informácií.
V strednodobom i dlhodobom výhľade sa katastrálne územie obce Kluknava (za predpokladu eliminácie
uvedených negatív) javí ako vhodné pre rozvoj krátkodobej – poldennej a víkendovej rekreácie, pričom
dominantnými aktivitami by mohli byť poznávací cestovný ruch, pešia turistika i cykloturistika, pobyt v prírode,
kongresová turistika a wellness turistika.

2.1.7 Kultúra a kultúrne dedičstvo
Poloha obce a jej bohatá história sa pretavila do nadštandardného kultúrneho dedičstva na lokálnej
úrovni. Zároveň sa však dá konštatovať, že miestna, predovšetkým ľudová kultúra je stále živá. Prvá písomná
zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOWCLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA.
Slovenské meno má obec podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká.
Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej obce Richnava.

Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky
V obci Kluknava sa nachádzajú tieto nehnuteľné národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu:
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Kaštieľ – č. ÚZPF: 657/1, architektonická a urbanistická pamiatka
Prvá písomná zmienka o kaštieli je z roku 1682. Na výstavbu kaštieľa bol použitý materiál zo zničeného
Richnavského hradu, ktorého stavba sa datuje niekedy koncom 13. storočia. Pôvodne renesančná stavba bola
Csákyovcami v rokoch 1715-1720 barokovo upravená. Je to jednopodlažná budova štvorcového pôdorysu
so štyrmi nárožnými vežami s jednoduchými fasádami, sedlovou strechou a uzavretým dvorom. V súčasnosti
zrekonštruovaný kaštieľ slúži ako penzión s reštauráciou a wellness centrom. V zrekonštruovaných priestoroch
veže kaštieľa bola v roku 2011 otvorená informačná kancelária s ponukou zaujímavých služieb a informácií
pre návštevníkov regiónu. V kaštieli sa nachádza aj knižnica pre obyvateľov obce.

Kaplnka – č. ÚZPF: 658/1, architektonická, výtvarná a urbanistická pamiatka
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého sa nachádza vedľa kostola. Je to baroková stavba z druhej polovice
18. storočia, ktorú dal postaviť gróf Imrich Csáky. Stavba je takmer štvorcového pôdorysu s oblou oltárnou
konchou. Oltár so sochou sv. Jána Nepomuckého je vzácna drevorezba, ktorá bola v roku 2000 renovovaná.
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Kostol – č. ÚZPF: 659/1, architektonická a urbanistická pamiatka
Neďaleko kaštieľa bol v roku 1555 postavený kostol v renesančnom slohu. V roku 1710 rozšírili jeho
presbytérium, pristavali vežu a úplne ho zbarokizovali. V roku 1809 bola zväčšená loď kostola a chór a bol
posvätený k cti sv. Kataríny Alexandrijskej. V roku 1940 bola na kostole urobená generálna oprava, pri ktorej sa
vymenilo vnútorné zariadenie.
Huta medená – č. ÚZPF: 4437/1, technická, architektonická a urbanistická pamiatka
V miestnej časti Štefanská Huta bol v roku 1787 postavený hámor - hutnícke zariadenie, v ktorom sa
spracovávala ruda. Do tridsiatych rokov 19. storočia tu boli šachtové pece, neskôr menšia železiareň - hutný
kombinát postavený v rokoch 1845 - 1848. Bola to prvá továreň v Európe, kde sa elektrolýzou vyrábala meď
(1889), neskôr striebro a ortuť. Z hutného objektu sa zachovalo už iba torzo obvodných múrov. Pamiatka je
v súkromnom majetku a je snaha o jej postupné obnovenie.
Most cestný – č. ÚZPF: 4436/1, technická, architektonická a urbanistická pamiatka
Kluknavu s miestnou časťou Štefanská Huta spája cez rieku Hornád drevený krytý most, ktorý bol
postavený v roku 1832 zo smrekovca a v rokoch 1981-1984 bol zrekonštruovaný. Je jediný svojho druhu, ktorý sa
zachoval dodnes a svedčí o zručnosti niekdajších spišských tesárov. Most vyniká svojím ojedinelým technickým
riešením. V roku 2003 a 2004 bol most opravený a ošetrený.
Mlyn vodný – č. ÚZPF: 4457/1, technická a urbanistická pamiatka
V obci Kluknava pri odbočke na Richnavu sa nachádza vodný mlyn, ktorý bol postavený v roku 1910
a využívali ho na mletie múky. Energiu vody využíva Francisciho turbína.

Okrem uvedených nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok sa v obci nachádzajú:
Kostolík sv. Anny
V chotári obce v jej neďalekých lesoch na Kluknavských lúkach stojí kaplnka z roku 1632 zasvätená
sv. Anne, ktorú dala postaviť grófka Anna Czáky-Vesselényová. Neskôr dal kaplnku gróf Imrich Czáky prestavať
na kostolík. V kostolíku sú umiestnené obrazy a relikviár sv. Anny a na chóre malý organ. Kostolík je pútnickým
miestom regionálneho významu.
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Zvonička sv. Floriána
Bola postavená v strede obce obyvateľmi v roku 1795. Na zvoničke je umiestnený malý zvonec a socha
Sv. Floriána patróna hasičov. Zvonička je používaná aj v dnešnej dobe.
Prícestný kríž
V rokoch 1830-1831 bola cholerová epidémia na východnom Slovensku. Z vďaky za ukončenie cholery
a na pamiatku tých, ktorých zasiahla v obci Kluknava, bol postavený na "vyšnom konci“ obce prícestný kríž.
Pomník padlým v 2. svetovej vojne
Pred budovou materskej školy sa nachádza pomník padlým v 2. svetovej vojne. Bol postavený v roku
1975.
Gotická cesta
Obec Kluknava sa stala so svojimi početnými historickými a kultúrnymi pamiatkami súčasťou Gotickej
cesty na Slovensku. Gotická cesta je prvou tematickou kultúrno-poznávacou cestou svojho druhu na Slovensku.
Je rozdelená do štyroch okruhov:
• spišsko-gemerský okruh,
• spišský okruh – tatranský,
• spišský okruh – pieninský,
• gemersko – rimavský okruh.
Hlavný Spišsko-gemerský okruh meria 280 kilometrov a zahŕňa najzaujímavejšie a najvzácnejšie
skvosty regiónu. Na jednotlivé pamiatky upozorňujú nainštalované hnedo-biele orientačné tabule s piktogramom
v tvare gotickej klenby.
V obci Kluknava patrí do Gotickej cesty: Csákyovský kaštieľ, krytý drevený cestný most a bývalá
medená huta v miestnej časti Štefanská Huta, kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, kaplnka sv. Jána Nepomuckého,
zvonička sv. Floriána, kostolík sv. Anny.
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Spišsko - gemerský okruh Gotickej cesty

Zdroj: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava

Ľudová kultúra
V roku 2000 vznikla v obci folklórna skupina "Kluknavčanka". Zúčastňuje sa na regionálnych folklórnych
súťažiach, na celoslovenskom podujatí - festival syrov, mlieka a bryndze na Liptove, na slávnostiach v Dolnom
Kubíne, na Antológii v Spišskej Novej Vsi, na Vianociach v Košiciach i v Spišskej Novej Vsi. Folklórna skupina
vystúpila s ôsmimi ľudovými tancami i pre projekt Národného osvetového centra v Bratislave pod názvom
"Dokumentácia ľudových tancov slovenských regiónov". Repertoár skupiny je zameraný na ľudové zvyky a tance
v obci. Kluknavské kroje reprezentujú členky občianskeho združenia - folklórnej skupiny Kluknavčanka
na cirkevných slávnostiach.
Archeologické lokality
Kluknava leží priamo v susedstve obce Richnava, známej z čias vojenských akcií Jiskrových vojakov
a bratríckeho vojska na Spiši. Podľa niektorých historikov Kluknava vyrástla na starej osade zvanej Stará
Richnava, ktorá sa po prvýkrát spomína v roku 1304 ako "Clichno" a pod. Patrila pod panstvo Richnavského
hradu a v neskoršom období feudalizmu Csákyovcom. Najvýznamnejšími archeologickými lokalitami sú:
- Svätá Anna, severovýchodne od obce, v blízkosti stojaceho kostola. Tadiaľto viedla dôležitá stredoveká
cesta, významná spojnica medzi Hornádskou kotlinou a juhozápadným Šarišom. Lokalita je známa ako
pútnické miesto, kde sa okolo kostola koncentrovalo osídlenie a kde bola aj furmanská krčma.
V súčasnosti profánne objekty zanikajú, len cesta je využívaná pracovníkmi štátnych lesov.
- Hradisko, "Grófsky hrad povyše Kluknavy" spomína Alexander Munnich v správe z roku 1892. Lokalita by
mala byť južne od obce nad pravým brehom rieky Hornád. V roku 2012 sa uskutočnil prieskum (M. Soják)
na Hradisku (poloha nazývaná tiež Farské) - nájdené ojedinelé kovové nálezy zo stredoveku a novoveku.
- Ovčia dolinka - predpokladaná existencia mohyly. V roku 2012 ju tu však prieskum nedoložil (M. Soják),
ide azda o nahromadeninu kameňov v inundácii medzi dvoma ramenami potoka.
- Pod Čiernou horou - severovýchodne od obce. Ojedinelý nález meča z 15. storočia, objavený
buldozeristom pri úprave lesnej cesty, nález je uložený na Spišskom hrade.
- Kaštieľ - výskum M. Sojáka rok 2008. Doložené osídlenie z neskorého paleolitu (ojedinelé štiepané
kamenné nástroje), z 15. stor. (nálezy z predpokladaného sídliskového objektu) a z novoveku (súvis
s existenciou kaštieľa).
- Ku trom dubom - pohanské kultové miesto - "runy" (tajuplné značky) a kríže vysekané na geologickom
podloží.
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2.1.8 Dopravná infraštruktúra
•
•
•

Riešené územie je dopravne napojené na celoštátnu cestnú sieť cestami:
cesta II/547 spája obec s Krompachmi,
cesta II/546 spája obec s okresným mestom Gelnica,
cesta II/536 spája obec so Spišskou Novou Vsou.

Zastavaným územím obce prechádza cesta III/018186 Kluknava – Široké, ktorá odbočuje z cesty II/547
a v obci Široké sa napája na cestu I/18, resp. prostredníctvom tejto cesty na diaľnicu D1 v úseku Poprad –
Prešov. Na začiatku obce odbočuje z cesty III/018186 cesta III/018187 do Richnavy a do Hrišoviec.
Po južnom okraji zastavaného územia obce a pozdĺž miestnej časti Štefanská Huta prechádza
dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať magistrálneho železničného ťahu z Čiernej nad Tisou do Žiliny. Táto
trať celoštátneho a medzinárodného významu je súčasťou európskeho dopravného koridoru č. V a je zaradená
do medzinárodných dohôd AGTC a AGC ako súčasť trasy E-40 Cheb – Praha – Žilina – Košice – Čierna
nad Tisou – Ľvov.
Hlavné dopravné problémy v súčasnom období sú:
- stavebno-technický stav ciest,
- smerové a priestorové usporiadanie komunikácií hlavne na prieťahoch cez obec klasifikované ako líniové či
bodové dopravné závady,
- taktiež chýbajú plochy statickej dopravy.
Verejnou autobusovou osobnou dopravou, ale aj osobnou železničnou dopravou je územie obce
napojené na centrá osídlenia a ekonomických aktivít – Krompachy, Gelnica, Spišská Nová Ves, krajské sídlo
Košice, ale aj Prešov.
Rozvoj dopravnej infraštruktúry územia v širšom rozsahu rieši platný Územný plán veľkého územného
celku Košického kraja (zmeny a doplnky z roku 2009). Negatívny dopad nadradenej dopravy spočíva
predovšetkým v hluku zo železničnej dopravy.

2.1.9 Technická infraštruktúra
Vodné hospodárstvo
Zásobovanie pitnou vodou
Obec Kluknava má vybudovaný verejný vodovod len v časti zastavaného územia. V súčasnosti sú
obyvatelia Kluknavy napojený na verejný vodovod v miestnych častiach Vierbiny a Olšiny. Zásobovanie pitnou
vodou je riešené hlavne formou individuálnych studní. Väčšina rodinných domov je vybavená vodovodom v byte.
Na vodovod je napojených 16 domácností, čo je veľmi málo. Je pripravený projekt realizácie celoobecného
verejného vodovodu. Pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sa budú využívať pramene v lokalite sv. Anna,
s výdatnosťou 3,15 l.s-1, ktorá je pre celú obec nepostačujúca a preto sa ráta s využitím prívodu z vodojemu
v Krompachoch. Poľnohospodárske družstvo využíva vlastný vodný zdroj s akumuláciou vody..
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
Obec nemá vybudovanú obecnú kanalizáciu. Splaškové vody z obytnej zástavby
a z objektov občianskej vybavenosti sa zneškodňujú v žumpách alebo septikoch, na ktoré je napojená väčšina
objektov. Poľnohospodárske družstvo má vlastnú žumpu v areáli hospodárskeho dvora. V súčasnosti sa
pripravuje projekt realizácie spoločnej kanalizačnej siete pre obce Kluknava, Richnava a Hrišovce ako splaškovej
kanalizácie s vyústením do mestskej ČOV v Krompachoch.
Ochrana pred povodňami
Po povodniach v rokoch 1998 a 1999 bola realizovaná stavba „Regulácia Dolinského potoka“, s cieľom
obnoviť reguláciu potoka poškodeného povodňami. Dolinský potok preteká prakticky celou obcou v smere sever-
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juh a okolo neho prechádza štátna cesta. Úprava koryta uvedeného vodného toku zabezpečuje protipovodňovú
ochranu obce na Q50 ročnú vodu.
V roku 2011 bol realizovaný projekt „Program revitalizácie krajiny“, ktorý riešil lokálne zadržanie
povrchového odtoku v lesnej a poľnohospodárskej krajine. Boli realizované vodozadržné opatrenia v
katastrálnom území obce.
Energetika
Zásobovanie elektrickou energiou
Dodávka elektrickej energie pre obec je zabezpečovaná vzdušnými 22 kV prípojkami z existujúceho 22
kV vzdušného vedenia č. 204 a 217 Krompachy – Prakovce. VN linka 204 je napájaná z rozvodne ES
Krompachy, s prepojením na rozvodne 110/22 kV Prešov a Prakovce. Na linky č.204 a 217 je pripojených 7 ks
transformovní, ktoré zásobujú obec elektrickou energiou.
V roku 2013 je plánovaná realizácia stavby trafostanice, ktorá bude umiestnená pri miestnej komunikácii
za starým cintorínom. Stavba vyrieši problém pri zvýšenom odbere elektrickej energie, kedy dochádza k výpadku
prúdu v domácnostiach. V rámci stavby sa taktiež zrekonštruuje existujúce NN vedenie, vymenia sa
nevyhovujúce podperné body a opravia sa domové prípojky. Taktiež v miestnej časti Štefanská Huta - Banská je
v roku 2013 plánovaná výstavba trafostanice, ktorá posilní prívod elektrickej energie pre túto časť obce.
Zásobovanie zemným plynom
Obec Kluknava je plne plynofikovaná. Je napojená VTL prípojkou na jestvujúci VTL plynovod DN 300,
PN 4,0 MPa Košice – Vysoké Tatry cez RS 1 200 m3/hod VTL/STL. Uvedený stav vyhovuje aj do budúcnosti.
Zásobovanie teplom
V obci prevláda decentralizované až individuálne zásobovanie teplom, rodinné domy resp. byty sú
vykurované len z lokálnych zariadení. Základná škola, obecný úrad a poľnohospodárske družstvo disponujú
vlastným zdrojom tepla (vlastné kotolne). Väčšina obytných jednotiek používa ako spôsob kúrenia lokálne
ústredné kúrenie na plyn resp. pevné palivo.
Telekomunikácie
Telekomunikácie - Kluknava patrí k miestnemu telefónnemu obvodu (MTO) Krompachy. Telefónny
rozvod v sídle je prevedený kombinovane podzemným a nadzemným vedením. Telekomunikačný signál v obci je
využívaný pre telefonické spojenie pre Slovak Telecom, a.s., Orange Slovensko, a.s., Telefónica O2 Slovakia,
s.r.o. Pripojenie na internet je zabezpečované prostredníctvom verejných poskytovateľov.
Pošta - poštovú službu v obci zabezpečuje prevádzka Slovenskej pošty, ktorá má v obci
5 zamestnancov.

2.1.10 Stav životného prostredia
Povrchové vody
Kvalita povrchových vôd v Hornáde je v rámci celoslovenského monitoringu sledovaná na toku Hornád
nad aj pod riešeným územím. Nad riešeným územím sú to monitorovacie miesta Hranovnica, Nad VK Spišská
Nová Ves, Spišská Nová Ves pod a Kolinovce. Pod riešeným územím je kvalita vody sledovaná v monitorovacom
mieste Kluknava pod.
Kvalita povrchových vôd sa vyhodnocuje v zmysle Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. (ďalej len NV),
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ustanovuje požiadavky hlavne na kvalitu
povrchovej vody, klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd
s obsahom škodlivých látok. Požiadavky na kvalitu povrchových vôd sú definované v Prílohe č. 1
k NV č. 269/2010 Z. z. V roku 2011 v monitorovacích miestach nad aj pod riešeným územím neboli splnené
požiadavky na kvalitu povrchových vôd v zmysle NV v časti A (všeobecné ukazovatele) v ukazovateľoch N-NO2
(dusitanový dusík), AOX (absorbované organické halogény) a FN (fenoly prchajúce s vodnou parou - fenolový
index). Hodnoty N-NO2 patria k dlhodobo prekračovaným hodnotám v celom toku Hornád. Hlavným zdrojov
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anorganického dusíka vo vode sú splachy časti priemyselných hnojív z poľnohospodárskych plôch, odpadové
vody z niektorých priemyselných odvetví a tiež atmosférické zrážky.
Tabuľka: Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa
NV č. 269/2010 Z. z. v roku 2011
Tok

Monitorované
miesto

Hornád

Hranovnica
nad VK Sp.
Nová Ves
Sp. Nová Ves
pod
Kolinovce
Kluknava pod

159,4

Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám podľa Prílohy č. 1 NV č. 269/2010 Z. z.
Časť E
Časť A
Časť B
Časť C
Časť D
(hydrobiologické
(všeobecné
(syntetické (nesyntetické (ukazovatele
a mikrobiologické
ukazovatele)
látky)
látky)
rádioaktivity)
ukazovatele)
N-NO2
-

127,9

AOX

-

-

-

-

124,6

N-NO2, FN, AOX

-

-

-

-

Riečny
kilometer

100,7 N-NO2, AOX
92,1 N-NO2
Zdroj: Spracovanie údajov z monitorovania kvality povrchovej vody za rok 2011, SHMÚ Bratislava

Významnými zdrojmi znečistenia Hornádu nad obcou Kluknava sú Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská
Nová Ves, verejná kanalizácia mesta Spišská Nová Ves, odpadové vody zo závodu Kovohuty, a.s., Krompachy
a sčasti aj odpadové vody z neodkanalizovaných obcí v širšom okolí riešeného územia.
Kvalita vody v menších tokoch riešeného územia môže byť negatívne ovplyvňovaná predovšetkým
komunálnou sférou (obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu s ČOV) a poľnohospodárskou činnosťou
v širšom okolí, ale aj priamo v riešenom území. Pravidelné sledovanie kvality povrchových vôd sa na týchto
tokoch nevykonáva.
Hodnotenie stavu povrchových vôd sa vykonáva v zmysle § 4 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení zákona NR SR č. 384/2009 Z. z. a je založené na hodnotení ich ekologického stavu, resp. ekologického
potenciálu a chemického stavu. V riešenom území, na základe hodnotenia chemického stavu, boli klasifikované
útvary povrchových vôd dosahujúce dobrý chemický stav. Hodnotením ekologického stavu boli v riešenom území
identifikované útvary povrchových vôd dosahujúce priemerný ekologický stav (3. trieda).
Podzemné vody
Riešené územie zasahuje do 2 útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách, v ktorých je
sledovaná kvalita podzemných vôd. Najčastejšie prekračovaným ukazovateľom je celkové Fe, čo je hlavne
dôsledkom nepriaznivých kyslíkových pomerov prostredia. Prekročenie limitných hodnôt bolo namerané aj pri
nasýtenosti 02, pH a prekročené boli aj limitne obsahy polyaromatických uhľovodíkov – naftalén a BZP (1benzylpiperazine). Prítomnosť organických látok v podzemných vodách je dôsledkom predovšetkým dlhoročnej
priemyselnej činnosti v širšom okolí riešeného územia.
Hodnotenie stavu podzemných vôd sa vykonáva v zmysle § 4 zákona č. 364/2004 Z.z o vodách v znení
zákona NR SR č. 384/2009 Z. z. a je založené na hodnotení ich chemického a kvantitatívneho stavu. V riešenom
území, na základe hodnotenia chemického stavu, boli predkvartérne útvary podzemných vôd identifikované
v dobrom chemickom stave. Základom hodnotenia kvantitatívneho stavu je na území Slovenska výlučne
posúdenie vplyvu odberov podzemných vôd (z hľadiska zmien režimu podzemných vôd a dopadov na útvary
povrchových vôd). V riešenom území sú predkvartérne útvary podzemných vôd hodnotené v dobrom
kvantitatívnom stave.
Zdroje znečistenia vôd
V obci Kluknava nie je vybudovaná kanalizácia a ČOV. Produkované odpadové vody sú uskladňované
v žumpách, ktorých obsah je vyvážaný podľa potreby. Žumpy a septiky môžu byť zdrojom kontaminácie vôd
(následne aj pôdy) v prípade ich nedostatočnej kapacity alebo nevyhovujúceho technického stavu. Znečistenie
podzemných vôd predstavuje potenciálne zdravotné riziko hlavne pri využívaní individuálnych studní na pitné
účely (zvýšenie obsahu dusičnanov vo vode).
Nezanedbateľným problémom sú aj zdroje plošného znečistenia, ktoré sú však ťažšie identifikovateľné
než bodové, ale ich účinky sú rovnako dlhodobé a ťažko odstrániteľné. Najväčším zdrojom plošného znečistenia
je poľnohospodárstvo.
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Kontaminácia pôd
Osobitnú pozornosť vyžadujú výrazne kontaminované pôdy v okolí Štefanskej huty. Plošná
kontaminácia je spôsobená prirodzeným zrudnením geologického podložia (ložiská Cu, Fe, Sb), vplyvom starej
banskej činnosti. V pôde boli zistené nadlimitné hodnoty Cu.
Zdroje znečisťovania ovzdušia, emisie
Na území okresu Gelnica sa nenachádzajú žiadne významné priemyselné stacionárne zdroje
znečisťovania ovzdušia, tieto sú situované vo vzdialenejšom okolí. Emisie z týchto zdrojov v rámci emisií
celkového diaľkového prenosu znečisťujúcich látok celoplošne ovplyvňujú do určitej miery kvalitu ovzdušia
v okrese Gelnica. Kvalita ovzdušia obce Kluknava je ovplyvňovaná priemyselnou výrobou sústredenou v meste
Krompachy (okres Spišská Nová Ves), predovšetkým činnosťou hutníckeho a strojárenského priemyslu
(KOVOHUTY, a.s., Krompachy, Zlieváreň SEZ Krompachy, a.s.).
Na celkovom znečisťovaní ovzdušia sa podieľajú aj malé zdroje znečisťovania ovzdušia, predovšetkým
emisie zo zdrojov, ktoré zabezpečujú dodávku tepla pre bytovo-komunálnu sféru a prípadné lokálne vykurovacie
systémy na tuhé palivá.
Územím obce a jeho priamym okolím neprechádzajú frekventované cestné komunikácie I. a II. triedy,
preto zaťaženie ovzdušia emisiami pochádzajúcimi z automobilovej dopravy (CO, NOX, VOC) ako aj suspenziami
častíc z nedostatočne čistených komunikácií je len mierne.
Tabuľka: Najvýznamnejšie zdroje znečisťovania ovzdušia – emisie základných znečisťujúcich látok v okolí obce
Kluknava v roku 2010
P.č. Prevádzkovateľ
1. KOVOHUTY, a.s. Krompachy
2. POLYTOP SNV, s.r.o. Spišská Nová Ves
KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. – kameňolom
3.
Olcnava
MERCATOR-KOVO, spol. s r.o., Spišské
4.
Vlachy
5.

TZL (t) Prevádzkovateľ
16,272 KOVOHUTY, a.s. Krompachy
1,748 Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., Krompachy
MERCATOR-KOVO, spol. s r.o., Spišské
1,359
Vlachy

SO2 (t)
94,362
1,281

0,718 TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. Krompachy

0,020

Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., Krompachy

0,663

P.č. Prevádzkovateľ
1. KOVOHUTY, a.s. Krompachy
2. TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. Krompachy
Panasonic AVC Networks Slovakia s. r. o.
3.
Krompachy
4. Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., Krompachy
5. SABAR, s.r.o. Markušovce

NOx (t)
41,615
3,241
0,876
0,841
0,446

Panasonic AVC Networks Slovakia s. r. o.
Krompachy
Prevádzkovateľ
KOVOHUTY, a.s. Krompachy
Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., Krompachy
MERCATOR-KOVO, spol. s r.o., Spišské
Vlachy
POLYTOP SNV, s.r.o. Spišská Nová Ves
TERMOKOMPLEX, spol. s r.o. Krompachy

0,996

0,005
CO (t)
3098,985
5,231
3,986
1,864
1,309
Zdroj: SHMÚ

Množstvo emisií základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v posledných rokoch malo
klesajúcu tendenciu, i keď v roku 2008 bol zaznamenaný výrazný nárast CO. Najväčší pokles bol zaznamenaný
v roku 2011 u znečisťujúcej látky CO, takmer o 152 t/rok. Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v okrese
Gelnica v rokoch 2007 – 2011 je uvedený v tabuľke a znázornený v grafe.
Tabuľka: Emisie základných znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov v okrese Gelnica v rokoch 2009 - 2011
Rok
2007
2008
2009
2010
2011

TZL
402
403
394
380
411

Emisie (t/rok)
SO2
NOx
61
103
66
103
50
99
50
98
45
103

CO
880
1 256
637
704
552

Merné územie emisie (t/rok.km2)
TZL
SO2
NOx
CO
0,69
0,10
0,18
1,51
0,69
0,11
0,18
2,15
0,67
0,09
0,17
1,09
0,65
0,09
0,17
1,21
0,70
0,08
0,18
0,95
Zdroj: SHMÚ
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t/rok

Vývoj emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Gelnica v rokoch 2007 - 2011
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Lokálne znečistenia ovzdušia – imisie
Lokálne imisné znečistenie ovzdušia (koncentrácie znečisťujúcich látok vo voľnom ovzduší) nie je
na území okresu Gelnica monitorované v sieti staníc SHMÚ, preto hodnotenie kvality ovzdušia v tomto území sa
môže opierať len o metódu matematického modelovania – počítačové prekrytie plôch rozloženia koncentrácií
jednotlivých znečisťujúcich látok, podľa ktorého je možné konštatovať, že obec Kluknava patrí k územiam menej
znečistenými emisiami (tuhé látky, SO2, NO2, CO). Modelovanie zahŕňa všetky znečisťujúce faktory, ktoré
vplývajú na území Slovenska na kvalitu ovzdušia (emisie stacionárnych zdrojov znečisťovania, automobilová
doprava, pozadie a podobne). Najvyššie hodnoty lokálneho znečistenia sa spravidla vyskytujú v lokalitách
so značnou koncentráciou osídlenia, priemyslu a dopravy.
Monitoring lokálneho znečistenia ovzdušia, najbližšie k obci Kluknava, je vykonávaný na automatickej
monitorovacej stanici SHMÚ: Krompachy, SNP (okres Spišská Nová Ves).
Tabuľka: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a limitných
hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (MT) za rok 2011
Ochrana zdravia

0

0

b)0

24

1

(24)
b)15,8

77

75

28

10000

27,7

b)3030

NO2

3 hod. po
sebe
3 hod. po
sebe

(18)

40

SO2

1rok

(3)

50

Benzén

8 hod1)

(24)

(počet prekročení)
Krompachy, SNP

40

CO

1 rok

200

dod4)

hod

125

rok

24 hod

350

hod

1 hod

Limitná hodnota
[µg.m-3]

rok

Doba
spriemerovania

VP2)
PM2,5
+MT

PM10
24

NO2
1

SO2
1

Znečisťujúca látka

5

500

400

0

0

(35)
35,2

x

3,1

Zdroj: SHMÚ
1) maximálna osemhodinová koncentrácia
2) limitné hodnoty pre výstražné prahy
3) stanice indikujú regionálnu pozaďovú úroveň
4) limitné hodnoty zvýšené o medzu tolerancie (výnimka platí do 11. 6. 2011); x - výnimka nebola udelená
Znečisťujúce látky, ktoré prekročili limitnú hodnotu sú zvýraznené hrubým písmom
Označenie výťažnosti:
> 90 %, a 75 – 90 %, b 50 – 75 %, c < 50 % platných meraní
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V roku 2011 bola na monitorovacej stanici Krompachy, SNP 77 krát prekročená 24-hodinová limitná
hodnota na ochranu zdravia ľudí pre PM10. Ostatné monitorované znečisťujúce latky neprekročili limitné hodnoty.
Priemerná ročná koncentrácia BaP v roku 2011 prekročila cieľovú hodnotu na stanici Krompachy, SNP.
Tabuľka: Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia benzo(a)pyrénom (BaP) podľa cieľovej hodnoty na ochranu zdravia
ľudí za rok 2011
Znečisťujúca látka (BaP)
Cieľová hodnota (ng.m-3)
Horná medza na hodnotenie (ng.m-3)
Dolná medza na hodnotenie (ng.m-3)
Krompachy, SNP

1,0
0,6
0,4
2,5
Zdroj: SHMÚ

Na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a aglomeráciách podľa § 9 ods. 3 zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, bola pre územie mesta Krompachy vymedzená oblasť
riadenia kvality ovzdušia na znečisťujúcu látku PM10.
Oblasť riadenia kvality ovzdušia

Zdroj: SHMÚ

Hluk
Hluková záťaž vo vonkajších priestoroch sa hodnotí podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Vyjadruje sa ako ekvivalentná hladina hluku (LAeq) pre deň
(16 h), a noc (8 h), resp. ako maximálna hladina hluku (LAmax). Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín
hluku vo vonkajšom priestore sa pohybujú v rozmedzí 45 – 70 dB (A), podľa kategórie územia I až IV a korigujú
sa podľa miestnych podmienok, denného obdobia a podľa povahy hluku. Podľa poznatkov zdravotníctva hluková
hladina 65 dB(A) predstavuje hranicu, kedy začína byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový systém
človeka.
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Problematika hluku nie je komplexne sledovaná a vyhodnocovaná, k dispozícii sú iba dielčie merania
hluku z dopravy na vybraných miestach – na obec Kluknava sa uvedené merania nevzťahujú.
Na území obce vzniká hluk prevažne z automobilovej a železničnej dopravy, alebo je tvorený
pri hospodárskej činnosti (poľnohospodárska výroba a iné).
Územím obce prechádza komunikácia III. triedy (č. 018186), ktorou je obec napojená na cesty I. a II.
triedy. Ostatné komunikácie v obci sú iba miestneho významu – prístupové komunikácie. Vzhľadom na intenzitu
dopravy po uvedených komunikáciách, ktorá má len miestny charakter, je hluková zaťaženosť obytnej časti obce
pochádzajúca z automobilovej dopravy zanedbateľná.
Južne od obce, vo vzdialenosti cca 800 m vedie frekventovaná železničná trať, traťový úsek č. 180 Košice
– Žilina, ktorá má z hľadiska hlukovej zaťaženosti výrazný dopad na obytné územie obce.
Obec nie je zaťažovaná hlukom z leteckej dopravy. V katastrálnom území obce nie je prevádzkované
letisko na ktorom sa vykonávajú letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve. Najbližšie
letisko medzinárodného významu sa nachádza v krajskom meste Košice.
Odpadové hospodárstvo
Nakladanie s komunálnymi odpadmi (ďalej KO) a drobnými stavebnými odpadmi na katastrálnom území
obce Kluknava je vykonávané v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 (ďalej VZN) obce Kluknava.
Predmetné VZN upravuje podrobnosti o spôsobe zberu, prepravy a nakladania s KO, drobnými stavebnými
odpadmi, biologicky rozložiteľnými odpadmi, odpadmi zo septikov a žúmp a o spôsobe triedeného zberu
jednotlivých zložiek KO. Nakladanie s uvedenými odpadmi sa vykonáva prostredníctvom oprávnenej organizácie
na nakladanie s odpadmi, ktorou je spoločnosť EKOVER s.r.o., Spišské Vlachy, s ktorou má obec Kluknava
uzavretú zmluvu.
Zber KO sa v obci realizuje do 110 l KUKA nádob, 1 100 l nádob (tzv. Bobry), na jar a na jeseň
do veľkoobjemových kontajnerov určených pre odpady väčších rozmerov. Frekvencia odvozu KO z obce je
zabezpečená 2 x mesačne.
V obci je zavedený triedený zber odpadov pre komodity: papier, plasty, sklo, kovy a textil. Pre zber
triedených zložiek KO sa uplatňuje kalendárny zber. Zvoz plastov a skla sa vykonáva 1x mesačne, papiera 1x za
2 mesiace. Zber železného odpadu sa vykonáva spolu so zberom plastov. Zber pneumatík, farieb, chemikálií
a železného odpadu veľkých rozmerov sa zabezpečuje vopred vyhlásenou akciou v obci na základe požiadaviek
občanov obce.
Obec neprevádzkuje kompostáreň, občania majú zväčša vlastné kompostoviská.
Kal zo žúmp a septikov sa vyváža z obce na základe objednávky fekálnym vozidlom na ČOV
v Krompachoch.
Na území obce sa nenachádza zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov a nie je prevádzkovaná
ani skládka odpadov v zmysle platnej legislatívy. Divoké skládky odpadov obec monitoruje a priebežne
zabezpečuje ich likvidáciu.
V roku 2011 sa na území obce Kluknava podľa údajov RISO (Regionálny informačný systém
o odpadoch) vyprodukovalo 112,08 ton KO a drobných stavebných odpadov. Pri nakladaní s produkciou KO
prevládalo zneškodňovanie skládkovaním (96,52 % produkcie KO) na skládkach odpadov prevádzkovaných
v zmysle platnej legislatívy. Zhodnocovanie odpadov bolo vykonávané len v minimálnom rozsahu, t. z. 3,48 %
produkcie KO bolo zhodnotených niektorou z činností R3, R4 a R5.
Produkcia odpadov na území obce je tvorená KO, predovšetkým domovým odpadom a odpadom
podobným domovému, odpadom zo žúmp, objemným odpadom z domácností a z obcí, uličným smetím
a odpadom zo zelene. Na celkovej produkcii odpadov sa podieľa aj poľnohospodárska činnosť v obci, t. z.
rastlinná a živočíšna výroba.
Vývoj produkcie KO a drobných stavebných odpadov v obci v rokoch 2007 – 2011 je uvedený
v nasledujúcej tabuľke a znázornený v grafe.
Tabuľka: Vývoj produkcie KO v obci v rokoch 2007 – 2011
Rok / Produkcia KO
Množstvo KO (t/rok)

2007
152,97

2008
115,71

2009
118,01

2010
125,12

2011
112,08
Zdroj: RISO
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Vývoj množstva produkcie KO v obci v rokoch 2007 - 2011
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Tabuľka: Vývoj spôsobu nakladania s KO v obci v rokoch 2007 – 2011
Rok / Spôsob nakladania s KO
Zneškodňovanie skládkovaním (t/rok)
Zhodnocovanie metódami R3, R4 a R5 (t/rok)

2007
149,61
3,36

2008
112,03
3,68

2009
113,38
4,69

2010
121,10
4,02

2011
108,18
3,90
Zdroj: RISO

Vývoj spôsobu nakladania s KO v obci v rokoch 2007 - 2011
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Vysvetlivky:
R3
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných
biologických transformačných procesov)
R4
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5
Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

Environmentálne záťaže
S účinnosťou od 1.11.2009 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.,
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do ktorého bola zapracovaná aj problematika environmentálnych záťaží. Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon
NR SR č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
V zmysle uvedeného je na katastrálnom území Kluknava evidovaná lokalita GL (003) / Kluknava skládka KO Zimmermanka, ktorá je zaradená do Registra C ako rekultivovaná lokalita. Predmetná skládka sa
nachádza mimo zastavaného územia obce, bola prevádzkovaná v rokoch 1984 až 1998 za osobitných
podmienok. Množstvo uloženého odpadu sa odhaduje na 52 800 m3. Na skládke bol vybudovaný monitorovací
systém, ale nie je spôsobilý na monitorovanie.

2.1.11 Partnerstvá a komunitné aktivity
Identifikácia partnerstiev a komunitných aktivít v obci je dôležitou súčasťou socio-ekonomickej analýzy.
Boli identifikované na základe dotazníkovej akcie v obci a zároveň v priebehu SWOT analýzy obce.
Partnerstvá sú v súčasnosti rozvinuté predovšetkým na neformálnej úrovni priamo v obci – samospráva
spolupracuje najmä s podnikateľmi a základnou školou. Vo vzťahu obce a iných vonkajších partnerov okrem
neformálnej úrovne (spolupráca s obcami – susedmi) sú dôležité formálne partnerstvá:
- MAS Hnilecký región,
- Mikroregión „Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu Dolný Spiš“,
- ZMO Hnileckého regiónu,
- OZ Ekosvinka,
- OZ TJ Nový život Kluknava,
- OZ KST Kluknava,
- OZ Telovýchovná jednota FC Kluknava,
- OZ Folklórny súbor Kluknavčanka,
- DHZ Kluknava,
- Poľovnícke združenie obce Kluknava,
- rímskokatolícka cirkev,
- Slovenský červený kríž,
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých, základná organizácia Kluknava,
- Únia žien.
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Komunitné aktivity v obci spočívajú ťažiskovo v kultúrno – spoločenských podujatiach viazaných
na tradičné cirkevné sviatky, spoločenské udalosti ako uličné zábavy spojené s tancom, hudbou, športom
a súťažami (Veľká noc, odpustové slávnosti, Vianoce, Deň detí, Obecné dni, slávnosti v ZŠ a MŠ, a podobne).
V rámci komunitných aktivít s dlhou tradíciou možno spomenúť každoročné Kluknavské folklórne
slávnosti, výstupy na Roháčku, obecnú slávnosť Juniáles. Z činnosti športového klubu je najdôležitejšia futbalová
a nohejbalová súťaž.

2.1.12 Limitujúce faktory
Limitujúcimi faktormi sú súčasné a budúce danosti tvoriace územné, priestorové a iné obmedzenia
pre rozvoj všetkých funkčných zložiek v území. V riešenom území sú to:
a) hranica zastavaného územia obce,
b) nízka kvalita životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva,
c) trasy a ochranné pásma koridorov technickej infraštruktúry, predovšetkým produktovody,
d) chránené územia prírody a krajiny, vodohospodársky chránené úyemia
e) negatívny vplyv dopravy na kvalitu životného prostredia (predovšetkým hluk železničnej dopravy,
sekundárne v cestnej doprave aj prach, vibrácie, ekologická bariéra a stresový faktor),
f) kolízia osídlenia a poľnohospodárskeho dvora.
Vymedzenie zastavaného územia obce
Zastavané územie obce v zmysle zákona č. 237/2000 Z. z. je vymedzené hranicami zastavaného
územia v zmysle NV SR č. 152/1996 Z. z., ktoré sú rozšírené o nové rozvojové lokality. Obec má územný plán
s návrhom vymedzenia zastavaného územia, v súčasnosti začína proces jeho aktualizácie.
Záujmy obrany štátu a ochrany pred povodňami
Záujmy obrany štátu nelimitujú potenciálne plochy pre rozvojové zámery obce v riešenom území.
Z hľadiska ochrany územia pred povodňami v riešenom území je zrealizovaná regulácia potoka v zastavanom
území obce.
Majetok obce
Majetok obce je na štandardnej úrovni. Obec vlastní okrem miestnych komunikácií pozemky a budovy
verejných obecných zariadení. Prehľad o majetku obcí okrem miestnych komunikácií je uvedený v samostatnej
prílohe dokumentu, bola vypracovaná ako súčasť dotazníka pre vypracovanie socio-ekonomickej analýzy.

2.2 Analýza realizovaných opatrení
Obec Kluknava nemala doteraz vypracovanú žiadnu samostatnú rozvojovú stratégiu. Ako súčasť
Združenia miest a obcí Hnileckého regiónu bola v roku 2003 vypracovaná „Podrobná stratégia ekonomického
rozvoja Hnileckej doliny“. Tento dokument bol z hľadiska naplnenia svojich cieľov čiastočne realizovaný, ale
keďže nebol priebežne aktualizovaný, v súčasnosti je už neaktuálny. Reguláciu rozvoja využitia územia obce
Kluknava určuje platný územný plán obce Kluknava z roku 2004. Aj tento dokument je už neaktuálny,
v súčasnosti prebiehajú prípravné práce pre zabezpečenie nového územného plánu obce Kluknava. Uvedené
dokumenty a informácie o súčasnom stave v území boli základnými východiskovými podkladmi pre tvorbu
stratégie rozvoja obce Kluknava a vypracovanie programovej štruktúry PHSR obce Kluknava.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kluknava ako samostatný dokument nebol doteraz
spracovaný. Rozvojové zámery obce boli realizované priebežne, na základe vyššie uvedených dokumentov
a na základe rozhodnutí samosprávy obce. Po schválení PHSR obce bude proces jeho realizácie periodicky
monitorovaný a vyhodnocovaný podľa navrhnutého systému inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
uvedeného v kapitole č. 5. Na základe výsledkov monitorovania a hodnotenia, po určitom hodnotiacom období,
bude možné analyzovať výsledky a prijať opatrenia smerujúce k prípadnej aktualizácii. Už teraz je však potrebné
počítať s aktualizáciou PHSR obce po definitívnom stanovení možností a podmienok čerpania podpory z fondov
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EÚ v programovacom období 2014 – 2020. Tak bude zabezpečená kompatibilita programového dokumentu obce
s programovými dokumentmi prijatými na národnej a regionálnej úrovní pre uvedené programovacie obdobie
2014 – 2020.

2.3 SWOT analýza
SWOT analýza je súčasťou prezentácie výsledkov sociálnej a ekonomickej analýzy obce Kluknava. Je to
metóda, ktorou sa analyzujú poznatky o súčasnom stave podmienok v obci (silné stránky, slabé stránky)
a identifikujú sa možnosti pre rozvoj a ohrozenia, s ktorými je potrebné počítať do budúcnosti (príležitosti
a ohrozenia). Touto metódou je vytvorený podklad, na základe ktorého je možné formulovať stratégiu usmernenia
budúceho vývoja obce, tak aby boli zachované, resp. rozvíjané jeho silné stránky, odstránené, resp. eliminované
jeho slabé stránky a boli využité príležitostí pre jeho ďalší rozvoj, pričom boli brané do úvahy aj ohrozenia jeho
ďalšieho rozvoja.
SWOT analýza obce Kluknava je realizovaná v dvoch krokoch.
V prvom kroku bola vypracovaná SWOT analýza tímom odborných špecialistov, ktorí vypracovali sociálnu
a ekonomickú analýzu obce. Táto SWOT analýza predstavovala „vonkajšie“ hodnotenie stavu obce a jej
rozvojového potenciálu na základe aktuálnych a dostupných podkladov a údajov.
V druhom kroku boli na stretnutí so starostom a zástupcami obyvateľov obce (akčná skupina obce) formou
brainstormingu identifikované vnútorné faktory, ktoré v pozitívnom alebo negatívnom zmysle ovplyvňujú život
obyvateľov a bol identifikovaný potenciál príležitosti, ktoré môže obec využiť pre svoj rozvoj. Zároveň išlo o to,
aby si obyvatelia uvedomili aj riziká a obmedzenia, ktoré môžu predstavy o rozvoji obce ohroziť. Analýza slabých
a silných stránok, príležitostí a rizík rozvoja obce, prostredníctvom názorov obyvateľov obcí, je najúčinnejšou
formou analýzy súčasných podmienok života a možností rozvoja obce. Je to pohľad „z vnútra“ na problémy
a potreby života obyvateľov.
Výsledky získané v rámci obidvoch prístupov v rámci analýzy podmienok obce sú zhrnuté do výslednej
SWOT analýzy. Výstupy SWOT analýzy získané v rámci brainstormingu na stretnutí s obyvateľmi sú formulované
tak, aby bola v čo najväčšej miere zachovaná autentičnosť odznených názorov obyvateľov.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vstupné podmienky a základná charakteristika, prírodné podmienky a krajina, osídlenie
poloha v relatívnej blízkosti regionálnych centier osídlenia
(Krompachy, Gelnica, Spišská Nová Ves) s dobrým
napojením na cestné a železničné trate nadregionálneho
významu
lacná pracovná sila so sociálnymi návykmi historicky
prispôsobenými na dochádzanie za prácou, dostatok
voľných pracovných síl
prírodný potenciál katastrálneho územia obce, potenciál
v zdrojoch a v spracovaní drevnej hmoty
veľká rozloha lesov v okolí obce

na mnohých miestach nedotknutá príroda, rozmanité
druhové zastúpenie fauny a flóry, rôznorodý, členitý a
turisticky atraktívny terén a krajinný reliéf.
dobré podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu
dobrá prístupnosť základných občianskych služieb
Blízkosť zahraničných investorov (Embraco, Whirpool,
Matsushita

napojenie na nadradenú cestnú dopravnú sieť
demografický vývoj populácie
vysoká dlhodobá nezamestnanosť, vysoký podiel
nezamestnaných s veľmi nízkou a žiadnou kvalifikáciou
nedostatočné uplatnenie vzdelaných ľudí – ich migrácia
z obce do iných regiónov
vysoký podiel sociálne odkázaného obyvateľstva s nízkou
úrovňou kvalifikácie, vzdelania a nízkou možnosťou
uplatnenia na trhu práce
zlý stav základnej časti technickej infraštruktúry (cesty,
kanalizácia, vodovod)
vysoký počet nevyužívaných rodinných domov a objektov
nízka úroveň infraštruktúry cestovného ruchu (ubytovacie
zariadenia, zariadenie na pre šport a kultúru)
chýbajúce pracovné príležitosti pre nižšie vzdelanostné
kategórie
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región s bohatou a zaujímavou históriou využiteľnou pre
rozvoj CR - kultúrno-historické dedičstvo - baníctvo,
hutníctvo, hámorstvo, uhliarstvo, remeselníctvo
vhodné klimatické podmienky v prírodnom prostredí,
kvalitné životné prostredie
poloha územia – okolie Kluknavy je zaujímavé ako
z prírodného tak aj historického hľadiska, súčasť RÚC Spiš
významný železničný dopravný koridor a sídelná rozvojová
os Žilina – Poprad – Spišská Nová Ves - Košice
územný plán obce – súčasný a pripravovaný – dlhodobá
koncepcia rozvoja celého územia a obcí samostatne
zachovalý vidiecky ráz sídla – málo narušená historicky
formovaná stavebná štruktúra

stagnácia výrobných odvetví a služieb v regióne,
nerozvinutý sektor služieb, obchodu a turizmu v obci,
obmedzené finančné prostriedky na investičné aktivity
v obci
absencia turistického informačného a priestorového
navigačného systému

Ľudský potenciál
homogénna národnostná a náboženská štruktúra
ľudský potenciál obce – voľné zdroje pracovných síl
efektívne využívanie aktivačných prác

aktívny prístup samosprávy pri zvyšovaní kvality života
obyvateľov

vysoký podiel obyvateľstva so základným, resp.
stredoškolským vzdelaním bez maturity
zhoršujúca sa demografická štruktúra obyvateľstva –
starnutie obyvateľstva
odchod mladých a vzdelaných ľudí mimo obec, pokles
počtu obyvateľov - dlhodobý prirodzený úbytok
obyvateľstva, vysoká odchádzka za prácou
pomerne vysoký podiel ľudí dlhodobo nezamestnaných

Bývanie a občianska vybavenosť
kvalita bývania v rodinných domoch s príslušným zázemím
úžitkových záhrad
plne organizované primárne školstvo - v obci je dobré
fungujúca ZŠ a MŠ, prebehla rekonštrukcia budov ZŠ
a MŠ
zdravotnícke služby poskytované prostredníctvom site
zdravotníckych zariadení zabezpečujú zdravotnícku
starostlivosť pre občanov obce

majetkoprávne problémy pri príprave územia pre výstavbu
RD
obec
nemá
vybudované
sociálne
zariadenie
pre prestarnutých obyvateľov
chýbajúca lekáreň v obci

Ekonomické podmienky
voľná pracovná sila
podnikateľské prevádzky v obci
existencia hospodárskeho dvora - poľnohospodárske
družstvo s rastlinnou a živočíšnou výrobou
príprava a realizácia rozvojových programov a projektov
dostatok priestorov pre podnikanie

vysoká miera nezamestnanosti
málo pracovných príležitostí v obci a okolí
slabo rozvinuté drobné podnikanie
nevyužívané priestory a objekty v obci
nízka kúpyschopnosť obyvateľstva v dôsledku nedostatku
pracovných miest

pozemkové spoločenstvo Kluknava, založené za účelom
využívania lesného bohatstva obce
relatívne postačujúca sieť služieb

Rekreácia a oddych
hodnotná a zachovalá prírodná krajina v masíve Čiernej
hory i v okolí rieky Hornád s vhodnými podmienkami pre
rekreáciu a cestovný ruch
bohaté kultúrne a historické dedičstvo, existencia
významných historických a technických pamiatok

športový areál (areál futbalového ihriska) lokalizovaný
v inundačnom (záplavovom) území rieky Hornád
s výnimkou telocvične ZŠ neexistujú kryté športoviská
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vysoký počet neobývaných domov využívaných
na rekreáciu
sieť športovísk a oddychových plôch v obci a jej okolí

vyhovujúci stavebno – technický stav autobusových
a železničných zastávok

chýbajú značené náučné trasy a informačné panely
pre turistických návštevníkov, chýbajú značené cyklotrasy
absencia komplexného súboru informácií (informačné
panely, informačné brožúry) o kultúrno-historických
a technických pamiatkach v teréne
málo aktivít v oblasti rozvoja CR v obci
vysoký podiel jednodňových návštevníkov, nízky podiel
pobytových turistov a nízky priemerný počet prenocovaní
veľmi malý prínos cestovného ruchu pre lokálnu ekonomiku

Dopravná infraštruktúra
dobrá dopravná dostupnosť obce cestnou aj železničnou
dopravou
vyhovujúca intenzita verejnej dopravy

nedostatok plôch statickej dopravy - parkovísk
prevažne zlý
komunikácií

stavebno-technický

stav

miestnych

tranzitná doprava je dominantne mimo zastavané územie
obce

Technická infraštruktúra
plne plynofikovaná obec
dostatočne vybudované inžinierke siete - vybudovaná
telekomunikačná sieť, elektrická sieť, existujúci rozvod
zemného plynu
postačujúce siete TV signálu, mobilné siete
funkčný hasičský zbor s vybavením

obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu a ČOV
chýba dobudovaný verejný vodovod

slabé využívanie alternatívnych zdrojov energie

Životné prostredie
POH obce, VZN obce pre nakladanie s odpadmi, zmluva
s oprávnenou organizáciou na nakladanie s odpadmi, zber
odpadu veľkých rozmerov do veľkokapacitných
kontajnerov, realizácia komplexného triedeného zberu
zložiek KO, zneškodňovanie KO na skládkach
vyhovujúcich platnej legislatíve
existujúce chránené vtáčie územie, vyčlenené prvky ÚSES
(biocentrá a biokoridory), výskyt vzácnych druhov rastlín
a živočíchov vrátane poľovnej zveri a rýb, rozsiahle plochy
lesov, kvalitné podhorské lúky a pasienky
vysoká ekologická stabilita územia, vysoký podiel sídelnej
zelene
upravené koryto Dolinského potoka pretekajúceho stredom
obce

minimálny rozsah zhodnocovania odpadov, prevláda
zneškodňovanie odpadov, obnovujú sa divoké skládky
odpadov, chýbajúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov
(obecná kompostáreň)

nedostatočné ekologické vedomie občanov

hluková záťaž obyvateľov pochádzajúca zo železničnej
dopravy
imisná záťaž pochádzajúca z Krompách
výrazne kontaminované pôdy v okolí Štefanskej huty
vplyvom starej banskej činnosti
chýbajúca kanalizácia a ČOV
ohrozenie kvality pitnej vody v dôsledku znečistenia
podzemných a povrchových vôd a s tým súvisiace
zdravotné riziko pri využívaní individuálnych zdrojov
pre pitné účely
hospodársky dvor vo väzbe na zastavané územie obce narušený krajinný ráz
pôdy ohrozené eróziou a znečistením
zasahujúci masív Šarišskej vrchoviny vykazuje silnú
náchylnosť na zosuv
neuskutočnené
pozemkové
úpravy
(rozdrobenie
pozemkov)
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Kultúra a kultúrne dedičstvo
bohatá história obce – kultúrne dedičstvo
nehnuteľné národné kultúrne pamiatky, predovšetkým
kaštieľ, drevený most
živé ľudové tradície (existencia dedinskej folklórnej skupiny
„Kluknavčanka“
a detského
folklórneho
súboru
„Bradlanček“), práca s deťmi v oblasti kultúry

nedostatočná propagácia existencie NhNKP v obci
nefunkčnosť NhNKP – Vodného mlyna
nedostatočná
rozvinutá
cezhraničná
a partnerstvá na báze kultúry

spolupráca

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

zlepšenie partnerskej spolupráce medzi samosprávou,
štátnou správou a neziskovými organizáciami
pomoc mladým rodinám pri získavaní bývania v obci
zapájanie obyvateľov a nezamestnaných pri úpravách
a zveľaďovaní obce, do rozhodovania na miestnej úrovni
rast počtu osôb s VŠ vzdelaním

presun kompetencií na samosprávy bez adekvátneho
presunu finančných zdrojov
negatívny demografický vývoj
odchod kvalifikovanej a vzdelanej pracovnej sily

zlepšovanie zdravotnej starostlivosti
zdravotníckych zariadeniach
dostavba pavilónu pri existujúcej ZŠ

v dostupných

projekt výstavby nových nájomných bytov
zlepšovanie ekonomickej situácie obyvateľov
využitie ekonomického potenciálu
možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ
zvyšovanie príťažlivosti sídelného prostredia vidieka
zlepšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva
využívanie obnoviteľných zdrojov energie
využitie kultúrnych a technických pamiatok pre rozvoj
cestovného ruchu
prepojenie kultúrnych a technických pamiatok značenou
náučnou trasou s inštaláciou informačných panelov na
lokalitách týchto pamiatok (mlyn, kostoly, kaštieľ, drevený
most, huta a kaštieľ v miestnej časti Štefanská Huta)
využitie genia loci Penziónu Biela dáma a Čierny rytier
v rekonštruovanom kaštieli na kongresovú turistiku
a wellness turistiku so zameraním na náročných
návštevníkov
využitie poľovníckej chaty v blízkosti vrcholu Roháčky aj
pre turistických návštevníkov

využitie nevyužívaných objektov a rodinných domov
na rekreáciu
využitie lokality technickej pamiatky - dreveného mosta cez
rieku Hornád na zriadenie verejného táboriska pre vodákov
v priestore bývalého ihriska v miestnej časti Štefanská
Huta i oddychového miesta pre rozvoj kultúrnych tradícií
realizácia verejnej kanalizácie, dobudovanie verejného
vodovodu
príprava výstavby malej vodnej elektrárne
rekonštrukcia miestnych komunikácií

nerozvinutá,
resp.
slabá
podpora
podnikania
a samozamestnávania nezamestnaných
nízka možnosť zamestnania obyvateľov s nízkym
vzdelaním;
problémy pri zaraďovaní rizikových skupín do pracovného
pomeru
zvyšujúci sa podiel sociálne odkázaných obyvateľov
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín
obyvateľstva

nedostupnosť
investičných
zdrojov,
nedostatok
investičného kapitálu
odchod kvalifikovaných mladých ľudí
slabý záujem o investovanie v regióne
nárast cien vstupov; vysoké náklady na založenie nového
podnikania, resp. výroby
dlhodobé
zhoršovanie
ekonomickej
situácie,
nezamestnanosť, pokles kúpnej sily

potenciálny výskyt povodní na rieke Hornád ohrozujúcich
športový areál (futbalové ihrisko) v obci i možnú lokalitu
na zriadenie verejného táboriska pre vodákov v priestore
bývalého ihriska v miestnej časti Štefanská Huta
vzdialená poloha od bohatých trhov a s tým spojená
náročnosť získavania solventných klientov i zvýšená
nákladovosť pri propagácií turistických atraktivít
a produktov cestovného ruchu
rušenie resp. obmedzovanie spojov vo verejnej
autobusovej a železničnej doprave sťažujúce dopravnú
prístupnosť pre turistických návštevníkov
zvýšenie dopravnej intenzity vplyvom rozvoja cestovného
ruchu
poškodzovanie
a
znečisťovanie
prírody
s nepriaznivým vplyvom na jednotlivé lokality znižujúce
potenciál prírodného územia pre turistických návštevníkov
vlastnícke vzťahy v území
dostupnosť zdrojov na realizáciu infraštruktúry
rozľahlosť obce a geomorfologické danosti – zvýšené
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náklady na realizáciu a údržbu technickej infraštruktúry
využitie alternatívnych zdrojov energie
vybudovanie obecnej kanalizácie a ČOV, dobudovanie
verejného vodovodu
rozvoj ekologického poľnohospodárstva
postupné odstraňovanie zdrojov znečistenia povrchových
a podzemných vôd ohrozujúcich zdroje pitnej vody
možná podpora pri zvyšovaní miery využívania
obnoviteľných zdrojov energie
osveta a výchova obyvateľstva vedúca k environmentálne
šetrnejšiemu životnému štýlu
účinná ochrana územia pred povodňami

nízka miera vymožiteľnosti práva v oblasti životného
prostredia
nízka výdatnosť prameňov pitnej vody v katastri obce
škody na majetku v dôsledku povodní
zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku
nadmerného využívania fosílnych palív v domácnostiach
strata záujmu obyvateľov o životné prostredie
nerealizovanie výstavby kanalizácií a ČOV – ohrozenie
kvality povrchových a podzemných vôd
nedostatok finančných prostriedkov pre riešenie otázok
životného prostredia
nadlimitné hodnoty Cu v pôde vplyvom starej banskej
činnosti

2.4 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Výstupom socio-ekonomickej analýzy je identifikácia :
hlavných problémov v území – teda kľúčových disparít,
potenciálov rozvoja v území – teda hlavných faktorov rozvoja.

2.4.1 Prírodné podmienky a krajina
Z krajinárskeho hľadiska územie tvorí lesnatá krajina s vysokou ekologickou stabilitou, kvalitnými
podhorskými lúkami a bohatou faunou a flórou. Na území sa vyskytujú vzácne druhy rastlín a živočíchov,
vyčlenené prvky ÚSES. Reliéf krajiny je atraktívny svojou rôznorodosťou, členitosťou a nedotknutou prírodou.
Územne sú vytvorené predpoklady pre rozšírenie chránených území lokálneho aj regionálneho významu.
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Negatívnymi javmi v prírode sú kontaminované pôdy v okolí Štefanskej huty a územie vykazujúce
náchylnosť na zosuv v časti zasahujúceho masívu Šarišskej vrchoviny.

2.4.2 Osídlenie a populácia
Počet obyvateľov v obci klesá. Charakteristický je pokles prirodzeného prírastku obyvateľstva,
zmenšovanie podielu mladej populácie, rastúci priemerný vek obyvateľov. Významný je fakt, že základnú
vybavenosť obce – predovšetkým vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť – využíva a bude využívať
rómske etnikum s vysokým potenciálom rastu.
Bytový fond tvoria rodinné domy a bytové domy, stavebno-technický stav dominujúcej časti bytového
fondu je vyhovujúci. Nová výstavba stagnuje. Nezanedbateľný podiel na bytovom fonde majú nevyužívané domy
a objekty zväčša v horšom stavebno-technickom stave, čo súvisí so starnutím obyvateľstva, migráciou
a problémovým majetkovým vysporiadaním. Obec má v súčasnosti rozpracovaný nový územný plán obce.

Územie obce je zaujímavé nielen z prírodného hľadiska. Obec je súčasťou RÚC Spiš a nachádza sa
vedľa významného dopravného koridoru Žilina – Poprad – Spišská Nová Ves – Košice, je v prijateľnej dopravnej
dostupnosti krajských centier osídlenia – Košice a Prešov. Atraktivite obce, okrem prírodných a krajinných
daností, pridáva i jej zachovalý vidiecky charakter.

2.4.3 Dopravná a technická infraštruktúra
Územie obce je dopravne sprístupnené významnou dopravnou trasou, ktorá je súčasťou nadradenej
cestnej siete - cestou I/50, zároveň územím prechádza koridor budúcej diaľnice D1. Potenciál obce v tejto oblasti
spočíva predovšetkým v dobrom dopravnom sprístupnení možnosti rozvoja ďalších funkcií viazaných na dopravu.
V dotyku s južným okrajom zastavaného územia obce a pozdĺž miestnej časti Štefanská Huta prechádza
dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať magistrálneho železničného ťahu z Čiernej nad Tisou do Žiliny, trať
celoštátneho a medzinárodného významu. Na centrá osídlenia je obec napojená cestami II. a III. triedy, dopravné
problémy predstavuje súčasný stavebno-technický stav ciest, smerové a priestorové usporiadanie komunikácií
hlavne na prieťahoch cez obec klasifikované ako líniové či bodové dopravné závady, taktiež v obci chýbajú
plochy statickej dopravy. Verejnou autobusovou osobnou dopravou ale aj osobnou železničnou dopravou je
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územie obce napojené na centrá osídlenia a ekonomických aktivít – Krompachy, Gelnica, Spišská Nová Ves,
krajské sídlo Košice, ale aj Prešov.
Z hľadiska technickej infraštruktúry je kľúčovou oblasť vodného hospodárstva – chýba verejná
kanalizácia a ČOV, verejný vodovod je len v časti obce. Zneškodňovanie splaškových vôd v žumpách a septikoch
znehodnocuje kvalitu životného prostredia.

2.4.4 Životné prostredie
V obci Kluknava nie je vybudovaná kanalizácia a ČOV. Produkované odpadové vody sú uskladňované
v žumpách, ktorých obsah je vyvážaný podľa potreby. Žumpy a septiky môžu byť zdrojom kontaminácie vôd
(následne aj pôdy) v prípade ich nedostatočnej kapacity alebo nevyhovujúceho technického stavu. Znečistenie
podzemných vôd predstavuje potenciálne zdravotné riziko hlavne pri využívaní individuálnych studní na pitné
účely (zvýšenie obsahu dusičnanov vo vode).
Kvalita ovzdušia obce Kluknava je ovplyvňovaná priemyselnou výrobou sústredenou v meste
Krompachy (okres Spišská Nová Ves), predovšetkým činnosťou hutníckeho a strojárenského priemyslu
(KOVOHUTY, a.s., Krompachy, Zlieváreň SEZ Krompachy, a.s.). Na celkovom znečisťovaní ovzdušia sa
podieľajú aj malé zdroje znečisťovania ovzdušia, predovšetkým emisie zo zdrojov, ktoré zabezpečujú dodávku
tepla pre bytovo-komunálnu sféru a lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá.
Nadradený koridor železničnej dopravy prechádzajúci v blízkosti negatívne vplýva na kvalitu životného
prostredia hlukom

2.4.5 Rekreácia a cestovný ruch
Rekreácia a oddych predstavujú jeden z kľúčových a doteraz nevyužitý, aj ekonomický potenciál, ktorý
môže obci Kluknava priniesť ekonomický efekt. Potenciál obce spočíva v:
- v rozvoji dynamickej rekreácie (pešia turistika, cykloturistika, vodácka turistika) i oddychovej rekreácie
(chatárčenie, prechádzky v prírode, hubárčenie, rybárčenie) v prírodnom zázemí obce, ktoré predstavujú
lesné porasty hlavne masívu Roháčky a taktiež vodný tok Hornádu,
- v rozvoji poznávacieho cestovného ruchu, kongresovej a wellness turistiky (v rámci služieb penziónu
Biela pani a čierny rytier)
- lokalizácia významných kultúrnych - historických a technických pamiatok, nadštandardné ubytovacie
i doplnkové služby penziónu „Biela pani a čierny rytier“, zachovalý identický vidiecky ráz sídla,
- v rozvoji rekreácie a cestovného ruchu vo väzbe na organizáciu života a spoločenskú komunikáciu
(folklórne slávnosti, púť sv. Anny, folklórne tradície, športové podujatia a turistické podujatia, konferencie
a pod.).
Na riešenom území sa nachádzajú viaceré kultúrne pamiatky a archeologické lokality, zároveň je tu živá
lokálna kultúra - čo môže byť pri dobrom marketingu veľmi významným rozvojovým prvkom cestovného ruchu
v riešenom území. V tomto smere je najvýznamnejšie napojenie lokálnych atraktivít na Gotickú cestu, zároveň
realizácia Železnej cesty vo väzbe na Štefanskú Hutu.

2.4.6 Ekonomika
Zdroje nerastných surovín
Ťažba rúd v okolí Kluknavy bola definitívne ukončená ešte v 19. storočí a v súčasnosti sa v riešenom
území nenachádza ani chránené ložiskové územie, v tejto oblasti obec nemá rozvojový potenciál. V minulosti bol
na území obce prieskum možnosti ťažby uránu, v súčasnosti sú prieskumné práce pozastavené.
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Poľnohospodárska výroba a lesné hospodárstvo
V obci má sídlo poľnohospodárske družstvo, ktoré hospodári na poľnohospodárskej pôde nachádzajúcej
sa aj v katastrálnych územiach okolitých obci. Z hľadiska pôdno-klimatických podmienok pre poľnohospodárstvo
patrí hodnotené územie do oblasti s veľmi krátkym vegetačným obdobím. Vzhľadom na rozsah zalesneného
územia predstavuje lesné hospodárstvo nezanedbateľný ekonomický potenciál pre riešené územie.
Výroba a služby
V hodnotenom území sa zariadenia priemyselnej a stavebnej výroby nenachádzajú. Nachádzajú sa tu
len drobné výrobne aktivity, ktoré sú zamerané hlavne na servis aut, výrobu nábytku, stavebnú činnosť a iné.
Významnejším zamestnávateľom v obci sú objekty služieb, t.j. maloobchod, reštauračné služby a ubytovanie.
V oblasti služieb spočíva aj rozvojový potenciál obce, predovšetkým vo väzbe na rozvoj rekreácie a cestovného
ruchu.
V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté najdôležitejšie disparity a faktory rozvoja obce:
Kľúčové disparity

Hlavné faktory rozvoja

dominuje nepriaznivá demografická štruktúra obyvateľstva –
vysoký a narastajúci podiel populácie v poproduktívnom
veku, nízky index vitality, emigrácia vzdelanej populácie
v produktívnom veku
absencia
sociálnej
vybavenosti
pre
populáciu
v poprodukčnom veku
nepriaznivý stav časti základnej technickej infraštruktúry
(cesty, kanalizácia, vodovod)
nedostatok finančných zdrojov, nevyužité miestne ľudské
a prírodné zdroje

vysoká ekologická stabilita územia
na rozšírenie chránených území

a

predpoklady

revitalizácia zastavaného územia obce, predovšetkým
verejných priestorov a objektov
trvalo neobývané domy a nevyužívané objekty v obci –
vhodné pre rekreáciu a ekonomické aktivity
dostatok voľných pracovných síl so základným vzdelaním
ako vhodná pracovná sila na rozvoj poľnohospodárstva
a lesníctva
málo rozvinutý ekonomický potenciál, nedostatok rekreačný potenciál - atraktívne prírodné podmienky
pracovných príležitosti v obcí a na jej okolí, dlhodobá s rozmanitým druhovým zastúpením fauny a flóry, kultúrne
nezamestnanosť, odchod mladých vzdelaných ľudí z obce, dedičstvo
slabá kúpna sila obyvateľstva
chýbajúci informačný a navigačný servis a systém v obci, vonkajšia a vnútorná dopravná obsluha územia a verejná
znemožňujúci využitie rekreačného potenciálu
doprava – dostupnosť centier osídlenia a zdrojov
pracovných príležitostí
periférna poloha - náročnosť získavania klientov, zvrat v demografickom vývoji populácie – nárast
nákladovosť propagácie a produktov cestovného ruchu
predprodukčnej a produkčnej zložky a indexu vitality,
migrácia zvonku
chátranie a nevyužitie kultúrnych pamiatok, rodinných technická infraštruktúra (dominantne vodné hospodárstvo)
domov a objektov kvôli nedostatku finančných prostriedkov ako základná podmienka rozvoja a zlepšenia kvality
a vlastníckym vzťahom v území
životného prostredia
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3 ROZVOJOVÁ STRATÉGIA
Rozvojová stratégia obce Kluknava obsahuje predstavy o stratégii rozvoja obce, formulované
do programových prvkov, ktoré sú prepojené vertikálne aj horizontálne. Takto programovú štruktúru PHSR
obce Kluknava tvoria:
• ciele
• priority
• opatrenia
• aktivity
• merateľné ukazovatele
Východiskom programovej štruktúry je jeden globálny cieľ, ktorý predstavuje súhrnné pomenovanie cieľa
– stavu, ktorý chce obec Kluknava dosiahnuť v oblasti hospodárskeho a sociálneho a rozvoja. Z tohto východiska
vychádzajú špecifické ciele, zamerané na riešenie súčasných problémov a využitie potenciálov v oblastiach, ktoré
boli zistené resp. identifikované v analytickej etape tvorby dokumentu.
Každý špecifický cieľ má jednu alebo viac priorít, každá priorita obsahuje opatrenia, a tieto sú
transformované vo viac alebo menej konkrétne aktivity. Takto sú opatrenia súhrnom aktivít, ktoré sa synergicky
dopĺňajú. Aktivity je potrebné uskutočniť pre riešenie identifikovaných problémov (disparít) a pre využitie
potenciálov (faktorov rozvoja) – pre dosiahnutie stanovených cieľov, v konečnom dôsledku cieľa globálneho.
Programová štruktúra PHSR obce Kluknava je zostavená tak, aby bol dodržaný súlad medzi týmto
programovým dokumentom a východiskami programových dokumentov na podporu regionálneho rozvoja
prijatými na národnej a regionálnej úrovni (v smere „nahor“).

3.1 Ciele a priority
Globálny cieľ:
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ OBCE KLUKNAVA NA ZÁKLADE VYUŽITIA REKREAČNÉHO,
EKONOMICKÉHO A ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMIA
Charakteristika:
Globálnym cieľom stratégie rozvoja obce Kluknava trvalo udržateľný rozvoj obce, realizovaný rozvojovými
zámermi, ktoré sú orientované na riešenie súčasných problémov obce a predovšetkým využitím jej
rozvojových faktorov, ktoré vyplývajú z potenciálu tejto obce. Stratégia navrhuje vytvoriť podmienky
pre ealizáciu infraštruktúry a služieb pre rekreáciu a cestovný ruch, pre ponuku doplnkových produktov
cestovného ruchu. Ráta predovšetkým s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu územia pre rozvoj rôznych
foriem turizmu. V oblasti riešenia súčasných problémov sa zameriava na oblasť vodného hospodárstva dobudovanie vodovodu a realizáciu kanalizácie a na oblasť dopravy – zlepšenie stavebno-technického stavu
miestnych komunikácií a doplnenie plôch statickej dopravy, riešenie dopravných závad. Zároveň je potrebné
zlepšiť aj sociálnu infraštruktúru – sociálna starostlivosť a perspektívny rozvoj základnej školy, taktiež rozvoj
bývania v obci, tak vo forme ponuky pozemkov pre výstavbu rodinných domov ako aj plánovanie realizácie
nájomných obecných bytov. V ekonomickej oblasti je cieľom stabilizovať a rozvíjať poľnohospodársku výrobu
a vytvárať podmienky pre rozvoj podnikania. Disparity v oblasti ľudských zdrojov, najmä vysoká miera
nezamestnanosti a starnutie populácie sú riešené vyššie uvedenými zámermi, ktoré dopĺňa podpora vzdelania.
Špecifický cieľ č.1:
VYUŽITIE POTENCIÁLU RIEŠENÉHO ÚZEMIA PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
Charakteristika:
Jedným z dôležitých impulzov pre pozitívne zmeny v hospodárskom a sociálnom rozvoji obce Kluknava bude
využitie rekreačného potenciálu územia v samotnej obci i katastrálnom území a dosiahnutie cieľového stavu, aby
návštevníci aktívne využívali služby lokalizované na území obce a príjmy z cestovného ruchu prispievali
k posilňovaniu lokálnej ekonomiky. Využitie tohto potenciálu pre hospodársky a sociálny rozvoj obce Kluknava je
zámerom tohto špecifického cieľa. Cieľ sleduje zámer vytvoriť podmienky pre zapojenie kultúrnych, historických
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a spoločenských hodnôt obce do produktov cestovného ruchu vybudovaním značeného pešieho náučného
chodníka a značenej cyklistickej cesty navzájom prepájajúcej všetky významné kultúrne a historické pamiatky
na území obce, vytvoriť podmienky pre plné využitie prírodného potenciálu územia spočívajúceho v masíve
Roháčky i rieke Hornád, využitia genia loci penziónu „Biela pani a čierny rytier“ pre poskytovanie
nadštandardných ubytovacích i doplnkových služieb náročnú klientelu, aktívnejšie využívať potenciál
neobývaných domov využívaných na rekreáciu, ostatných neobývaných domov i individuálnych rekreačných chát
zo strany ich majiteľov alebo ich poskytovania na krátkodobý prenájom tretím osobám a rozšíriť tak ponuku
rekreačných možností riešeného územia o ďalšie doplnkové rekreačné aktivity, predovšetkým v rámci
poznávacieho cestovného ruchu, dynamickej i oddychovej rekreácie v prírodnom prostredí, kultúrno-historických
podujatí, regionálneho folklóru, zvykov a tradícií a rekreačného športu. Nevyhnutnou podmienkou pre rozvoj
rekreácie v tomto priestore je ochrana hodnotnej a zachovalej prírodnej krajiny v masíve Čiernej hory i v okolí
rieky Hornád zvyšujúcej prírodný potenciál pre rozvoj súčasných i budúcich aktivít dynamickej i oddychovej
rekreácie. Ďalšou dôležitou podmienkou pre budovanie rekreácie je udržiavanie estetického vzhľadu obce
a dobudovanie environmentálnej infraštruktúry. Cieľ sleduje aj rozvoj podnikania v oblasti cestovného ruchu,
a to na báze budovania služieb cestovného ruchu. Pre podporu rozvoja cestovného ruchu bude potrebná
intenzívna propagácia a vybudovanie informačnej siete na tieto účely.
Priorita č. 1.1: Rozvoj udržateľného cestovného ruchu
Charakteristika:
Rozvoj cestovného ruchu v riešenom území patrí medzi najdôležitejšie zámery PHSR obce Kluknava.
Priorita je zameraná udržateľný cestovný ruch, ktorým sa rozumie riadenie aktuálnych požiadaviek
cestovného ruchu, zachovávajúc pritom prírodné, kultúrne a sociálne prostredie a budúce možnosti pre
uspokojenie potrieb turistických návštevníkov. Trvalo udržateľný cestovný ruch rešpektuje prírodné
hodnoty a kultúrne prostredie obce, jej obyvateľov a ich tradície. Nosnými prvkami takto zameranej
rekreácie a turizmu v území bude ochrana prírody a krajiny, ochrana kultúrneho a historického dedičstva
i nenarušenie urbanistického charakteru obce a života jej obyvateľov a zároveň vytvorenie realizačných
podmienok pre dlhodobejší pobyt turistických návštevníkov v podobe zvýšenia ubytovacích kapacít
i formou ponúkania ubytovania návštevníkov v súkromí, individuálnou chatovou či chalupárskou
rekreáciou príp. i výstavbou malokapacitných ubytovacích zariadení v zastavanom území obce.
Situovanie ubytovacích kapacít cestovného ruchu priamo v zastavanom území obce je zároveň
bezprostredne spojené s využívaním miestnej infraštruktúry a tam lokalizovaných stravovacích,
pohostinských, obchodných iných doplnkových služieb turistickými návštevníkmi.
Priorita č. 1.2: Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácia obce
Charakteristika:
Rozvoj cestovného ruchu a trvalá udržateľnosť tohto zámeru predpokladá výraznú propagáciu
podmienok cestovného ruchu v riešenom území. Realizácia turistických výdavkov v obci môže prispieť
k oživeniu lokálnej ekonomiky, vytvoreniu aspoň malého počtu sezónnych pracovných miest. Počíta sa
so zapojením historických i technických pamiatok i prírodného potenciálu do ponuky produktov
cestovného ruchu a s rozvojom podnikateľských aktivít v rámci ponuky rekreačných služieb.
Špecifický cieľ č. 2:
VYUŽITIE POTENCIÁLU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Charakteristika:
Riešené územie sa nachádza v Košickom kraji a je súčasťou historického regiónu Spiša. Kluknava leží priamo
v susedstve Richnavy, známej z čias vojenských akcií Jiskrových vojakov a bratríckeho vojska na Spiši. Podľa
niektorých historikov Kluknava vyrástla na starej osade zvanej Stará Richnava, ktorá sa po prvýkrát spomína
v roku 1304 ako "Clichno" a pod. Patrila pod panstvo Richnavského hradu a v neskoršom období feudalizmu
Csákyovcom. Na riešenom území sa nachádzajú jednak archeologické lokality a predovšetkým veľký počet
atraktívnych národných kultúrnych pamiatok, čo môže byť pri dobrom marketingu veľmi významným rozvojovým
prvkom cestovného ruchu v riešenom území. Obec má obrovský potenciál využitia kultúrneho dedičstva
na výraznejšie zviditeľnenie, spropagovanie a zatraktívnenie riešeného územia.
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Priorita č. 2.1: Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva na výraznejšie zviditeľnenie,
spropagovanie a zatraktívnenie riešeného územia
Charakteristika:
Kultúrne pamiatky, ale aj živá ľudová kultúra tvoria zatiaľ veľmi málo využitý potenciál pre zviditeľnenie
a propagáciu obce a je východiskom aj pre konkrétne pozitívne ekonomické dopady na obec – rekreácie
a cestovný ruch, služby. Preto je potrebné kultúrne dedičstvo chrániť a využívať. V tomto smere je
kľúčovým faktorom zapojenie kultúrnych pamiatok a kultúry do fungujúceho projektu Gotická cesta
a pripravovaného projektu Železná cesta prostredníctvom rôznych projektov, napríklad realizáciou
náučného chodníka.
Priorita č. 2.2: Zvýšenie informovanosti obyvateľstva a turistov o existencii národných kultúrnych
pamiatkach
Charakteristika:
Informovanosť obyvateľstva a návštevníkov o kultúrnych pamiatkach a ľudovej kultúre je základným
predpokladom ich využitia. Je potrebné využiť všetky média.
Špecifický cieľ č.3 :
DOBUDOVANIE SOCIÁLNEJ A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY, PODPORA BÝVANIA
Charakteristika:
Cieľ je zameraný na vylepšenie stavu sociálnej infraštruktúry a na vytvorenie podmienok pre rozvoj bývania
v obci. V oblasti sociálnej infraštruktúry ide o zvýšenie efektívnosti prevádzky školy a o zlepšenie podmienok
poskytovania zdravotníckych a sociálnych služieb.
Priorita č. 3.1: Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
Charakteristika:
Priorita je zameraná na dobudovanie sociálnej infraštruktúry, predovšetkým pre seniorov. V rámci
školskej infraštruktúry ide o zvýšenie efektívnosti prevádzky Základnej a Materskej školy - zlepšenie
technických podmienok a výhľadovo zvýšenie kapacity. V oblasti bývania ide o vytvorenie podmienok
pre výstavbu rodinných domov a podporu realizácie nájomných bytov.
Priorita č. 3.2: Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Charakteristika:
Priorita je zameraná na dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry, predovšetkým
dobudovanie verejného vodovodu a realizáciu verejnej kanalizácie, ale aj zámery v oblasti odpadového
hospodárstva, dopravy či protipovodňových opatrení.
Špecifický cieľ č.4 :
PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJA
Charakteristika:
V obci je potrebné vytvoriť podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie hospodárskej aktivity
– vytvorenie územných a priestorových podmienok. V oblasti obnovy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
je cieľ zameraný na stabilizáciu pôdneho fondu a zvýšenie produktivity poľnohospodárstva. Cieľ sa zameriava aj
na zlepšenie krajino-ekologických podmienok a regeneráciu prírodného prostredia tak, aby bol dosiahnutý
rovnovážny stav medzi hospodárskym využitím krajiny a zachovaním, resp. zvýšením jej ekologických
a estetických hodnôt.
Priorita č. 4.1: Podpora podnikania a zamestnanosti
Charakteristika:
Priorita je zameraná na podporu podnikania vytvorením zodpovedajúcej infraštruktúry a podporu
zamestnanosti vytvorením vhodných podmienok. Táto priorita má bezprostredné previazanie s podporou
rozvoja rekreácie a cestovného ruchu a s ochranou a využitím kultúrneho dedičstva
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Priorita č. 4.2: Rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Charakteristika:
V oblasti rozvoja poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je priorita zameraná na modernizáciu
technológie poľnohospodárskych činností, na stabilizáciu pôdneho fondu a zvýšenie produktivity
poľnohospodárstva. Zároveň je potrebné chrániť a zachovávať dosiahnutý rovnovážny stav medzi
hospodárskym využitím krajiny a zachovaním, resp. zvýšením jej ekologických a estetických hodnôt.
Priorita č. 4.3: Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia ako predpoklad rozvoja
Charakteristika:
Základnou podmienkou pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu a pre zachovanie a využitie kultúrneho
dedičstva je eliminácia technických a environmentálnych problémov a nedostatkov, ktoré v súčasnosti
tento rozvoj obmedzujú. Ide najmä o disproporcie v oblasti environmentálnej infraštruktúry a dopravy.
Pre rozvoj obce a najmä pre rozvoj cestovného ruchu v tomto priestore je významná aj úprava a vzhľad
verejných priestranstiev, kvalita a množstvo zelene a zelených plôch a samozrejme aj kvalita miestnych
komunikácií a chodníkov v obciach. Priorita obsahuje opatrenie, ktoré je zamerané na skvalitňovanie
týchto verejných priestorov obce a zlepšenie ich vzhľadu tak, aby bol zachovaný ich vidiecky charakter.
Špecifický cieľ č.5 :
ZVÝŠENIE IDENTITY OBCE POSILŇOVANÍM KULTÚRNEHO A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA A ROZVOJOM
SPOLUPRÁCE
Charakteristika:
Rozvoj spolupráce obyvateľov obce v oblasti kultúry a športu posilní identitu obce. Zvýšenie informovanosti
obyvateľov pomôže zlepšiť kvalitu komunitného života a zvýšiť záujem obyvateľov o spoluprácu pri riešení
spoločných problémov verejného záujmu. Tento špecifický cieľ zdôrazňuje aj potrebu vzdelávania
nezamestnaných obyvateľov s cieľom zvýšiť ich schopnosti reagovať na zmenené ekonomické podmienky života.
Dôležité je aj ďalšie skvalitňovanie spolupráce smerom von – teda s inými subjektmi na komunálnej úrovni
a v rámci združení, aj v rámci cezhraničných vzťahov.
Priorita č. 5.1: Podpora činnosti pre aktivizáciu komunít
Charakteristika:
Zámerom tejto priority je rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvality ľudského potenciálu. Cieľom
priority je zlepšiť podmienky informovanosti, podporovať rozvoj komunikácie a vytvárať prostredie, ktoré
podnieti obyvateľov k zvyšovaniu pocitu spolupatričnosti a príslušnosti ku spoločnej komunite. Ide najmä
o posilnenie lokálpatriotizmu a zvyšovanie záujmu obyvateľov o verejný život v obci. Realizáciou
komunitných programov a vzdelávacích aktivít sa očakáva zvýšenie schopnosti nezamestnaných zapojiť
sa do spoločnosti a do pracovného trhu.
Priorita č. 5.2: Podpora rozvoja spolupráce a budovania partnerstiev
Charakteristika:
V rozvoji partnerstiev a spolupráce je priorita zameraná na rozvoj vnútorných partnerstiev na úrovni obce
a vonkajších v rámci spolupráce s inými samosprávami resp. v rámci združení, ale aj v cezhraničných
súvislostiach.

3.2 Opatrenia a aktivity
Priorita č. 1.1: Rozvoj udržateľného cestovného ruchu
Opatrenie č. 1.1.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sídla dobudovaním infraštruktúry cestovného ruchu
Zameranie:
Vytvorenie podmienok pre zapojenie historických a technických pamiatok na území obce do poznávacieho
cestovného ruchu a budovanie súvisiacej infraštruktúry s tým spojenej (náučné trasy), zapojenie prírodných
hodnôt vytvorením podmienok pre vodácku turistiku, rekonštrukcia a doplnenie siete športových zariadení,
cyklotrasy.
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Disparity:
- pretrvávajúca absencia turistického informačného a navigačného systému v obci (informačné panely,
informačné brožúry) o kultúrno - historických a technických pamiatkach v teréne znemožňujúca využitie
potenciálu poznávacieho cestovného ruchu,
- pretrvávajúci vysoký podiel jednodňových návštevníkov, nízkeho podielu pobytových turistov a nízkeho
priemerného počtu prenocovaní spojený s nevyužívaním služieb a s nárastom intenzity dopravy v obci
prinášajúci nízky prínos cestovného ruchu pre lokálnu ekonomiku,
- vzdialená poloha od bohatých trhov a s tým spojená náročnosť získavania solventných klientov i zvýšená
nákladovosť pri propagácií turistických atraktivít a produktov cestovného ruchu v konkurencii iných lokalít
vhodných pre víkendovú rekreáciu v cieľovej skupine obyvateľov miest Košice, Prešov a Spišská Nová Ves.
Aktivity:
Názov aktivity
zlepšenie prístupnosti významných historických a technických
pamiatok v obci a informovanosť o nich
vybudovanie značenej náučnej pešej trasy i cyklistického
chodníka s inštaláciou informačných panelov príp. expozícií na
lokalitách týchto pamiatok (mlyn, kostoly, kaštieľ, drevený most,
huta a kaštieľ v miestnej časti Štefanská Huta v trase
železničná zastávka Richnava – obec Kluknava – miestna časť
Štefanská Huta – železničná zastávka Kluknava,
vybudovanie značeného cyklistického chodníka prepájajúceho
obec Kluknava, oddychové miesto Pánova Lúka a kostolík sv.
Anny
v trase
účelovej
komunikáciou
v správe
Poľnohospodárskeho družstva a pod.
vytvorenie podmienok pre údržbu a obnovu významných
historických a technických pamiatok v obci
zavedenie možnosti dobrovoľného vstupného resp. príspevku
zo strany turistických návštevníkov na údržbu a obnovu
pamiatok.
sprístupnenie atraktivít cestovného ruchu v obci účastníkom
vodáckej turistiky
vybudovanie verejného táboriska pre vodákov v priestore
bývalého ihriska v miestnej časti Štefanská Huta i oddychového
miesta s altánkom s využitím atraktívnosti lokality dreveného
mosta cez rieku Hornád.
ponuka športových aktivít v rámci cestovného ruchu
rekonštrukcia a doplnenie siete športovísk v obci pre ich
využitie obyvateľmi obce i turistickými návštevníkmi.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MH SR
MK SR
Fondy EÚ

Opatrenie č. 1.1.2: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Zameranie:
Výstavba a rekonštrukcia objektov a zariadení pre účely cestovného ruchu (stravovanie, ubytovanie, rekreačné
areály, služby pre rekreantov). Zvýšenie podielu cestovného ruchu na lokálnej ekonomike obce prostredníctvom
využívania služieb v obci.
Disparity:
- pretrvávajúci vysoký podiel jednodňových návštevníkov, nízkeho podielu pobytových turistov a nízkeho
priemerného počtu prenocovaní spojený s nevyužívaním služieb a s nárastom intenzity dopravy v obci
prinášajúci nízky prínos cestovného ruchu pre lokálnu ekonomiku,
- vzdialená poloha od bohatých trhov a s tým spojená náročnosť získavania solventných klientov i zvýšená
nákladovosť pri propagácií turistických atraktivít a produktov cestovného ruchu v konkurencii iných lokalít
vhodných pre víkendovú rekreáciu v cieľovej skupine obyvateľov miest Košice, Prešov a Spišská Nová Ves.
Aktivity:
Názov aktivity
podpora investícií v oblasti cestovného ruchu:
dobudovanie Penziónu Biela dáma a Čierny rytier a zvýšenie jeho genia loci”
v atraktívnom prostredí so zameraním na náročných návštevníkov,
vytvorenie malokapacitného ubytovacieho zariadenia formou prestavby resp.
rekonštrukcie podkrovných priestorov jestvujúceho objektu Reštaurácie u

Predpokladaný príjemca finančnej
Zdroj finančnej pomoci
pomoci
podnikateľské subjekty a ich združenia Fondy EÚ
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Predpokladaný príjemca finančnej
pomoci

Názov aktivity

Zdroj finančnej pomoci

poľovníka obci na turistickú ubytovňu resp. ubytovanie v súkromí,
využitie ubytovacej kapacity poľovníckej chaty v blízkosti vrcholu Roháčky aj
pre turistických návštevníkov,
stavebno – technické úpravy obývaných domov nenarúšajúcich urbanisticko architektonický vzhľad obce pre potenciálne ubytovanie návštevníkov
v súkromí.

-

Priorita č. 1.2: Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácia
obce
Opatrenie č. 1.2.1.: Propagácia potenciálu obce v rámci cestovného ruchu
Zameranie:
Prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) vytváranie informačných materiálov
na propagáciu podmienok cestovného ruchu v obci, rozvíjanie propagácie obce a zapojenie sa do budovania
informačnej siete propagácie cestovného ruchu na Spiši.
Disparity:
- pretrvávajúca absencia turistického informačného a navigačného systému v obci (informačné panely,
informačné brožúry) o kultúrno - historických a technických pamiatkach v teréne znemožňujúca využitie
potenciálu poznávacieho cestovného ruchu.
Aktivity:
Názov aktivity
-

prezentácia obce v oblasti ponuky rekreačných aktivít,
spracovanie publikačných materiálov o obci, vytvorenie
komplexného súboru informácií (informačné brožúry,
samostatný priestor na webovej stránke obce a pod.)
o historických a technických pamiatkach a novovytvorenej
značenej náučnej trase.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MK SR
Fondy EÚ
Program obnovy dediny

Priorita č. 2.1: Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva
Opatrenie č. 2.1.1: Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva
Zameranie:
Na riešenom území je veľký počet atraktívnych NhNKP, je potrebné zlepšiť ich technický stav a venovať
pozornosť rozvoju cestovného ruchu v oblasti kultúry a kultúrnych pamiatok. Je možnosť využiť bohatý počet
historických pamiatok pre realizáciu náučného chodníka a napojiť sa na Gotickú cestu. Po majetkovom vyrovnaní
vlastníckych vzťahov je možné využiť potenciál Štefanskej Huty. Obec má potenciál vytipovať pamätihodnosti
obce a začleniť ich do ÚPN - O. Históriu obce je možné využiť na výraznejšie zviditeľnenie, spropagovanie
a zatraktívnenie riešeného územia. Pre propagáciu obce je potrebné dať vyrobiť aktuálnu dokumentáciu o obci
a upomienkové predmety z ľudovej tvorivosti. Opatrenie je zamerané aj na ľudovú kultúru a podporu jazykovej
kultúry.
Disparity:
- slabo rozvinutý cestovný ruch v oblasti kultúry, slabá informovanosť a propagácia existencie významných
a jedinečných národných kultúrnych pamiatok a historických objektov v obci,
- chátranie a nevyužitie pamiatok kvôli nedostatku finančných prostriedkov a vlastníckym vzťahom v území.
Aktivity:
-

Názov aktivity
obnova kostola sv. Kataríny,
vytipovanie pamätihodností obce a ich začlenenie do ÚPN-O,
zlepšenie technického stavu NhNKP,
vybudovanie náučného chodníka zameraného na kultúrne
pamiatky a napojenie na Gotickú cestu,
vybudovanie amfiteátra a prístupovej cesty k pútnickému

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
Ministerstvo kultúry SR – grantové programy:
Obnovne si svoj dom,
Nehmotné kultúrne dedičstvo,
Akvizícia knižníc.
fondy EÚ
Program obnovy dediny
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-

Názov aktivity
miestu (kostolík sv. Anna),
realizácia jarmokov pred a počas púte a iných slávností obce,
výroba aktuálnej dokumentácie o obci a malých propagačných
a upomienkových predmetov z ľudovej tvorivosti,
nákup knižničného fondu,
podpora ľudovej kultúry – Kluknavské folklórne slávnosti.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci

Zdroj finančnej pomoci

Priorita č. 2.2: Propagácia kultúrneho dedičstva
Opatrenie č. 2.2.1: Zvýšenie informovanosti a propagácia kultúrneho dedičstva
Zameranie:
V spolupráci s odbornými inštitúciami a odborníkmi príprava, tvorba a šírenie informácii prostredníctvom rôznych
médií s cieľom propagovať kultúrne dedičstvo a ľudovú kultúru.
Disparity:
- pretrvávajúci nedostatok informácii o kultúrnom dedičstve a ľudovej kultúre, znížená atraktivita pre
potenciálnych návštevníkov.
Aktivity:
Názov aktivity
-

prezentácia obce v oblasti kultúrneho dedičstva cez odborné
publikácie a kultúrnych pamiatkach a dejinách obce,
príprava a realizácia náučného chodníka zameraného na
kultúrne dedičstvo vo väzbe na Gotickú cestu,
príprava a realizácia vo väzbe na Železnú cestu,
príprava periodického propagačného materiálu o ľudovej
kultúre, napr. Kalendára - spravodajcu kultúrnych aktivít,
príprava publikácie o dejinách obce Kluknava.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
Ministerstvo kultúry SR – grantové programy:
fondy EÚ
Program obnovy dediny

Priorita č. 3.1: Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
Opatrenie č.3.1.1: Zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb
Zameranie:
Zlepšenie podmienok služieb pre dôchodcov v obci, vybudovanie zariadenia sociálnych služieb, riešenie
problémov mladých rodín s deťmi.
Disparity:
- chýba opatrovateľská služba pre osamelých a chorých,
- chýba dom dôchodcov,
- chýbajú priestory pre služby pre dôchodcov,
- vo vekovej štruktúre obyvateľstva začínajú prevládať staršie vekové skupiny.
Aktivity:
Názov aktivity
-

poskytovanie služieb pre dôchodcov (stravovacie služby,
opatrovateľská služba),
vybudovanie zariadenia sociálnych služieb,
pomoc mladým rodinám pri získavaní bývania v obci,
podpora zabezpečovania opatrovateľskej služby.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec, podnikateľské objekty a
ich združenia

Zdroj finančnej pomoci
MPSVaR SR
Fondy EÚ

Opatrenie č.3.1.2: Zvýšenie efektívnosti prevádzky školských zariadení
Zameranie:
Aktivity zamerané na zvýšenie úrovne materskej školy a základnej školy v Kluknave, ZŠ a MŠ bude pokrývať
potrebu školských kapacít pre Kluknavu a okolité obce, využitie jej priestorov aj pre ďalšie vzdelávacie aktivity
a mimoškolskú činnosť. Opatrenie je podporované z fondov EÚ. Neoprávnené aktivity môžu byť podporované
zo zdrojov MŠ SR.
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Disparity:
- nedostatočne priestorové kapacity ZŠ a MŠ na počet detí,
- chýba modernejšie materiálno-technické vybavenie,
- málo viacúčelových športových plôch,
- niektorí rodičia dávajú deti do ZŠ mimo obce.
Aktivity:
Názov aktivity
-

spolupráca s obcou Kluknava pri efektívnejšom využití
priestorov základnej školy,
výstavba nového pavilónu pri existujúcej ZŠ, zvýšenie kapacity
MŠ,
materiálno-technické a priestorové dobudovanie školských
zariadení
dostavba viacúčelových športových plôch,:
prepojiť školské vzdelávacie a výchovné programy s potrebami
a koncepčnými zámermi obce,
rozvoj a podpora mimoškolských aktivít na aktívne trávenie
voľného času,
prepojiť vzdelávanie s aktuálnymi požiadavkami trhu práce,
zvyšovanie kvalifikácie obyvateľstva.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MŠ SR
Fondy EÚ

Opatrenie č.3.1.3: Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotníckych služieb
Zameranie:
Dobudovanie infraštruktúry zdravotníckych zariadení a zlepšenie podmienok poskytovania a dostupnosti
zdravotníckych služieb. Opatrenie je podporované v oblasti sociálnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ.
Pre neoprávnené aktivity je finančným zdrojom rozpočet obce, resp. KSK.
Disparity:
- nedostatočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti,
- chýba koncepcia zdravotníckej starostlivosti,
- chýba lekáreň.
Aktivity:
Názov aktivity
-

dobudovať infraštruktúru existujúcich zdravotníckych zariadení,
zlepšiť podmienky poskytovania služieb zubnej ambulancie,
zriadiť lekáreň.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec, podnikateľské subjekty

Zdroj finančnej pomoci
MZ SR
Fondy EÚ

Opatrenie č.3.1.4: Vytváranie podmienok pre rozvoj bývania
Zameranie:
Príprava podmienok pre výstavbu rodinných domov v obci, príprava výstavby nájomných bytov, pomoc mladým
rodinám pri získavaní bývania Opatrenie nie je podporované z fondov EÚ. Finančným zdrojom je rozpočet obce
a u vybraných aktivít ŠFRB.
Disparity:
- starnúci bytový fond,
- nízky počet bytov na 1000 obyvateľov v obci
- chýbajú byty pre mladých (nájomné obecné byty),
- nedostatok pozemkov pre rodinné domy, nevysporiadané pozemky,
- vysoký počet neobývaných rodinných domov,
- chýba základná infraštruktúra k RD (vodovod, kanalizácia).

60

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KLUKNAVA

Aktivity:
Názov aktivity
-

podpora budovania individuálnej bytovej výstavby,
príprava pozemkov pre výstavbu RD,
výstavba nájomných obecných bytov,
podporovať využitie neobývaných RD - poskytnutie
motivačného príspevku od obce na rekonštrukciu RD,
pomoc mladým rodinám pri získavaní bývania v obci,
postupné pripájanie sa rodinných domov na vodovodnú
a kanalizačnú sieť.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MDVaRR SR
Fondy EÚ

Priorita č. 3.2: Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie č.3.2.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, vytvorenie nových parkovacích
plôch v obci
Zameranie:
Vypracovanie koncepcie dopravnej obsluhy obce, budovanie a údržba cestných prístupových komunikácií v obci,
realizácia výstavby a rekonštrukcie miestnych chodníkov, zvýšenie kapacity parkovacích plôch v obci, dopravná
obslužnosť obce z hľadiská verejnej dopravy. Opatrenie nie je podporované zo štrukturálnych fondov EÚ.
Finančným zdrojom je rozpočet KSK, MDPT SR.
Disparity:
- nízka dopravná bezpečnosť v obci,
- hluková záťaž z intenzívnej tranzitnej dopravy na hlavnej ceste,
- nedostatočná verejná doprava cez víkend,
- chýbajúce parkoviská.
Aktivity:
Názov aktivity
-

rekonštrukcia miestnych komunikácií,
doplnenie chýbajúcich a rekonštrukcia existujúcich chodníkov,
zvýšenie dopravnej bezpečnosti na štátnej ceste i miestnych
komunikáciách (zníženie povolenej rýchlosti, meranie rýchlosti,
zabezpečiť dopravné značenie),
rozšírenie parkovacích plôch.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MDVaRR SR
Fondy EÚ

Opatrenie č.3.2.2: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie, odvedenie odpadových vôd do ČOV, odpadové
hospodárstvo, protipovodňové opatrenia
Zameranie:
Dobudovanie siete verejného vodovodu, vybudovanie kanalizačnej siete a jej napojenie na čistiareň odpadových
vôd v súlade so spoločnou koncepciou riešenia problému s okolitými obcami, vytvorenie podmienok pre
bezkolízne zneškodňovanie odpadových vôd do doby realizácie kanalizačnej siete v obciach. Opatrenie je
podporované zo štrukturálnych fondov EÚ. Neoprávnené aktivity budú financované z rozpočtu obcí, resp.
mikroregiónu.
Disparity:
- nedobudovaný verejný vodovod v obci,
- vypúšťanie odpadových vôd bez prečistenia, chýbajúca kanalizácia a ČOV v obci,
- voda v studniach nevyhovuje hygienickým normám, zvýšený výskyt dusičnanov v pôde, odvádzanie
odpadových vôd z RD do žúmp,
- chýbajúci zberný dvor odpadov a obecná kompostáreň.
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Aktivity:
Názov aktivity
-

dokončenie výstavby verejného vodovodu,
dokončenie prípravy projektu riešenia verejnej kanalizácie,
vybudovanie kanalizačnej siete a jej napojenie na ČOV,
do doby realizácie kanalizačnej siete vývoz odpadových vôd
zo žúmp pri rodinných domoch do ČOV,
zlepšenie kvality podzemných vôd,
realizácia zberného dvora odpadov a obecnej kompostárne,
protipovodňové opatrenia.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MŽP SR
Fondy EÚ

Opatrenie č. 3.2.3: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Zameranie:
Zavádzanie technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na báze využitia vodnej energie, dobré
podmienky na budovanie MVE v riešenom území, budovanie technologických zariadení a infraštruktúry.
Opatrenie je podporované zo štrukturálnych fondov EÚ. Neoprávnené aktivity môžu byť podporované zo zdrojov
MŽP SR.
Disparity:
- nevyužívanie obnoviteľných zdrojov energie,
- spaľovanie fosílnych palív v domácnostiach.
Aktivity:
Názov aktivity
-

využívanie obnoviteľných zdrojov vodnej energie: - výstavby
malej vodnej elektrárne na Hornáde,
obmedzenie spaľovania fosílnych palív väčším využívaním
plynu na kúrenie.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MŽP SR
MH SR
Fondy EÚ

Opatrenie č. 3.2.4: Posilnenie energetických sieti a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Zameranie:
Posilnenie distribúcie elektrickej energie na zamedzenie jej výpadkov, vybudovanie novej trafostanice,
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.
Disparity:
- preťaženosť elektrických sietí v niektorých častiach obce,
- technická opotrebovanosť verejného osvetlenia.
Aktivity:
Názov aktivity
-

vybudovanie novej trafostanice na odstránenie preťaženia
elektrických sietí v obci,
zabezpečenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia,
realizácia rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MŽP SR
MH SR
Fondy EÚ

Priorita č. 4.1: Podpora podnikania a zamestnanosti
Opatrenie č. 4.1.1: Aktivizácia podnikateľského prostredia
Zameranie:
Podpora vzniku malých výrobných prevádzok a služieb, vzdelávanie v oblasti zakladania živnosti, vytváranie
podmienok pre podnikanie v obci, výstavba a rekonštrukcia objektov pre podnikanie. Opatrenie je podporované
zo štrukturálnych fondov EÚ. Neoprávnené aktivity budú financované zo zdrojov zainteresovaných
podnikateľských subjektov a ich združení.
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Disparity:
- málo pracovných príležitostí,
- nedostatočná politika zamestnanosti - nedostatok služieb a malý záujem o podnikanie,
- vysoká nezamestnanosť,
- chýba združenie drobných podnikateľov,
- nevytvorené podnikateľské prostredie pre rozvoj malého a stredného podnikania (chýbajúca infraštruktúra),
- chýbajú niektoré remeselné služby,
- slabá lokálna ekonomika.
Aktivity:
Názov aktivity
-

-

-

-

vytváranie podmienok pre využitie objektov, ktoré stratili
pôvodný účel využitia (napr. neobývané rodinné domy ale
i ďalšie objekty, ktoré stratili pôvodný účel využitia ),
vytváranie motivujúceho prostredia pre podnikanie (napr.
prenájom pozemkov bezodplatne, zníženie daní
z nehnuteľností a pod.),
vzdelávanie v oblasti zakladania živností,
vypracovanie analýzy možnosti rozvoja podnikateľských
aktivít v obci,
spolupráca s miestnym súkromným sektorom v ich snahách
o rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich objektov
a prevádzok,
rozširovanie sortimentu a kvality služieb,
vytváranie podmienok pre vznik prevádzok zameraných
na remesla a služby.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MH SR
MPSVaR SR
Fondy EÚ

Opatrenie č. 4.1.2: Zamestnanosť
Zameranie:
Vytváranie podmienok pre zriadenie výrobných prevádzok, vzdelávanie v oblasti zakladania živnosti, možnosti
získania finančnej podpory na začatie podnikania, spolupráca s Úradom práce a regionálnymi agentúrami.
Opatrenie je podporované zo štrukturálnych fondov EÚ. Neoprávnené aktivity budú financované zo zdrojov
zainteresovaných podnikateľských subjektov a ich združení.
Disparity:
- vysoká nezamestnanosť,
- odchod kvalifikovaných mladých ľudí z obce,
- nedostatok pracovných príležitostí v obci a blízkom regióne,
- vysoký počet ľudí s nízkou kvalifikáciou,
- slabá aktivita nezamestnaných pri hľadaní práce.
Aktivity:
Názov aktivity
-

spolupráca s ÚPSVAR - informovanie o aktuálnych voľných
pracovných miestach,
vzdelávanie v oblasti zakladania živností,
podpora samozamestnávania,
podpora realizácie vzdelávacích programov,
možností získania podpôr pre rozvoj podnikania,
podpora zamestnávania rizikových skupín obyvateľstva,stav na trhu práce,
spolupráca s najbližším podnikateľským inkubátorom.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MH SR
MPSVaR SR
Fondy EÚ

Priorita č. 4.2: Rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie č.4.2.1: Obnova a rozvoj produktívneho poľnohospodárstva
Zameranie:
Obnova a posilnenie poľnohospodárskej výroby v dobre fungujúcom poľnohospodárskom podniku, rekonštrukcia
a modernizácia objektov technického a technologického vybavenia, vytvorenie prevádzok na spracovanie
poľnohospodárskych produktov, zavádzanie ekologicky neškodných technológií v poľnohospodárskej výrobe,
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stabilizácia a zúrodnenie pôdneho fondu, diverzifikácia poľnohospodárskych činností. Opatrenie je podporované
zo štrukturálnych fondov.
Disparity:
- slabé dotácie do poľnohospodárstva,
- absentuje spracovanie poľnohospodárskych produktov,
- rozsiahle súvislé intenzívne poľnohospodársky obhospodarované územia,
- stagnuje poľnohospodárska výroba, nedostatok trhov,
- nevyhovujúci technický stav poľnohospodárskych zariadení (koncovky),
- znečistenie spodných vôd od poľnohospodárstva, riziko znečistenia vôd dusičnanmi,
- chýba koordinácia medzi subjektmi pôsobiacimi v poľnohospodárstve,
- znečistené ŽP vo väzbe na výrobu a poľnohospodárstvo.
Aktivity:
Názov aktivity
-

obnova a modernizácia strojového parku, technického
a technologického vybavenia,
rekonštrukcia a modernizácia poľnohospodárskych objektov,
efektívny rozvoj rastlinnej i živočíšnej poľnohospodárskej výroby,
oživenie poľnohospodárskej výroby súkromným sektorom
(zakladanie malých fariem),
diverzifikácia
podnikateľských
činností
v oblasti
poľnohospodárstva- finalizovať výrobky,
hľadanie možnosti spracovania a odbytu produktov
poľnohospodárskej výroby- rozvoj odbytových združení.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MPaRV SR
Fondy EÚ

Opatrenie č.4.2.2: Využívanie lesného bohatstva obce, starostlivosť o les
Zameranie:
Rozsah a využitie lesných plôch, modernizácia technického a technologického vybavenia využívaného v lesnom
hospodárstve, obnova územia po ťažbe dreva, dopad ťažby dreva na životné prostredie.
Disparity:
- absentuje finálne spracovanie drevnej hmoty,
- zvýšená hrozba vzniku povodni na odlesnených plochách,
- erózia lesnej pôdy po ťažbe dreva.
Aktivity:
Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Názov aktivity
-

zalesňovanie plôch po ťažbe dreva,
aktivity zamerané na stabilizáciu LPF,
obnova a modernizácia strojového parku,
a technologického vybavenia,
finalizácia spracovania drevnej suroviny.

technického

Zdroj finančnej pomoci
MPaRV SR
Fondy EÚ

Priorita č. 4.3: Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia ako
predpoklad rozvoja
Opatrenie č.4.3.1: Regulácia funkčného a priestorového vývoja stavebnej štruktúry a krajiny
Zameranie:
Aktivity zamerané na zabezpečenie regulácie funkčného využitia a priestorového usporiadania stavebnej
štruktúry a krajiny – príprava odborných a koncepčných podkladov a dokumentov a ich efektívne využitie v praxi
– urbanistické, architektonické štúdie a projekty, územný plán obce, projekt územného systému ekologickej
stability územia, krajinný plán, územno-technické podklady, tvorba a udržiavanie databázy informácií o obci.
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Disparity:
- platný územný plán obce je neaktuálny,
- chýbajú detailné realizačné projekty verejných priestorov a objektov.
Aktivity:
Názov aktivity
-

zabezpečenie spracovanie nového územného plánu obce,
identifikácia významných verejných priestorov a objektov
a zabezpečenie
detailných
urbanisticko-architektonických
a dopravných realizačných projektov.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MDVaRR SR
Program obnovy dediny

Opatrenie č.4.3.2: Zlepšenie vzhľadu obce a krajiny
Zameranie:
Aktivity zamerané na zlepšenie vzhľadu obce a zvýšenie kvality jej verejných priestorov, revitalizácia
a dobudovanie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, chodníkov, verejného osvetlenia, verejnej zelene
a parkových úprav, obnova autobusových zastávok a pod. s dôrazom na vidiecky charakter a uplatnenie prvkov
a materiálov typických pre tento región. Opatrenie je podporované z fondov EÚ. Pre neoprávnené aktivity je
finančným zdrojom rozpočet obce.
Disparity:
- zlé alebo chýbajúce chodníky pri vedľajších komunikáciách,
- nedostatočne udržiavaná verejná zeleň,
- nedostatočne udržiavané verejné priestory,
- nevyhovujúci stavebno-technický stav miestnych komunikácií,
- narušený charakter vidieckej zástavby.
Aktivity:
Názov aktivity
-

Regenerácia obce Kluknava“ – žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenia 4.1 ROP a v rámci výzvy označenej
kódom ROP-4.1a-2013/01,
Realizácia kamerového systému v obce,
komplexná úprava ďalších verejných priestorov v obci – verejné
priestory, pešie priestranstvá, verejná zeleň,
zlepšenie kvality miestnych komunikácií – chodníky a miestne
komunikácie po realizácii kanalizácie a vodovodu, parkoviská,
odstránenie dopravných závad.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MPaRV SR ROP - opatrenie 4.1
MV SR
Fondy EÚ
Program obnovy dediny

Opatrenie č.4.3.3: Identifikácia a eliminácia ekologických disparít limitujúcich rozvoj obce
Zameranie:
Podpora budovania zariadenia na zhodnocovanie odpadov, organizovanie aktivít environmentálnej výchovy
a vzdelávania. Opatrenie je podporované z fondov EÚ. Neoprávnené aktivity môžu byť podporované zo zdrojov
MŽP SR.
Disparity:
- chýba zariadenie na zhodnocovanie odpadov,
- obnovujú sa divoké skládky,
- nedostatočná informovanosť a ekologické vedomie občanov.
Aktivity:
Názov aktivity
-

-

koncepcia organizovania aktivít pre obyvateľov obce
zameraných na environmentálne vzdelávanie (prednášky,
letáky, publikácie, názorné inštruktáže, práca s rôznymi
generačnými skupinami obyvateľov),
príprava a realizácia zariadenia na zhodnocovanie odpadov,
zberný dvor, obecné kompostovisko.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
MŽP SR
Fondy EÚ
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Priorita č. 5.1: Podpora činnosti pre aktivizáciu komunít
Opatrenie č.5.1.1: Zvyšovanie úrovne občianskej participácie cez komunikačné nástroje
Zameranie:
Zvyšovanie občianskej participácie na veciach verejného záujmu v obci, zavádzanie účinných foriem komunikácie
medzi samosprávou obce a obyvateľmi, aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti obyvateľov, zriadenie
verejne prístupného bodu k internetu. Opatrenie je podporované z fondov EÚ. Neoprávnené aktivity budú
financované z rozpočtu obce. Finančným zdrojom môžu byť aj zdroje podporných grantov príslušných nadácií
a MVO.
Disparity:
- slabá komunikácia medzi samosprávou obce a občanmi,
- slabá komunikácia medzi občanmi,
- slabá informovanosť občanov,
- chýba databáza informácií o ponuke služieb.
Aktivity:
Názov aktivity
zvyšovanie kvality komunitného života v obci – podpora aktivít
zameraných na komunikáciu a zlepšovanie medziľudských
vzťahov,
podpora
komunikácie
medzi
občanmi
a samosprávou,
zvyšovanie občianskej participácie na veciach verejného
záujmu,
zvyšovanie informovanosti o verejnom živote v obci,
vytvorenie databázy o ponuke služieb.

-

-

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
Fondy EÚ

Opatrenie č.5.1.2: Vytvorenie prostredia pre posilňovanie identity obce cez spoločenské aktivity
Zameranie:
Rozvoj kultúrnych aktivít v oblasti folklóru, organizovanie spoločných kultúrno-spoločenských podujatí v rámci
obce, do ktorých budú zapájané aktívne kultúrne a spoločenské spolky pôsobiace v obci, podpora zakladania
spolkov a občianskych združení zameraných na oživenie kultúrnych tradícii, zvýrazňovanie identity obce,
spolupráca rôznych generačných skupín obyvateľov. Opatrenie nie je podporované z fondov EÚ. Finančným
zdrojom je rozpočet obce a zdroje podporných grantov príslušných nadácií a MVO. Zdrojom finančnej pomoci
pri vybraných aktivitách môže byť aj MK SR.
Disparity:
- nedostatočná spolupráca rôznych záujmových skupín (športové podujatie + sprievodné podujatia),
- nedostatočná práca s mladými ľuďmi,
- nedostatočný lokálpatriotizmus a rozvoj partnerstiev.
Aktivity:
Názov aktivity
-

podpora a rozvoj kultúrnych aktivít v obci,
podpora zakladania spolkov,
organizácia spoločenských a športových podujatí.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
Fondy EÚ

Priorita č. 5.2: Podpora rozvoja spolupráce a budovania partnerstiev
Opatrenie č.5.2.1: Posilňovanie spolupráce a tvorba partnerstiev
Zameranie:
Aktivity zamerané na zlepšenie a zefektívnenie spolupráce obce v združeniach obcí, vytváranie nových
partnerských kontaktov s ďalšími obcami a združeniami, vytváranie podmienok pre rozvoj spolupráce v oblasti
rekreácie a cestovného ruchu, rozvoj spolupráce v rámci cezhraničných kontaktov. Aktivity zamerané na rozvoj
cezhraničnej spolupráce sú podporované z fondov EÚ. Pre ostatné aktivity je finančným zdrojom rozpočet obce
a zdroje podporných grantov príslušných nadácií a MVO.
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Disparity:
- nedostatočne rozvinuté družobné vzťahy,
- nedostatočná spolupráca v rámci združení obcí.
Aktivity:
Názov aktivity
-

-

zlepšenie spolupráce v združeniach obci – budovanie
inštitucionálneho zázemia, spolupráca pri príprave spoločných
projektov, spolupráca s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti
regionálneho rozvoja,
rozvoj spolupráce s obcami v oblasti rekreácie a cestovného
ruchu v rekreačnom územnom celku Spiš.

Predpokladaný príjemca
finančnej pomoci
obec

Zdroj finančnej pomoci
Fondy EÚ

3.3 Opis rozvojovej stratégie
3.3.1 Programová štruktúra
Predpoklady sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Kluknava sa odvíjajú od rozvojového potenciálu
územia a jeho faktorov rozvoja a od potenciálu ľudských zdrojov. Poloha obce vo vzťahu k centrám osídlenia
vrátane krajských sídiel Košického a Prešovského kraja a vo vzťahu k tangujúcej trase nadradeného
železničného dopravného koridoru sú dôležitým rozvojovým faktorom, ktorého využitie môže zvýšiť
ekonomickú aktivitu v tomto území. Veľmi perspektívne je využitie rekreačného potenciálu územia.
Stratégia rozvoja obce navrhuje vytvoriť podmienky pre realizáciu infraštruktúry a služieb pre rekreáciu
a cestovný ruch, pre ponuku doplnkových produktov cestovného ruchu. Ráta sa s využitím prírodného
a kultúrneho potenciálu územia pre rozvoj rôznych foriem turizmu. Tieto zámery bude potrebné vyhodnotiť
a priestorovo riešiť v aktualizácii územného plánu obce.
Stratégia rozvoja obce navrhnutá v tomto dokumente, je premietnutá do PHSR obce, v ktorom sú
stanovené okrem zámerov, ktoré využívajú rozvojový potenciál tohto územia a jeho silné stránky, aj zámery
riešenia súčasných problémov.
PHSR obce Kluknava sa v oblasti riešenia súčasných problémov zameriava na oblasť vodného
hospodárstva - dobudovanie vodovodu a realizáciu kanalizácie a na oblasť dopravy – zlepšenie stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií a doplnenie plôch statickej dopravy, riešenie dopravných závad. Je
potrebné zlepšiť aj sociálnu infraštruktúru – sociálna starostlivosť pre dôchodcov, ale aj perspektívny rozvoj
základnej školy. Navrhovaný rozvoj bývania v obci, tak vo forme ponuky pozemkov pre výstavbu rodinných
domov ako aj plánovanie realizácie nájomných obecných bytov, je zámerom pre stabilizáciu obyvateľstva.
V ekonomickej oblasti je potrebné stabilizovať a rozvíjať poľnohospodársku výrobu a vytvárať
podmienky pre rozvoj podnikania. Navrhované opatrenia sú zamerané aj na riešenie týchto problémov.
V oblasti ľudských zdrojov sa disparity prejavujú najmä vysokou mierou nezamestnanosti a starnutím
populácie. Vyššie uvedené zámery v ekonomickej oblasti a v oblasti sociálnej infraštruktúry doplnené podporou
vzdelania sú riešením v tejto oblasti.
Stratégia rozvoja obce Kluknava je vypracovaná na obdobie do roku 2020 a zameriava sa na využitie
rozvojového potenciálu územia a na riešenie rozhodujúcich disparít vo vyššie uvedených oblastiach. Obec má
platný územný plán, ktorý bude aktualizovaný – v súčasnosti prebiehajú prípravné práce. Tento koncepčný
územnoplánovací dokument bude priestorovo riešiť ciele stanovené programovým dokumentom – PHSR.
Na základe výstupov auditu územia a výsledkov SWOT analýzy obce boli určené kritické oblasti a k ním
priradené špecifické ciele, zamerané na riešenie najzávažnejších disparít a na využitie faktorov rozvoja.
V zmysle určeného programového prístupu sú pre jednotlivé ciele stanovené priority, ktoré obsahujú súbor
opatrení zameraných na riešenie identifikovaných disparít.
V zmysle tohto programového prístupu je štruktúra cieľov, priorít a opatrení PHSR obce Kluknava
nasledovná:
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Globálny cieľ:
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ OBCE KLUKNAVA NA ZÁKLADE VYUŽITIA REKREAČNÉHO,
EKONOMICKÉHO A ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMIA
Špecifický cieľ č.1:
VYUŽITIE POTENCIÁLU RIEŠENÉHO ÚZEMIA PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
Priorita č. 1.1: Rozvoj udržateľného cestovného ruchu
Opatrenie č. 1.1.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sídla dobudovaním infraštruktúry cestovného ruchu
Opatrenie č. 1.1.2: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Priorita č. 1.2: Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácia obce
Opatrenie č. 1.21.: Propagácia potenciálu obce v rámci cestovného ruchu
Špecifický cieľ č. 2:
VYUŽITIE POTENCIÁLU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Priorita č. 2.1: Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva na výraznejšie zviditeľnenie,
spropagovanie a zatraktívnenie riešeného územia
Opatrenie č. 2.1.1: Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva
Priorita č. 2.2: Zvýšenie informovanosti obyvateľstva a turistov o existencii národných kultúrnych
pamiatkach
Opatrenie č. 2.2.1: Zvýšenie informovanosti a propagácia kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ č.3 :
DOBUDOVANIE SOCIÁLNEJ A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY, PODPORA BÝVANIA
Priorita č. 3.1: Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
Opatrenie č.3.1.1: Zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb
Opatrenie č.3.1.2: Zvýšenie efektívnosti prevádzky školských zariadení
Opatrenie č.3.1.3: Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotníckych služieb
Opatrenie č.3.1.4: Vytváranie podmienok pre rozvoj bývania
Priorita č. 3.2: Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenieč.3.2.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, vytvorenie nových parkovacích
plôch v obci
Opatrenie č.3.2.2: Dobudovanie vodovodu a kanalizácie, odvedenie odpadových vôd do ČOV, odpadové
hospodárstvo, protipovodňové opatrenia
Opatrenie č.3.2.3: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Opatrenie č.3.2.4: Posilnenie energetických sieti a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Špecifický cieľ č.4 :
PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJA
Priorita č. 4.1: Podpora podnikania a zamestnanosti
Opatrenie č. 4.1.1: Aktivizácia podnikateľského prostredia
Opatrenie č. 4.1.2: Zamestnanosť
Priorita č. 4.2: Rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie č.4.2.1: Obnova a rozvoj produktívneho poľnohospodárstva
Opatrenie č.4.2.2: Využívanie lesného bohatstva obce, starostlivosť o les
Priorita č. 4.3: Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia ako predpoklad rozvoja
Opatrenie č.4.3.1: Regulácia funkčného a priestorového vývoja stavebnej štruktúry a krajiny
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Opatrenie č.4.3.2: Zlepšenie vzhľadu obce a krajiny
Opatrenie č.4.3.3: Identifikácia a eliminácia ekologických disparít limitujúcich rozvoj obce
Špecifický cieľ č.5 :
ZVÝŠENIE IDENTITY OBCE POSILŇOVANÍM KULTÚRNEHO A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA A ROZVOJOM
SPOLUPRÁCE
Priorita č. 5.1: Podpora činnosti pre aktivizáciu komunít
Opatrenie č.5.1.1: Zvyšovanie úrovne občianskej participácie cez komunikačné nástroje
Opatrenie č.5.1.2: Vytvorenie prostredia pre posilňovanie identity obce cez spoločenské aktivity
Priorita č. 5.2: Podpora rozvoja spolupráce a budovania partnerstiev
Opatrenie č.5.2.1: Posilňovanie spolupráce a tvorba partnerstiev
Programová štruktúra PHSR obce Kluknava je zostavená tak, aby bol dodržaný súlad medzi
týmto programovým dokumentom a programovými dokumentmi na podporu regionálneho rozvoja
prijatými na národnej úrovni. Ciele, priority a opatrenia PHSR obce sú kompatibilné s tematickými
oblasťami podpory pre budúce Operačné programy a Program rozvoja vidieka v programových
dokumentoch na národnej úrovni.
IDENTIFIKÁCIA HLAVNÝCH ROZVOJOVÝCH POTRIEB A VÝBER TEMATICKÝCH OBLASTÍ PODPORY
PRE BUDÚCE OP A PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR.
V súvislosti s návrhmi právnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020 by
mala byť podpora zameraná na obmedzený okruh prioritných oblastí, do ktorých budú finančné prostriedky
koncentrované. Tematické oblasti podpory v SR sú definované na základe dokumentov „Národná stratégia
regionálneho rozvoja SR“ (schválená uznesením vlády SR č. 296/2010 z 12. 5. 2010), „Návrh predbežného
stanoviska Slovenskej republiky k budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2013“ (schválený uznesením
vlády SR č. 295/2010 z 12. 5. 2010), „Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012“ (schválený
uznesením vlády SR č. 157/2012 z 27. 4. 2012) a „Aktualizácia Národného programu reforiem Slovenskej
republiky 2012“ (schválená uznesením vlády SR č. 300/2012 z 27. 6. 2012). Ide o nasledovné tematické oblasti
podpory, ktoré budú tvoriť východiskovú základňu budúcich OP:
Tematické oblasti podpory
•

Základná infraštruktúra

Aby si regióny SR udržali, alebo posilnili svoje postavenie (hospodársky rozvoj a zamestnanosť)
v európskom konkurenčnom prostredí, musia mať primerane vybudovanú technickú infraštruktúru k svojej
definovanej konkurenčnej výhode a ľudskému kapitálu. SR vykazuje medzi hlavnými príčinami nerovnomerného
rozvoja regiónov a vzniku regionálnych rozdielov práve nedostatočnú vybavenosť územia infraštruktúrou. V tejto
súvislosti je potrebné sa zamerať najmä na efektívnejšie využívanie zdrojov, na vytvorenie podmienok
pre udržateľnú dopravu a zlepšovanie prístupu k informáciám a ich využívaniu. Preto je snahou SR posilniť svoje
postavenie v európskom konkurenčnom prostredí vďaka primerane vybudovanej
• technickej infraštruktúre (dopravné, telekomunikačné a dátové, energetické a potrubné systémy);
• občianskej infraštruktúre v rozsahu oprávnenosti podpory z fondov EÚ (infraštruktúra a systém služieb
v oblasti verejnej správy, školstva, kultúry a umenia, zdravotníctva a pomoci v tiesni, sociálnych vecí
a rodiny);
• environmentálnej infraštruktúre.
Tabuľka: Návrh tematických cieľov a investičných priorít pre oblasť podpory „Základná infraštruktúra“
Podpora - EFRR, KF
Tematický cieľ 4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičné priority:
− Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore
bývania.
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Tematický cieľ 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika
Investičné priority:
− Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmenám klímy.
− Propagácia investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov zvládania katastrof.
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Investičné priority:
− Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis EÚ.
− Riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis EÚ.
− Ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova a propagácia ekosystémových služieb vrátane NATURA 2000 a zelených infraštruktúr.
− Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného prostredia a účinného využívania zdrojov v sektore odpadu, vodného hospodárstva,
ochrany pôd a znížení miery znečistenia ovzdušia.
− Podpora industriálneho prechodu smerom k hospodárstvu orientovanému na racionálne využívanie zdrojov a podporu zeleného rastu.
Tematický cieľ 7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Investičné priority:
− Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).
− Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemskej vodnej a námornej dopravy, prístavov a multimodálnych
liniek.
− Rozvoj a obnova komplexného, interoperabilného železničného systému vysokej kvality.
− Rozvoj inteligentnej distribúcie plynu a elektriny a systémov ich skladovania a prepravy/prenosu.
Podpora – EFRR
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a ku komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Investičné priority:
− Rozšírenie používania širokopásmového pripojenia a zavedenie vysokorýchlostných sietí a podpora prijatia vychádzajúcich technológií a sietí pre
digitálne hospodárstvo.
− Vývoj produktov a služieb informačných a komunikačných systémov (IKT), elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT.
− Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, inklúzie, kultúry a zdravotníctva.
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Investičné priority:
− Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva.
Tematický cieľ 7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Investičné priority:
− Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T.
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Investičné priority:
− Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.
Podpora – EFRR, KF, ESF
Tematický cieľ 11 - Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy
Investičné priority:
− Posilnenie inštitucionálnej kapacity a účinnosti orgánov verejnej správy a verejných služieb súvisiacich s realizáciou EFRR a podpora akcií týkajúcich
sa inštitucionálnej kapacity a účinnosti verejnej správy podporovaných ESF.
− Posilnenie inštitucionálnych kapacít a účinnosti verejnej správy a verejných služieb spojených s implementáciou KF.
− Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb s ohľadom na reformy, lepšiu reguláciu a dobrú správu.
− Budovanie kapacít nositeľov politík zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych politík a sektorových a územných stratégií za účelom prípravy a realizácie
reforiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Podpora – KF
Tematický cieľ 7 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Investičné priority:
− Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných systémov a podpora udržateľnej mestskej mobility.
Podpora – ESF
Tematický cieľ 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika
Investičné priority:
− V rozsahu zamerania ESF, t. j. prostredníctvom reformy systémov vzdelávania a odbornej prípravy, prispôsobenia zručností, a spôsobilostí, zvyšovania
kvalifikácie pracovnej sily a vytvárania nových pracovných miest.
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Investičné priority:
− Stratégie miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom.
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Financovanie z EFRR a KF EÚ smerované na energetickú efektívnosť a využitie energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, sa bude
zároveň započítavať pre splnenie minimálneho podielu financovania pre tematický cieľ 4 na úrovni 20%
v kategórii viac rozvinutých regiónov a 12% v kategórii menej rozvinutých regiónov.
• Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia
Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov (zdravá a kvalifikovaná pracovná sila) sú predpokladom
udržateľného rastu a konkurencieschopnosti. Prioritne sa SR bude snažiť dosiahnuť sociálnu súdržnosť
v regiónoch založenú na rovnosti príležitostí a na znižovaní chudoby. Z dlhodobého hľadiska bude veľkým
prínosom zosúladenie ponuky vzdelávania s potrebami trhu práce, z krátkodobého hľadiska je nevyhnutné riešiť
vysokú nezamestnanosť, zvlášť v kategórii mladých nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných osôb.
Osobitnú pozornosť chce SR venovať sociálnej inklúzii, najmä v súvislosti so sociálne vylúčenými
spoločenstvami, so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva a obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít,
ako aj podpore starostlivosti o závislého člena rodiny a podpore prechodu inštitucionálnej sociálnej starostlivosti
na komunitnú úroveň.
V rámci tejto oblasti snahou SR je posilniť si postavenie v oblasti:
• celkového zvýšenia zamestnanosti (prepojenie vzdelávacieho systému s trhom práce, sociálna podpora,
podpora marginalizovaných komunít a ľudí so zdravotným postihnutím, sociálnoprávna ochrana, zmena
Zákonníka práce);
• podpory vzdelávania (zvýšenie kvalifikovanosti, modernizácia vzdelávania, zosúladenia vzdelávacích
inštitúcií s trhom práce, vytváranie sietí a partnerstiev so zahraničnými univerzitami, prepojenie medzi
výskumom a podnikateľským sektorom).
Tabuľka: Návrh tematických cieľov a investičných priorít pre oblasť podpory „Ľudské zdroje, zamestnanosť
a sociálna inklúzia“
Podpora – ESF
Tematický cieľ 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika
Investičné priority:
− V rozsahu zamerania ESF, t. j. prostredníctvom reformy systémov vzdelávania a odbornej prípravy, prispôsobenia zručností, a spôsobilostí, zvyšovania
kvalifikácie pracovnej sily a vytvárania nových pracovných miest.

Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
Investičné priority:
− Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych ľudí vrátane miestnych iniciatív zameraných na zamestnanie a podporu pracovnej
mobility.
− Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých bez zamestnania, vzdelania a odbornej prípravy na pracovnom trhu.
− Rovnosť medzi mužmi a ženami a zosúladenie pracovného a súkromného života.
− Aktívne a zdravé starnutie.
− Modernizácia a posilnenie inštitúcií pracovného trhu, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility.
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Investičné priority:
− Aktívne začlenenie, najmä s ohľadom na zlepšenie schopnosti zamestnať sa.
− Boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva, viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.
− Integrácia marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia.
− Zabezpečenie prístupu k dostupným, vysokokvalitným službám, vrátane zdravotníctva a sociálnych služieb všeobecného záujmu.
− Stratégie miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom.
− Podpora sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov.
Tematický cieľ10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania
Investičné priority:
− Prevencia a zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a
stredoškolské vzdelaniu.
− Zlepšenie kvality, efektívnosti a otvorenosti VŠ vzdelania a ekvivalentného vzdelávania s ohľadom na zvýšenie spolupráce a úrovne dosiahnutia VŠ
vzdelania.
− Zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, obnove zručností a spôsobilostí pracovnej sily a zvyšovanie významu pracovného trhu v oblasti
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane zlepšenia kvality odborného vzdelávania a tréningu a vytvorenie a rozvoj vzdelávania vo vzťahu ku
konkrétnej práci a učňovským schémam, ako napr. duálne vzdelávanie.
Tematický cieľ 11 - Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy
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Investičné priority:
− Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb s ohľadom na reformy, lepšiu reguláciu a dobrú správu.
− Posilnenie inštitucionálnej kapacity a účinnosti orgánov verejnej správy a verejných služieb súvisiacich s realizáciou EFRR a podpora akcií týkajúcich
sa inštitucionálnej kapacity a účinnosti verejnej správy podporovaných ESF.
− Budovanie kapacít nositeľov politík zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych politík a sektorových a územných stratégií za účelom prípravy a realizácie
reforiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Podpora – EFRR
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
Investičné priority:
− Podpora rastu priaznivého k zamestnanosti prostredníctvom vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie, vrátane premeny upadajúcich
priemyselných regiónov a rozšírenie dostupnosti rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov.
− Miestne iniciatívy v oblasti rozvoja a pomoc štruktúram, ktoré poskytujú komunálne služby zamerané na tvorbu nových pracovných miest, ak tieto
činnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia o ESF.
− Investície do infraštruktúry pre verejné služby zamestnanosti.
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
Investičné priority:
− Podpora fyzickej, hospodárskej a sociálnej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych spoločenstiev a oblastí.
− Podpora sociálnych podnikov.
Tematický cieľ10 - Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania
Investičné priority:
− Investície do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom modernizácie vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
− Zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, obnove zručností a spôsobilostí pracovnej sily a zvyšovanie významu pracovného trhu v oblasti
systémov vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane zlepšenia kvality odborného vzdelávania a tréningu a vytvorenie a rozvoj vzdelávania vo vzťahu ku
konkrétnej práci a učňovským schémam, ako napr. duálne vzdelávanie.

Z hľadiska mechanizmu tematickej koncentrácie vyplýva, že pri spoločnom financovaní zo štrukturálnych
fondov EÚ bude pre oblasť podpory „Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia“ hlavné zameranie
na jednej strane na dosiahnutie stanoveného cieľa 20 % podpory pre tematický cieľ 9 a na druhej strane podpora
sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov, pričom bude nevyhnutné dodržať stanovený percentuálny podiel
pre kategórie menej a viac rozvinutých regiónov.
• Veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast
Podporou vedy, výskumu, inovácií v záujme hospodárskeho rastu s dôrazom na prvky zeleného
hospodárstva sa zároveň pomáha regiónom Slovenska na ceste k zvyšovaniu národnej prosperity, trvalo
udržateľnému rozvoju a posilneniu konkurencieschopnosti regiónov a SR. Zintenzívnenie inovačných procesov,
vrátane inovácií v službách a väčšie využívanie nielen nových IKT, ale nových technológií vôbec, povedie
k naplneniu národného cieľa – smerovanie Slovenska k vedomostnej ekonomike a spoločnosti.
Dôraz bude SR klásť na:
• využitie IKT (vývoj produktov a služieb, elektronický obchod, elektronický verejný sektor a štátna
správa);
• zelený rast (zelený priemysel, služby, technológie a pracovné miesta, nízkouhlíkové hospodárstvo,
energetická hospodárnosť budov);
• podporu vedy, výskumu a inovácií (investície do výskumu a vývoja, transfer technológií, podpora
projektov);
• administratívne a finančné nástroje (kapacita a účinnosť orgánov, efektivita VS, poskytovanie úverov,
podpora malých a stredných podnikov a pod.).
Tabuľka: Návrh tematických cieľov a investičných priorít pre oblasť podpory „Veda, výskum a inovácie s dôrazom
na zelený rast“
Podpora – EFRR
Tematický cieľ 1 - Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
Investičné priority:
− Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry (výskum a inovácia) a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora
kompetenčných centier, najmä európskeho záujmu.
− Podpora investovania do inovácií a výskumu, tvorba prepojení a synergií medzi podnikmi a vedeckovýskumnými centrami a vyšším vzdelávaním
obzvlášť vo vývoji produktov
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−

a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie a aplikácie verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, klastrov a otvorenej inovácie
prostredníctvom inteligentnej špecializácie.
Podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého overovania výrobkov, vyspelých výrobných kapacít
a prvovýroby v kľúčových technológiách a šírenie všestranne využiteľných technológií.

Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a ku komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Investičné priority:
− Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT.
− Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, inklúzie, kultúry a zdravotníctva.
Tematický cieľ 3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
Investičné priority:
− Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, vrátane
podnikateľských inkubátorov.
− Vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie.
− Podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre rozvoj výrobkov a služieb.
− Podpora kapacity MSP s cieľom ich zapojenia do rastu a inovácií.
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
Investičné priority:
− Vývoj podnikateľských inkubátorov a investičná podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov a mikropodnikov.
Podpora – EFRR a KF
Tematický cieľ 4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičné priority:
− Podpora výroby a distribúcie obnoviteľných zdrojov energie.
− Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch.
− Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov s nízkymi a strednými úrovňami napätia.
− Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie
relevantných adaptačných opatrení.
− Podpora výskumu, vývoja a osvojenia nízkouhlíkových technológií.
− Podpora využitia vysokoúčinnej kogenerácie tepla a elektriny založenej na dopyte po využiteľnom teple.
Tematický cieľ 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizika
Investičné priority:
− Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmenám klímy.
− Propagácia investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov zvládania katastrof.
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti zdrojov Investičné priority:
− Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného prostredia a účinného využívania zdrojov v sektore odpadu, vodného hospodárstva,
ochrany pôd a zníženie miery znečistenia ovzdušia.
− Podpora industriálneho prechodu smerom k hospodárstvu orientovanému na racionálne využívanie zdrojov a podpora zeleného rastu.
Podpora – ESF
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
Investičné priority:
− Samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie podnikov.
Podpora – EFRR, ESF
Tematický cieľ 11 - Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy
Investičné priority:
− Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejnej správy a verejných služieb s ohľadom na reformy, lepšiu reguláciu a dobrú správu.
− Posilnenie inštitucionálnej kapacity a účinnosti orgánov verejnej správy a verejných služieb súvisiacich s realizáciou EFRR a podpora akcií týkajúcich
sa inštitucionálnej kapacity a účinnosti verejnej správy podporovaných ESF.

−

Budovanie kapacít nositeľov politík zamestnanosti, vzdelávania, sociálnych politík a sektorových a územných stratégií za účelom prípravy a realizácie
reforiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Previazanosť cieľov a opatrení medzi programovou štruktúrou PHSR obce a programovými dokumentmi
na podporu regionálneho rozvoja prijatými na národnej úrovni je uvedená v nasledovnom prehľade:
a) Previazanosť na úrovni globálneho cieľa:
Globálny cieľ PHSR obce Kluknava: Trvalo udržateľný rozvoj obce Kluknava na základe využitia rekreačného,
ekonomického a ľudského potenciálu územia je v súlade s:
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Tematickými oblasťami a cieľmi podpory pre budúce OP a Program rozvoja vidieka SR:
• Základná infraštruktúra
• Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia
• Veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast
b) Previazanosť na úrovni špecifických cieľov a priorít:
Vonkajšia koherencia cieľov PHSR obce Kluknava:
Ciele PHSR obce

Špecifický cieľ č.1:
Využitie potenciálu riešeného územia pre rozvoj
cestovného ruchu

Špecifický cieľ č. 2:
Využitie potenciálu kultúrneho dedičstva

Špecifický cieľ č. 3:
Dobudovanie sociálnej a technickej infraštruktúry,
podpora bývania

Tematické oblasti a ciele podpory
pre budúce OP a Program rozvoja vidieka SR v
programových dokumentoch na národnej úrovni
Základná infraštruktúra
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Tematický cieľ 7 - Podpora udržateľnej dopravy a
odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach
Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility
pracovnej sily
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj
proti chudobe
Základná infraštruktúra
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a ku
komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania
a kvality
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility
pracovnej sily
Veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a ku
komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania
a kvality
Základná infraštruktúra
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a
ku komunikačným technológiám a zlepšenie ich
využívania a kvality
Tematický cieľ 4 - Podpora prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Tematický cieľ 7 - Podpora udržateľnej dopravy a
odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a
boj proti chudobe
Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a
boj proti chudobe
Tematický cieľ 10 - Investovanie do vzdelania,
zručností a celoživotného vzdelávania
Veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a
ku komunikačným technológiám a zlepšenie ich
využívania a kvality
Tematický cieľ 4 - Podpora prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
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Ciele PHSR obce

Špecifický cieľ č. 4 :
Podpora ekonomického rozvoja

Špecifický cieľ č. 5 :
Zvýšenie identity obce posilňovaním kultúrneho a
spoločenského života a rozvojom spolupráce

Tematické oblasti a ciele podpory
pre budúce OP a Program rozvoja vidieka SR v
programových dokumentoch na národnej úrovni
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Základná infraštruktúra
Tematický cieľ 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám
klímy, predchádzania a riadenia rizika
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility
pracovnej sily
Tematický cieľ 10 - Investovanie do vzdelania, zručností
a celoživotného vzdelávania
Veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast
Tematický cieľ 3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti
malých a stredných podnikov
Tematický cieľ 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám
klímy, predchádzania a riadenia rizika
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility
pracovnej sily
Základná infraštruktúra
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a
ku komunikačným technológiám a zlepšenie ich
využívania a kvality
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov

c) Previazanosť na úrovni opatrení:
Vonkajšia koherencia opatrení PHSR obce Kluknava:
Opatrenia PHSR obce
Priorita č. 1.1:
Rozvoj udržateľného cestovného ruchu
Opatrenie č. 1.1.1:
Zvýšenie konkurencieschopnosti sídla
dobudovaním infraštruktúry cestovného ruchu

Priorita č. 1.1:
Rozvoj udržateľného cestovného ruchu
Opatrenie č. 1.1.2:
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Návrh tematických cieľov a investičných priorít
programových dokumentov na národnej úrovni
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Investičné priority:
- Ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a
obnova a propagácia ekosystémových služieb vrátane
NATURA 2000 a zelených infraštruktúr.
Tematický cieľ 7 - Podpora udržateľnej dopravy a
odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Investičné priority:
Rozvoj a obnova komplexného, interoperabilného
železničného systému vysokej kvality
Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom
prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov s
infraštruktúrou TEN-T.
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej
sily
Investičné priority:
Podpora rastu priaznivého k zamestnanosti
prostredníctvom vnútorného potenciálu ako súčasti
územnej stratégie, vrátane premeny upadajúcich
priemyselných regiónov a rozšírenie dostupnosti rozvoja
špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov.
Miestne iniciatívy v oblasti rozvoja a pomoc štruktúram,
ktoré poskytujú komunálne služby zamerané na tvorbu
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Opatrenia PHSR obce

Návrh tematických cieľov a investičných priorít
programových dokumentov na národnej úrovni
nových pracovných miest, ak tieto činnosti nepatria do
rozsahu pôsobnosti nariadenia o ESF.
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti
chudobe
Investičné priority:
Aktívne začlenenie, najmä s ohľadom na zlepšenie
schopnosti zamestnať sa.
Integrácia marginalizovaných komunít, ako sú napr.
Rómovia.
Zabezpečenie prístupu k dostupným, vysokokvalitným
službám, vrátane zdravotníctva a sociálnych služieb
všeobecného záujmu.
Priorita č. 1.2:
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
prezentácia obce
Investičné priority:
Opatrenie č. 1.2.1:
Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva.
Propagácia potenciálu obce v rámci cestovného ruchu
Priorita č. 2.1:
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva na presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
výraznejšie zviditeľnenie, spropagovanie a zatraktívnenie Investičné priority:
riešeného územia
Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva.
Opatrenie č. 2.1.1:
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej
Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva
sily
Investičné priority:
Podpora rastu priaznivého k zamestnanosti
prostredníctvom vnútorného potenciálu ako súčasti
územnej stratégie, vrátane premeny upadajúcich
priemyselných regiónov a rozšírenie dostupnosti rozvoja
špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov.
Priorita č. 2.2:
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a ku
Zvýšenie
informovanosti
obyvateľstva
a turistov komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a
o existencii národných kultúrnych pamiatkach
kvality
Opatrenie č. 2.2.1:
Investičné priority:
Zvýšenie informovanosti a propagácia kultúrneho Rozšírenie používania širokopásmového pripojenia a
dedičstva
zavedenie vysokorýchlostných sietí a podpora prijatia
vychádzajúcich technológií a sietí pre digitálne
hospodárstvo.
Vývoj produktov a služieb informačných a komunikačných
systémov (IKT), elektronického obchodu a posilnenie
dopytu po IKT.
Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej
správy, elektronického vzdelávania, inklúzie, kultúry a
zdravotníctva.
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Investičné priority:
Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva.
Priorita č. 3.1:
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
chudobe
Opatrenie č.3.1.1:
Investičné priority:
Zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb
Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia a prechod z
inštitucionálnych služieb na komunitné.
Stratégie miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom.
Podpora sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov
Zabezpečenie prístupu k dostupným, vysokokvalitným
službám, vrátane zdravotníctva a sociálnych služieb
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Opatrenia PHSR obce

Návrh tematických cieľov a investičných priorít
programových dokumentov na národnej úrovni
všeobecného záujmu.
Podpora fyzickej, hospodárskej a sociálnej regenerácie
zanedbaných mestských a vidieckych spoločenstiev a oblastí.
Priorita č. 3.1:
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a ku
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Opatrenie č.3.1.2:
Investičné priority:
Zvýšenie efektívnosti prevádzky školských zariadení
Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy,
elektronického vzdelávania, inklúzie, kultúry a zdravotníctva.
Tematický cieľ 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a
celoživotného vzdelávania
Investičné priority:
Prevencia a zníženie miery predčasného ukončenia školskej
dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému,
základnému a stredoškolské vzdelaniu.
Zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, obnove
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a zvyšovanie významu
pracovného trhu v oblasti systémov vzdelávania a odbornej
prípravy, vrátane zlepšenia kvality odborného vzdelávania a
tréningu a vytvorenie a rozvoj vzdelávania vo vzťahu ku
konkrétnej práci a učňovským schémam, ako napr. duálne
vzdelávanie.
Priorita č. 3.1:
Tematický cieľ 2 - Zlepšenie prístupu k informáciám a ku
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Opatrenie č.3.1.3:
Investičné priority:
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotníckych
Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy,
služieb
elektronického vzdelávania, inklúzie, kultúry a zdravotníctva.
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti
chudobe
Investičné priority:
Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia a prechod z
inštitucionálnych služieb na komunitné
zabezpečenie prístupu k dostupným, vysokokvalitným
službám, vrátane zdravotníctva a sociálnych služieb
všeobecného záujmu
Priorita č. 3.1:
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
chudobe
Opatrenie č.3.1.4:
Investičné priority:
Vytváranie podmienok pre rozvoj bývania
Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré
prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia a prechod z
inštitucionálnych služieb na komunitné
Zabezpečenie prístupu k dostupným, vysokokvalitným
službám, vrátane zdravotníctva a sociálnych služieb
všeobecného záujmu
Priorita č. 3.2:
Tematický cieľ 7 - Podpora udržateľnej dopravy a
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Investičné priority:
Opatrenie č.3.2.1:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov,
Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom
vytvorenie nových parkovacích plôch v obci
prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov s
infraštruktúrou TEN-T.
Priorita č. 3.2:
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry presadzovanie efektívnosti zdrojov
Opatrenie č.3.2.2:
Investičné priority:
Dobudovanie vodovodu a kanalizácie, odvedenie
Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany
odpadových vôd do ČOV
životného prostredia a účinného využívania zdrojov v
sektore odpadu, vodného hospodárstva, ochrany pôd a
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Opatrenia PHSR obce

Návrh tematických cieľov a investičných priorít
programových dokumentov na národnej úrovni
zníženie miery znečistenia ovzdušia.
Riešenie významných potrieb investícií do sektora
vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis EÚ
Priorita č. 3.2:
Tematický cieľ 4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Opatrenie č.3.2.3:
Investičné priority:
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach
vrátane verejných budov a v sektore bývania.
Podpora výroby a distribúcie obnoviteľných zdrojov
energie
Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z
obnoviteľných zdrojov v podnikoch
Priorita č. 3.2:
Tematický cieľ 4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Opatrenie č.3.2.4:
Investičné priority:
Posilnenie energetických sieti a rekonštrukcia verejného Podpora výroby a distribúcie obnoviteľných zdrojov
osvetlenia v obci
energie.
Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov
s nízkymi a strednými úrovňami napätia.
Podpora využitia vysokoúčinnej kogenerácie tepla a
elektriny založenej na dopyte po využiteľnom teple.
Priorita č. 4.1:
Tematický cieľ 3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a
Podpora podnikania a zamestnanosti
stredných podnikov
Opatrenie č. 4.1.1:
Investičné priority:
Aktivizácia podnikateľského prostredia
Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia
využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora
zakladania nových firiem, vrátane podnikateľských
inkubátorov.
Podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre
rozvoj výrobkov a služieb.
Podpora kapacity MSP s cieľom ich zapojenia do rastu a
inovácií.
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej
sily
Investičné priority:
Samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie
podnikov
Vývoj podnikateľských inkubátorov a investičná podpora
samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov a
mikropodnikov
Tematický cieľ 10 - Investovanie do vzdelania, zručností a
celoživotného vzdelávania
Investičné priority:
Zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu, obnove
zručností a spôsobilostí pracovnej sily a zvyšovanie významu
pracovného trhu v oblasti systémov vzdelávania a odbornej
prípravy, vrátane zlepšenia kvality odborného vzdelávania a
tréningu a vytvorenie a rozvoj vzdelávania vo vzťahu ku
konkrétnej práci a učňovským schémam, ako napr. duálne
vzdelávanie.
Priorita č. 4.1:
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej
Podpora podnikania a zamestnanosti
sily
Opatrenie č. 4.1.2:
Investičné priority:
Zamestnanosť
Samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie
podnikov
Vývoj podnikateľských inkubátorov a investičná podpora
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Opatrenia PHSR obce

Návrh tematických cieľov a investičných priorít
programových dokumentov na národnej úrovni
samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov
a mikropodnikov
Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie a
neaktívnych ľudí vrátane miestnych iniciatív zameraných
na zamestnanie a podporu pracovnej mobility.
Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých bez
zamestnania, vzdelania a odbornej prípravy na
pracovnom trhu
Priorita č. 4.2:
Tematický cieľ 8 - Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej
Rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
sily
Opatrenie č.4.2.1:
Investičné priority:
Obnova a rozvoj produktívneho poľnohospodárstva
Samostatná zárobková činnosť, podnikanie a zakladanie
podnikov
Vývoj podnikateľských inkubátorov a investičná podpora
samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov
a mikropodnikov
Prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie a
neaktívnych ľudí vrátane miestnych iniciatív zameraných
na zamestnanie a podporu pracovnej mobility.
Priorita č. 4.2:
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
Rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Opatrenie č.4.2.2:
Investičné priority:
Využívanie lesného bohatstva obce, starostlivosť o les
Ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a
obnova a propagácia ekosystémových služieb vrátane
NATURA 2000 a zelených infraštruktúr.
Podpora industriálneho prechodu smerom k hospodárstvu
orientovanému na racionálne využívanie zdrojov a
podporu zeleného rastu.
Priorita č. 4.3:
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti
Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia chudobe
ako predpoklad rozvoja
Investičné priority:
Opatrenie č.4.3.1:
stratégie miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom
Regulácia funkčného a priestorového vývoja stavebnej
štruktúry a krajiny
Priorita č. 4.3:
Tematický cieľ 5 - Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy,
Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia predchádzania a riadenia rizika
ako predpoklad rozvoja
Investičné priority:
Opatrenie č.4.3.2:
Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa
Zlepšenie vzhľadu obce a krajiny
zmenám klímy.
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
Investičné priority:
Ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a
obnova a propagácia ekosystémových služieb vrátane
NATURA 2000 a zelených infraštruktúr.
Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany
životného prostredia a účinného využívania zdrojov v
sektore odpadu, vodného hospodárstva, ochrany pôd a
znížení miery znečistenia ovzdušia.
Priorita č. 4.3:
Tematický cieľ 6 - Ochrana životného prostredia a
Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
ako predpoklad rozvoja
Investičné priority:
Opatrenie č.4.3.3:
riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu
Identifikácia a eliminácia ekologických disparít limitujúcich riešenie významných potrieb investícií do sektora
rozvoj obce
vodného hospodárstva
Priorita č. 5.1:
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti
Podpora činnosti pre aktivizáciu komunít
chudobe
Opatrenie č.5.1.1:
Investičné priority:
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Opatrenia PHSR obce
Zvyšovanie úrovne občianskej participácie cez
komunikačné nástroje
Priorita č. 5.1:
Podpora činnosti pre aktivizáciu komunít
Opatrenie č.5.1.2:
Vytvorenie prostredia pre posilňovanie identity obce cez
spoločenské aktivity
Priorita č. 5.2:
Podpora rozvoja spolupráce a budovania partnerstiev
Opatrenie č.5.2.1:
Posilňovanie spolupráce a tvorba partnerstiev

-

Návrh tematických cieľov a investičných priorít
programových dokumentov na národnej úrovni
Stratégie miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom

Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti
chudobe
Investičné priority:
Stratégie miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom
Tematický cieľ 9 - Podpora sociálneho začlenenia a boj proti
chudobe
Investičné priority:
- Stratégie miestneho rozvoja riadeného spoločenstvom

3.3.2 Merateľné ukazovatele
Merateľné ukazovatele sú priradené k jednotlivým opatreniam podľa ich charakteru. Stratégia
dokumentu cez ukazovatele určuje aj spôsob realizácie cieľov. Merateľné ukazovatele budú jedným
zo základných nástrojov monitorovania realizácie PHSR obce.

Opatrenia PHSR obce

Merateľné ukazovatele

Priorita č. 1.1:
Rozvoj udržateľného cestovného ruchu
Opatrenie č. 1.1.1:
Zvýšenie konkurencieschopnosti sídla dobudovaním infraštruktúry
cestovného ruchu

Priorita č. 1.1:
Rozvoj udržateľného cestovného ruchu
Opatrenie č. 1.1.2:
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Priorita č. 1.2:
Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácia obce
Opatrenie č. 1.2.1:
Propagácia potenciálu obce v rámci cestovného ruchu
Priorita č. 2.1:
Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva na výraznejšie zviditeľnenie, spropagovanie a zatraktívnenie riešeného územia
Opatrenie č. 2.1.1:
Ochrana pamiatkového fondu
Priorita č. 2.2:
Zvýšenie informovanosti obyvateľstva a turistov o existencii národných kultúrnych pamiatkach
Opatrenie č. 2.2.1:
Zvýšenie informovanosti a propagácia kultúrneho dedičstva
Priorita č. 3.1:
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
Opatrenie č.3.1.1:
Zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb
Priorita č. 3.1:
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
Opatrenie č.3.1.2:
Zvýšenie efektívnosti prevádzky školských zariadení
Priorita č. 3.1:
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
Opatrenie č.3.1.3:
Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotníckych služieb
Priorita č. 3.1:

-

koncepčné riešenie infraštruktúry cestovného ruchu,
dĺžka v m zriadených cyklotrás a bežeckých tratí,
servisné zariadenie pre cyklistov a lyžiarov,
realizácia náučného chodníka,
realizácia vyhliadkovej veže,
počet odpočinkových miest na cyklotrasách a turistických trasách,
objem finančných prostriedkov vynaložených na uvedené zámery.
stratégia a podnikateľský plán rozvoja cestovného ruchu,
počet zriadených prevádzok služieb cestovného ruchu,
počet lôžok a ich obsaditeľnosť, počet vydaných hlavných jedál,
počet zriadených rodinných chát resp. rekreačných domčekov,
objem finančných prostriedkov vynaložených na uvedené zámery.
zriadenie informačného centra,
marketingová stratégia propagácie cestovného ruchu,
počet informačných aktivít a oznamov,
prezentácia obce v oblasti rekreačných aktivít,
počet vydaných publikačných materiálov.
obnova kostola sv. Kataríny,
nákup knižničného fondu,
finančná podpora ľudovej kultúry – Kluknavské folklórne slávnosti,
databáza informácií o kultúrnych pamiatkach,
objem finančných prostriedkov vynaložených na uvedené zámery,
počet projektov pre získanie dotácií na obnovu, údržbu a využívanie
kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti.
zoznam pamätihodností obce,
počet vydaných publikačných materiálov,
plán využívania kultúrnych pamiatok pre kultúrne, religiózne, rekreačné
a spoločenské aktivity,
objem finančných prostriedkov vynaložených na uvedené zámery,
počet projektov pre získanie dotácií na obnovu, údržbu a využívanie
kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti.
zriadenie denného stacionára sociálnej starostlivosti,
klub dôchodcov,
zriadenie penziónu pre dôchodcov,
objem finančných prostriedkov vynaložených na zriadenie penziónu.
projekt zvýšenia kapacity ZŠ a MŠ,
zabezpečenie vybavenosti ZŠ a MŠ,
objem finančných prostriedkov vynaložených na zvýšenie kapacity ZŠ a MŠ.
štúdia uskutočniteľnosti na zriadenie ambulancií pre občasnú
zdravotnícku službu a lekáreň,
objem finančných prostriedkov vynaložený na zriadenie ambulancií pre
občasnú zdravotnícku službu a na lekáreň.
počet disponibilných pozemkov na výstavbu rodinných domov,
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Opatrenia PHSR obce
Dobudovanie sociálnej infraštruktúry, podpora bývania
Opatrenie č.3.1.4:
Vytváranie podmienok pre rozvoj bývania
Priorita č. 3.2:
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie č.3.2.1:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, vytvorenie nových
parkovacích plôch v obci
Priorita č. 3.2:
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie č.3.2.2:
Dobudovanie vodovodu a kanalizácie, odvedenie odpadových vôd do
ČOV, odpadové hospodárstvo
Priorita č. 3.2:
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie č.3.2.3:
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Priorita č. 3.2:
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie č.3.2.4:
Posilnenie energetických sieti a rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci
Priorita č. 4.1:
Podpora podnikania a zamestnanosti
Opatrenie č. 4.1.1:
Aktivizácia podnikateľského prostredia

Priorita č. 4.1:
Podpora podnikania a zamestnanosti
Opatrenie č. 4.1.2:
Zamestnanosť
Priorita č. 4.2:
Rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie č.4.2.1:
Obnova a rozvoj produktívneho poľnohospodárstva

Merateľné ukazovatele
-

počet disponibilných nájomných obecných bytov.

-

počet zriadených parkovacích miest,
dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií v m,
program zvýšenia dopravnej bezpečnosti v obci, doplnenie dopravného
značenia,
dopravná výchova.
objem finančných prostriedkov vynaložených na dostavbu vodovodu,
objem finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu verejnej
kanalizácie a čistenia odpadových vôd,
zberný dvor,
objem vývozu odpadových vôd zo žúmp pri rodinných domoch.
analýza vhodnosti a efektívnosti využívania obnoviteľných zdrojov
energie,
objem finančných prostriedkov potrebný pre efektívne využívanie
obnoviteľných zdrojov.
štúdia uskutočniteľnosti využiteľnosti alternatívnych zdrojov energie,
rekonštrukcia verejného osvetlenia,
počet podaných projektov na získanie finančných prostriedkov,
počet podaných projektov na získanie finančných prostriedkov.

-

Priorita č. 4.2:
Rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie č.4.2.2:
Využívanie lesného bohatstva obce, starostlivosť o les

-

Priorita č. 4.3:
Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia ako predpoklad rozvoja
Opatrenie č.4.3.1:
Regulácia funkčného a priestorového vývoja stavebnej štruktúry a
krajiny
Priorita č. 4.3:
Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia ako
predpoklad rozvoja
Opatrenie č.4.3.2:
Zlepšenie vzhľadu obce a krajiny
Priorita č. 4.3:
Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia ako predpoklad rozvoja
Opatrenie č.4.3.3:
Identifikácia a eliminácia ekologických disparít limitujúcich rozvoj obce
-

rekonštrukcia, obnova a využitie nevyužívaných rodinných domov
a hospodárskych objektov,
zriadenie prevádzok nezávadnej výroby a služieb,
využitie pozemkov a objektov na podnikanie,
využitie priestorov v hospodárskom dvore na podnikateľské aktivity,
koncepcia vzdelávania v oblasti podnikania,
počet vzdelávacích aktivít v oblasti podnikania,
podpora partnerských aktivít v oblasti podnikania.
počet vzdelávacích a komunitných programov pre dlhodobo
nezamestnaných a sociálne odkázaných,
počet účastníkov seminárov, školení a tvorivých dielni,
počet vzniknutých pracovných miest,
objem finančných prostriedkov vynaložených na komunitné programy.
rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov – úžitková plocha,
obnova strojového parku, technického a technologického vybavenia,
zriadenie prevádzok na využitie, spracovanie produktov
poľnohospodárskej výroby,
plán odbytu produktov poľnohospodárskej výroby,
program
diverzifikácie
podnikateľských
aktivít
v oblasti
poľnohospodárstva.
zriadenie prevádzok na využitie, spracovanie lesných produktov,
plán odbytu produktov lesnej výroby,
program diverzifikácie podnikateľských aktivít v oblasti lesného
hospodárstva,
objem investovaných finančných prostriedkov.
územný plán obce,
krajinný plán k. ú. Obce,
urbanisticko-architektonická a dopravná štúdia verejných priestorov
a objektov obce,
počet realizačných projektov revitalizácie verejných priestorov a
objektov obce,
počet projektov na získanie dotácií pre revitalizáciu verejných priestorov
a objektov obce,
objem finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu.
„Regenerácia obce Kluknava“ – žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenia 4.1 ROP a v rámci výzvy označenej kódom
ROP-4.1a-2013/01,
výmera rekonštruovaných verejných priestorov a peších priestorov,
výmera obnovenej a realizovanej verejnej zelene,
rekonštrukcia autobusových zastávok,
dĺžka v m realizovaných chodníkov
obecná kompostáreň a drvička,
zberný dvor,
koncepcia environmentálnej výchovy,
krajinno-ekologická štúdia,
objem finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu,
projekt pozemkových úprav,
projekt miestneho územného systému ekologickej stability.
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Opatrenia PHSR obce
Priorita č. 5.1:
Podpora činnosti pre aktivizáciu komunít
Opatrenie č.5.1.1:
Zvyšovanie úrovne občianskej participácie cez komunikačné nástroje
Priorita č. 5.1:
Podpora činnosti pre aktivizáciu komunít
Opatrenie č.5.1.2:
Vytvorenie prostredia pre posilňovanie identity obce cez spoločenské
aktivity

Priorita č. 5.2:
Podpora rozvoja spolupráce a budovania partnerstiev
Opatrenie č.5.2.1:
Posilňovanie spolupráce a tvorba partnerstiev

Merateľné ukazovatele
-

počet stretnutí predstaviteľov samosprávy s obyvateľmi ,
počet účastníckych pripojení na internet do domácnosti,
počet distribuovaných výtlačkov obecných novín.

-

akčný a marketingový plán rozvoja kultúry,
počet realizovaných kultúrnych podujatí,
počet realizovaných športových podujatí,
poskytnutie priestorov pre periodické aj neperiodické spoločenské
aktivity – výmera,
regionálna výchova na základnej škole – počet vyučovacích hodín,
súťaž „Poznaj svoju dedinu“.
počet rokovaní s cieľom rozvoja partnerstva s obcami v mikroregióne,
počet rokovaní pre rozvoj partnerstiev z obcami v SR a v zahraničí,
počet projektov podaných na báze definovaného partnerstva.

-
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4 FINAČNÝ A AKČNÝ PLÁN
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kluknava je koncipovaný s výhľadom na obdobie
do roku 2020. Jeho realizácia je podmienená disponibilnosťou finančných zdrojov. Ide o schopnosť obce získať
dostatočné zdroje potrebné na financovanie aktivít, ktoré sú pre rozvoj obce v navrhnutom plánovacom
období rozhodujúce. Okrem vlastných zdrojov obce môžu sa využiť aj zdroje zo štátneho rozpočtu,
rezortných programov a štátnych fondov. Rozpočet Košického samosprávneho kraja môže byť tiež jedným
z ďalších finančných zdrojov pre zabezpečenie realizácie PHSR obce. Vybrané aktivity môžu byť finančne
dotované aj zo zdrojov podporných grantov príslušných nadácií a MVO. Nezanedbateľné finančné zdroje
predstavujú aj prostriedky zainteresovaných fyzických osôb, právnických osôb a združení a tiež úvery
bankového sektoru. Vzhľadom na súčasný stav v tvorbe príjmov rozpočtu obce možno očakávať, že
v najbližšom období budú rozhodujúcim finančným zdrojom pre realizáciu oprávnených aktivít PHSR obce
fondy EÚ.
Indikatívny finančný plán špecifikuje pre priority a opatrenia finančný prídel. Ide o finančný prídel
plánovaný ako príspevok z každého fondu a podľa potreby aj z Európskej investičnej banky, iných finančných
nástrojov (pokiaľ priamo prispievajú k príslušnému finančnému plánu), ako aj o celkovú výšku
verejných a odhadovaných súkromných zdrojov, ktoré zodpovedajú podielu každého jednotlivého fondu.
Finančný náklad pre aktivity, ktorých príprava je zatiaľ málo rozpracovaná, je predbežný a rozdelenie financií
podľa zdrojov a rokov je orientačné. Až pri tvorbe rozpočtu obce na príslušný rok sa budú pravidelne
vyčleňovať disponibilné finančné zdroje pre realizáciu PHSR na základe pripravovaných konkrétnych
projektov a v závislosti od ich schválenia bude tento ročný finančný plán aktualizovaný.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti je čerpanie finančných zdrojov na podporu regionálneho rozvoja z fondov EÚ
ohraničené dobiehajúcim programovacím obdobím do roku 2013, do finančného plánu PHSR obce sú zaradené
iba tie aktuálne aktivity, ktoré obec plánuje realizovať v období dobiehajúceho programovacieho obdobia.
V roku 2014, kedy možno očakávať, že budú už prijaté definitívne národné programovacie
dokumenty na nasledujúce programovacie obdobie 2014 - 2020, bude PHSR obce aktualizovaný, vrátane
dopracovania finančného plánu.
Plánované aktivity (projekty) na obdobie programovacieho obdobia, v rokoch 2013-14:

PHSR obce Kluknava
Priority a opatrenia
Priorita č. 2.1:
Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva
Opatrenie č. 2.1.1:
Ochrana, využitie a zachovanie kultúrneho dedičstva
Priorita č. 2.2:
Propagácia kultúrneho dedičstva
Opatrenie č. 2.2.1:
Zvýšenie informovanosti a propagácia kultúrneho dedičstva
Priorita č. 3.2:
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie č.3.2.2:
Dobudovanie vodovodu a kanalizácie, odvedenie
odpadových vôd do ČOV, odpadové hospodárstvo
Priorita č. 3.2:
Dobudovanie technickej a environmentálnej infraštruktúry
Opatrenie č.3.2.4:
Posilnenie energetických sieti a rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci
Priorita č. 4.3:
Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia
ako predpoklad rozvoja
Opatrenie č.4.3.2:
Zlepšenie vzhľadu obce a krajiny

Aktivity - projekty
Obnova kostola sv. Kataríny
Nákup knižničného fondu
Podpora ľudovej kultúry – Kluknavské folklórne slávnosti
Publikácia o dejinách obce Kluknava

Vodovodná sieť v obci Kluknava
Zberný dvor

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Regenerácia obce Kluknava – žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1 ROP a v rámci
výzvy označenej kódom ROP-4.1a-2013/01
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Akčný plán je krátkodobým plánom, ktorý napomáha využívať a získať dostupné zdroje na realizáciu
zámerov, ktorú sú stanovené v programovom dokumente obce, t. j. v Programe hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce. Akčný plán ďalej rozvíja stratégiu rozvoja obce premietnutú do PHSR obce prostredníctvom
praktického plánu jednotlivých aktivít, ktoré sa plánujú realizovať v rámci konkrétnych opatrení.
Akčný plán má byť :
• reálny - majú byť naplánované reálne projekty, ktoré plánuje obec pripravovať a realizovať obvykle
v období nasledujúcich 1-2 rokov, musí byť v ňom vyjadrený reálny časový a finančný rozsah potrebný
na jeho realizáciu,
• konkrétny - sú v ňom zahrnuté konkrétne kroky a výstupy, ktoré je potrebné pripraviť a realizovať
za účelom splnenia cieľa, ktorý sa realizáciou projektov sledujú,
• flexibilný - je pripravený tak, aby bolo možné ho meniť a dopĺňať, na základe zmenených vstupov, ktoré
vstupujú do procesu prípravy a realizácie jednotlivých krokov stanovených pre realizáciu projektov,
• integračný - je pripravený tak, aby v ňom boli zakotvené spoločné postupy, na ktorých sa dohodli všetky
dotknuté subjekty a ostatné zúčastnené partnerské subjekty,
• transparentný - musí byť prístupný všetkým aktérom, ktorý sú do procesu jeho realizácie zainteresovaní
ale aj všetky cieľové skupiny, na ktoré budú mať výsledky jeho realizácie dopad,
• monitorovateľný - má obsahovať základné ukazovatele, na základe, ktorých možno hodnotiť jeho dopad
na zmeny, ktoré boli plánované pre dosiahnutie stanovených cieľov.
Akčný plán je potrebné zostaviť tak, aby boli zodpovedané nasledujúce otázky:
Čo - výber jednotlivých krokov, ktoré je potrebné v procese prípravy a realizácie príslušnej aktivity realizovať
Kto - stanovenie konkrétneho subjektu (inštitúcia , osoba), ktorý bude za realizáciu príslušného kroku zodpovedať
S kým - výber partnerov, ktorí budú do realizácie konkrétnej aktivity zapojení, vyšpecifikovanie potrebných
špecialistov a externých expertov
Kde - určenie miesta, kde má byť príslušná aktivita alebo jej krok realizovaný
Kedy - treba uviesť konkrétny termín a časové obdobie potrebné na realizáciu príslušnej aktivity
Ako - uviesť aké materiálne, technické alebo administratívno-správne (povolenia) prostriedky sú potrebné pre
zabezpečenie realizácie príslušnej aktivity
Koľko - stanovenie finančných nákladov potrebných na realizáciu príslušnej aktivity alebo jej etapy/kroku
Odkiaľ - aké finančné zdroje sú k dispozícií, resp. je ich treba získať pre realizáciu príslušnej aktivity (štátne fondy
a dotácie, fondy EÚ, miestne zdroje rozpočtu obce, bankové úvery, súkromné zdroje)
V tomto zmysle bude zostavená štruktúra akčného plánu obce. Bude do neho zahrnuté ako úvodná jedna aktivita, ktorú obec začala realizovať a bude realizovaná v najbližších 1 - 2 rokoch.
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TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ OBCE KLUKNAVA NA ZÁKLADE VYUŽITIA REKREAČNÉHO, EKONOMICKÉHO A ĽUDSKÉHO
POTENCIÁLU ÚZEMIA

Globálny cieľ:

PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Špecifický cieľ č. 4:
Priorita č. 4.3:

Zvýšenie atraktívnosti prírodného a sídelného prostredia ako predpoklad rozvoja

Opatrenie č. 4.3.2:

Zlepšenie vzhľadu obce a krajiny

Aktivita / projekt č.1:

„Regenerácia obce Kluknava“ – žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1 ROP a v rámci výzvy
označenej kódom ROP-4.1a-2013/01

Nositeľ projektu :

Obec Kluknava

Celkový finančný
náklad:

625 745,44 €

Krok
Príprava projektovej
dokumentácie
stavebných
a prevádzkových
objektov
Realizácia stavieb,
nákup a inštalácia
technológie

Kto

S kým

projekčná
kancelária

obec
stavebný úrad

stavebné firmy

Termín Financie
(tis. €)
9/2013

Obec,
11/2013 –
subdodávatelia 6/2015

Materiál

Ľudia

Technické
prostriedky

Povolenie

18 128,00

-

Odborní
projektanti

-

územné rozhodnutie a
stavebné povolenie

obec

obec

ROP

607 617,44

stavebný
materiál a
technické
zariadenia

stavebný dozor

obec

obec

ROP

tím realizujúci
technické a
stavbu,
strojové
pracovníci
prostriedky
obce
dodávateľských
firiem

Meranie Kontrola

Zdroje
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5 ZABEZPEČENIE SPÔSOBU REALIZÁCIE
V zmysle zákona č. 503/2001Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a zákona č. 351/2004 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa tento zákon, obec má zabezpečiť realizáciu PHSR obce a pravidelne vyhodnocovať jeho plnenie.
Pre zabezpečenie realizácie PHSR obce je potrebné zostaviť systém inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia a vytvoriť potrebné mechanizmy spolupráce a tvorby partnerstva, ktorými sa dosiahne efektívnosť
procesu prípravy projektov na realizáciu opatrení PHSR obce. Dosiahnuté výsledky musia byť vyhodnocované
prostredníctvom pravidelného monitorovania. Na základe získaných poznatkov sa bude rozhodovať o aktualizácii
PHSR obce.

5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
•

Orgány
Orgány obce, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a starosta obce sú zodpovední
za systém riadenia plnenia opatrení PHSR obce. Zabezpečujú činnosti, ktoré sú potrebné na zabezpečenie
efektívnosti a účinnosti stanovených opatrení a ich optimálnu implementáciu.
•

Zamestnanci
Zamestnanci Obecného úradu, ktorí sú zainteresovaní na plnení PHSR obce budú zároveň kontaktnými
osobami pre implementáciu PHSR obce. Pracovníci kompetentní za jednotlivé úseky úloh samosprávy obce budú
zodpovední aj za relevantné úlohy vyplývajúce z PHSR obce. Pracovník zodpovedný za ekonomickú a finančnú
agendu sleduje finančné plnenie PHSR a jeho opatrení za obec.
Starosta obce bude sledovať, iniciatívne dávať návrhy a plniť súvisiace úlohy riadiaceho
a administratívneho charakteru pri realizácii PHSR obce, ako aj prípravy projektov navrhnutých v opatreniach
PHSR a takisto aj ich realizácie.
•

Programový dokument
Orgány obce (Obecné zastupiteľstvo, Obecný úrad) implementujú strednodobú stratégiu rozvoja obce
v PHSR obce.
Programový dokument PHSR obce bol pripravený prostredníctvom procesov interaktívneho
strategického plánovania. Stratégia definovaná v PHSR obce je založená na súčasných a budúcich potrebách
obce, vychádza z kľúčových disparít a stavia na faktoroch, ktoré ich odstraňujú alebo zmierňujú. Jej aktuálnosť sa
bude opierať o informácie, získané z monitorovania a hodnotenia a získané poznatky sa budú pravidelne
vyhodnocovať a podľa potreby budú prijímané operatívne opatrenia na optimálne napĺňanie cieľov stanovených
v dokumente.
•

Finančné zdroje a partneri
Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad dohliadajú na spoluprácu obce s externými partnermi pri plnení
PHSR. Pri plnení opatrení PHSR budú využívané verejné finančné zdroje. Na realizáciu jednotlivých opatrení
PHSR bude obec žiadať spolufinancovanie z fondov EÚ.
V rozpočte obce na príslušný rok budú vytvorené vlastné finančné prostriedky na realizáciu týchto
projektov podľa výšky potrebných vlastných zdrojov žiadateľa tak, aby to zodpovedalo požiadavkám stanoveným
v príslušných programových výzvach.
Orgány obce budú riadiť partnerstvá a finančné toky v zmysle relevantných a platných predpisov,
zákonov a nariadení.
•

Opatrenia na realizáciu programu
Orgány obce Kluknava budú navrhovať, riadiť a zlepšovať svoje procesy tak, aby podporili plnenie
opatrení na realizáciu PHSR obce. Budú pravidelne monitorovať a vyhodnocovať stav plnenia opatrení PHSR
a budú využívať dostupné nástroje, aby sa dosiahol uspokojivý priebeh plnenia PHSR a aby sa zvyšovala
efektívnosť a účinnosť realizovaných projektov.
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Opatrenia, ktoré boli v programovom dokumente stanovené s cieľom zabezpečenia hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce sú charakteru strednodobého až dlhodobého a naznačujú aj ďalšie dlhodobé ciele. Sú
konkretizované tak, že zodpovedajú požiadavkám na rozvoj obce a sú relevantné a realizovateľné z prostriedkov
EÚ, alebo adresných fondov príslušných orgánov ústrednej štátnej správy.
•

Výsledky
Výsledky očakávané pri realizácii PHSR obce, aj v období po realizácii jednotlivých opatrení sú
v dokumente špecifikované a merateľné podľa stanovených a uvedených ukazovateľov. Na dosiahnutie
uvedeného sú špecifikované adresné cieľové skupiny, termíny plnenia a zodpovední účastníci procesu realizácie
PHSR.
•

Účinnosť a efektívnosť
Dosahované efekty plánovaných alebo realizovaných opatrení, aktivít a projektov budú preukazované
prostredníctvom podávania informácie a pravidelným monitorovaním , ako i hodnotiacich správ, ktoré sa budú
pripravovať periodicky ročne, vždy ku koncu kalendárneho roka. Efektívnosť a účinnosť budú skúmané najmä
z pohľadu programovej štruktúry, orgánov a zdrojov financovania.
Výstupy, výsledky a dopady sa budú systematicky zhromažďovať. Ku každému ukazovateľu bola
priradená očakávaná a reálna hodnota. Finančné toky sa budú monitorovať ako výstup, výsledok a reálna
hodnota.

5.2 Monitorovanie a hodnotenie
Predmetom monitorovania bude PHSR obce a jeho príslušné opatrenia. Zdrojom monitorovaných údajov
budú monitorovacie správy, pripravované periodicky ročne, vždy ku koncu kalendárneho roka. Na základe
záverov z monitorovacích správ, ktoré budú predkladať stanovené orgány obce.
Cieľom monitorovania bude zabezpečiť konzistentné a pravidelne dopĺňané štruktúrované informácie
o plánovaných, realizovaných a ukončených opatreniach a príslušných projektoch. Predmetom monitorovania
budú údaje súvisiace s jednotlivými presne stanovenými opatreniami podľa špecifikácie merateľných
ukazovateľov.
•

Proces monitorovania a hodnotenia
Proces monitorovania bude priebežný, bude pozostávať zo zhromažďovania a vyhodnocovania údajov
o jednotlivých realizovaných projektoch. Periodicky, v ročných intervaloch bude pripravená hodnotiaca správa
a následne bude spracovaný a prijatý plán realizácie opatrení na obdobie nasledujúceho roka. Hodnotiace správy
a monitorované údaje sa budú ukladať v databáze Obecného úradu.
Za vypracovanie hodnotiacich správ zodpovedá obec, prostredníctvom Obecného úradu. Tieto správy
sú výsledkom nasledovných druhov hodnotení:
- predbežné hodnotenie (ex ante),
- následné hodnotenie (ex post),
- tematické hodnotenie.
Všetky hodnotiace správy budú zamerané na vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti realizovanej
pomoci. Pri hodnotení účinnosti sa bude skúmať:
- celkový prínos realizovaných opatrení k cieľom stanoveným v PHSR obce,
- vzťah medzi plánovanými a realizovanými opatreniami.
Výsledky monitorovania a ich vyhodnotenia budú podkladom pre rozhodnutie Obecného zastupiteľstva
o potrebe aktualizácie PHSR obce.
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PRÍLOHA Č. 1: PRÁCA V AKČNEJ SKUPINE
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Kluknava, 7.6.2013 – socio-ekonomická analýza - práca v akčnej skupine
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Kluknava, 3.7.2013 – SWOT analýza - práca v akčnej skupine
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Kluknava, 5.8.2013 – stratégia - práca v akčnej skupine
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PRÍLOHA Č. 2: DOTAZNÍK PRE VYPRACOVANIE SOCIO-EKONOMICKEJ ANLÝZY
OBCE KLUKNAVA
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kluknava

DOTAZNÍK
pre vypracovanie socio-ekonomickej analýzy obce
KLUKNAVA

obec

pričlenené miestne časti

KLUKNAVA

obyvateľstvo
počet obyvateľov
trvale prítomných
počet obyvateľov vo veku
0-14 rokov
15-59 - muži
15-54 - ženy

1614
1451
216
555
398

60 rokov a starší - muži
55 rokov a staršie - ženy

158
287

bytový a domový fond
počet bytov/domov spolu
počet nových bytov (za
posledných 10 rokov)
počet
rozostavaných
bytov
počet trvale obývaných
bytov
počet neobývaných bytov

617
13
6

v rodinných domoch
445
v bytových domoch
18
v rodinných domoch
141
v bytových domoch
počet domov využívaných 55 – počet domov využívaných pre rekreáciu a 11 rekreačných chalúp
pre rekreáciu (rekreačné
chalupy)
objekty
vybavenosti, Objekty výroby – Poľnohospodárske družstvo Kluknava – živočíšna a rastlinná
výroby a služieb
výroba
Objekty služieb predajne potravín, mäsa a mäsových výrobkov, rozličného
tovaru, predajňa obuvi a textilu, autoservisy, reštauračné a ubytovacie zariadenia,
pohostinstvá, stolárske dielne, stavebníctvo, kaderníctvo, montáž elektrických
zariadení a bleskozvodov

ekonomická aktivita a pracovné príležitosti
počet
ekonomicky
aktívnych obyvateľov
počet
ekonomicky
aktívnych obyvateľov
z toho

počet, z toho muži, ženy
784 , M-439, Ž-345
štruktúra EAO podľa odvetvia hospodárstva (poľnoh., priem., staveb., služby.,
verejná správa, školstvo a zdravotníctvo atď.)
v mieste bydliska
107
odchádzajúcich za prácou 677
odchádzka za prácou - kam počet a miesto (aj zahraničie) spolu : 677 odchádza – Krompachy, Spišská Nová
Ves, Poprad, Košice, Margecany, Prakovce, Gelnica, Bratislava,
Z toho v zahraničí : Česká republika – 11, Írsko – 6, Anglicko – 10, Nemecko - 6
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odchádzka za prácou - kam štruktúra odchádzajúcich podľa odvetvia hospodárstva (poľnoh., priem., staveb.,
služby., verejná správa, školstvo a zdravotníctvo atď.)
Spolu : 677 – z toho v odvetví :
Poľnohospodárstvo – 0
Priemysel – 268
Stavebníctvo – 13
Verejná správa a samospráva – 51
Služby – 207
Zdravotníctvo - 29
Školstvo – 34
Ostatné - 75
nezamestnaní
počet
116
z
toho
dlhodobo 21
nezamestnaní (viac ako 2
roky)
percento
14,8%

sociálna infraštruktúra
základná škola

počet tried
počet základných učební
počet žiakov

29
25
dochádzajúcich z obce
dochádzajúcich
z iných
obcí
vymenovať obce

materská škola

sociálna starostlivosť

zdravotná starostlivosť

115
15 – Hrišovce
444 - Richnava
Hrišovce
Richnava

odchádzajúcich do iných 11
obcí
vymenovať obce
Krompachy, Margecany,
Gelnica, Široké
počet tried
2
počet detí
45
počet detí navštevujúcich 1
materskú školu v inej obci v ktorej obci
Margecany
druh – názov zariadenia
Zariadenia sociálnej starostlivosti v obci Kluknava nie
sú
pôsobnosť
kapacita
iné údaje
druh – názov zariadenia
Neštátne zdravotnícke zariadenie – ambulancia
praktického lekára pre dospelých
pôsobnosť
všeobecné lekárstvo
kapacita
90 m2, 1 lekár, 1 zdrav. sestra
iné údaje
druh – názov zariadenia
Neštátne zdravotnícke zariadenie - zubná ambulancia
pôsobnosť
stomatológia
kapacita
60m2, 1 lekár, 1 zdrav. sestra
iné údaje
druh – názov zariadenia
Detská poradňa – MUDr. Mária Kitková, raz týždenne
pôsobnosť
Praktický lekár pre deti - Pediater
kapacita
iné údaje

45 m2, 1 lekár, 1 zdrav. sestra
-
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zdravotná
starostlivosť druh, názov, sídlo
mimo bydliska

Nemocnica Krompachy
spol.s.r.o.
Banícka 1
053 42 Krompachy
Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a.s.,
Jánskeho 1, 05201 Spišská
Nová Ves.
Všeobecná nemocnica s
poliklinikou Levoča, a.s.
Probstnerova cesta
2/3082
054 01 Levoča
NsP Gelnica - Nemocnica s
poliklinikou Gelnica PRO
VITAE, n.o.
Nemocničná 33,05601
Gelnica
Fakultná nemocnica s
poliklinikou Louisa
Pasteura Košice
Rastislavova 43, KE
Univerzitná nemocnica L.
Pasteura, , Trieda SNP 1,
Košice
Nemocnica Košice-Šaca
a.s.
1.súkromná nemocnica
Lúčna 57
040 15 Košice-Šaca
Letecká vojenská
nemocnica, a.s.
Murgašova 1, 040 86
Košice
Železničné zdravotníctvo
Košice, s.r.o.
Zdravotnícke zariadenie:
Železničná nemocnica s
poliklinikou Košice
Masarykova 9,
040 01 Košice

kultúrne zariadenia

Detská poliklinika,
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
kapacita hlavnej sály
Kultúrny dom, je to staršia stavba pochádzajúca z roku
1939, má kapacitu 80 miest na sedenie
zázemie (šatne, kuchyňa, 1 malá miestnosť, slúži aj ako šatňa, bez kuchyne, WC ,
...)
Prízemie – časť v nájme Slovenskej pošty a.s., časť
v nájme Slovak Telecom, a.s.
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knižnica

kapacita

iné zariadenie

druh, názov
kapacita
Slovenská pošta a.s.
5 zamestnancov
Polícia – spolupráca s Obvodným oddelením PZ
v Krompachoch, obec Kluknava nemá Obecnú políciu
Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava
Priestory : 2 garáže+ 1 miestnosť v budove Obecného
úradu, hasičské auto CAS 25 LIAZ 706, IVECO DAILY
65 C, Striekačka PS , počet členov 12

zariadenia verejnej správy druh, názov
a služieb (pošta, polícia, kapacita
hasičská zbrojnica, ...)
druh, názov
kapacita
druh, názov
kapacita

6000 ks kníh, 48 m2, 120
čitateľov
-

komerčná vybavenosť a služby
druh, názov

druh, názov

Potraviny KARMEN+ predajňa mäsa a mäs. výrobkov Tauris Cassovia v jednej
budove
kapacita, iný údaj
cca 180 m2, 6 zamestnancov, časť predajne mäsa – 2
zamestnanci
Potraviny Milk-Agro + predajňa mäsa a mäs. výrobkov František Lovás v jednej
budove. Časť budovy je aj Piváreň Bradlan, František Lovás
kapacita, iný údaj
170 m2, potraviny - 4 zamestnanci, predajňa mäsa - 2
zamestnanci, Piváreň Bradlan - 2 zamestnanci
Potraviny ESO +
kapacita, iný údaj
25 m2, 1 zamestnanec
Potraviny a rozličný tovar RAMIX

druh, názov

kapacita, iný údaj
30 m2, 1 zamestnanec
Potraviny Janka Čižmariková

druh, názov

kapacita, iný údaj
90 m2, 1 zamestnanec
M-TEX, predajňa textilu, obuvi, papiera a iného tovaru

druh, názov

kapacita, iný údaj
Reštaurácia „Poľovník“

druh, názov

kapacita, iný údaj
180 ľudí, 150 m2, 6 zamestnancov
Hostinec „U Mili“, občerstvenie,

druh, názov

kapacita, iný údaj
50 m2, 30 – 40 miest na sedenie, 2 zamestnanci
RIO BAR – občerstvenie, diskotéka, reštauračné služby

druh, názov

kapacita, iný údaj
60 m2, 2 zamestnanci
Piváreň „Bradlan“ , František Lovás, občerstvenie

druh, názov

kapacita, iný údaj
40 miest, 2 zamestnanci
Stolárstvo – Kluknava 232, výroba nábytku a rôzne stolárske práce

druh, názov

kapacita, iný údaj
70 m2, 2 zamestnanci
Auto ESK, s.r.o. – Ing. Milan Zimmermann – autoservis, emisné kontroly

druh, názov

kapacita, iný údaj
80 m2 , 2 zamestnanci
Ján Piatak – Stolárstvo – výroba nábytku, stolárske práce

druh, názov

druh, názov

kapacita, iný údaj

50 m2, 1 zamestnanec

1 zamestnanec, 30 m2
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druh, názov

Autoservis- Ladislav Mihálik

druh, názov

kapacita, iný údaj
2 zamestnanci, 60 m2
Autoservis RKO, Peter Kováč

druh, názov

kapacita, iný údaj
Kaderníctvo TINA

druh, názov

kapacita, iný údaj
30 m2, 1 zamestnanec
Hydraulika, Jozef Kočík – oprava hydraulických zariadení

druh, názov

kapacita, iný údaj
Bufet - Rabatinová Mária

druh, názov

70 m2, 1 zamestnanec

1 zamestnanec

kapacita, iný údaj
1 zamestnanec, 10 miest
Mstav –Martin Palko, stavebná činnosť
MJM sadrokartón – Ján Palko, stavebná činnosť
kapacita, iný údaj
1 zamestnanec, 1 zamestnanec

druh, názov

ELBO – Emil Borza

Revízia a montáž
zamestnanci

elektrických

zariadení

–

2

podnikateľské subjekty v
obcí
lesohospodárska výroba názov, sídlo, činnosť,
počet zamestnancov

počet, zameranie podnikania

poľnohospodárska výroba
- názov, sídlo, zameranie
činnosti,
počet
zamestnancov
remeselná výroba a služby
(lokálna
tradícia
a
suroviny)

Poľnohospodárske družstvo Kluknava, činnosť kombinovaná - živočíšna a rastlinná
výroba, 50 zamestnancov + brigádnici

ekonomický potenciál
Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Kluknava, činnosť : lesné
hospodárstvo - ťažba dreva + starostlivosť o les , 3 zamestnanci + brigádnici +
živnostníci podľa potreby, hospodári cca na 1100 ha –lesné pozemky + pasienky

Kluknavská mliekareň, súčasť Poľnohospodárskeho družstva v Kluknava. Sídlo je ale
v obci Jaklovce. Výroba tradičných výrobkov z ovčieho a kravského mlieka –
bryndza, syry, oštiepky, parenice, kolibky a iné

poľovníctvo a rybolov Poľovnícke združenie Kluknava – výmera 3620 ha, poľovnícka chata, poľovnícke
(revír, zariadenia, ....)
posedy, krmelce, soliská, členská základňa - počet 40 + 2 čakatelia
nerastné suroviny (ťažba, V súčasnosti sa v obci ani okolí neťažia žiadne suroviny, v minulosti to bola
ložiská - druh , kapacita, železná ruda v časti „Banská a Rybárske „ – 16.-19. storočie
užívateľ)
iné ekonomické aktivity
-
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rekreácia a šport
lokalizačné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu Obec Kluknava a jej historické a kultúrne pamiatky sú
(prírodné resp. kultúrno – historické atraktivity a pod.) súčasťou gotickej cesty – patrí sem : - kaštieľ z roku
1715 -1720 , zrekonštruovaný r. 2007 - 2012
- krytý drevený most v miestnej časti Štefanská
Huta z roku 1832, jediný svojho druhu na
Slovensku
- bývalá hutná továreň, železiarska huta,
postavená v rokoch 1847-1850, V roku 1889
sa tu prvý krát v Uhorsku vyrábala meď
elektrolýzou
- kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z r. 1555- kaplnka sv. Jána Nepomuckého z polovice 18.
Storočia
- zvonička sv. Floriána z r. 1795
- kostolík sv. Anny z roku 1632 – pútnické
miesto
rekreačné
priestory Súčasné
- menšie „Oddychové centrum na Pánovej
(názov, charakteristika)
lúke“ miesto na posedenie s dvoma
prístreškami, ohniská na opekačku, varenie
gulášov, studnička na vodu, miesto pre detihojdačky
perspektívne
ubytovacie
zariadenia
(názov, kategória, počet
lôžok)
ubytovacie
kapacity
v súkromných
chatách
(počet chát, počet lôžok
stravovacie
zariadenia
(názov, kategória, počet
stoličiek)
športové
zariadenia
a aktivity napr. ihriská
(futbal, volejbal, tenis...)
telocvične, lyžiarske vleky,
fitnes, posilňovne (názov,
charakteristika)

súčasné
perspektívne
súčasné
perspektívne

Penzión „Biela Dáma a Čierny rytier“
nadštandardných izieb, 16 lôžok + 7 prístelky,
Rozšírenie ubytovacích kapacít
-

súčasné

Reštaurácia „Poľovník“ 180 miest

perspektívne
súčasné

-

-

perspektívne

-

trasy pre pešiu turistiku, súčasné
lyžiarsku
turistiku
a
cykloturistiku
perspektívne

-

-

,

8

futbalové ihrisko – využívané Telovýchovnou
jednotou, FC Kluknava – majstrovské
futbalové zápasy, žiacke mužstvo a mužstvo
dospelých
multifunkčné ihrisko pri Základnej škole –
futbal, volejbal, hádzaná, tenis a ost.
telocvičňa pri ZŠ Kluknava – využívané školou,
rôzne športové krúžky, dospelí aj deti najmä
v zimných mesiacoch tréningy, ženy – zumba
klzisko – v zimných mesiacoch, v letných
využívané aj na volejbal, futbal, a iné hry
cyklotrasa
vyznačený turistický chodník na najvyššie
vrchy v našom katastri „ Čiernu horu a
Roháčku“
nové chodníky a cyklotrasy
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periodické rekreačné a
športové aktivity (názov,
charakteristika, význam,
účasť, termín)

-

majstrovské futbalové zápasy – jarné a jesenné časti, počas vianočného
obdobia v telocvični futbalový turnaj o pohár starostu obce a nohejbalový
turnaj o pohár riaditeľa Základnej školy
- Klub Slovenských turistov Bradlo v Kluknave každoročne organizuje
„Výstup na Roháčku“, tohto roku už 26. Ročník
v mesiacoch január – február na klzisku – detský karneval na korčuliach

spoločenské a záujmové organizácie, neziskové subjekty, spoločenstvá rôzneho charakteru
(aj neformálne) s verejným dopadom +tanečné, spevácke, divadelné atď. súbory
Dedinská folklórna skupina „Kluknavčanka“ , Telovýchovná jednota FC Kluknava, Klub Slovenských turistov
Únia žien na Slovensku – Základná organizácia Kluknava, Slovenský červený kríž – základná organizácia
Kluknava, Poľovnícke združenie Kluknava, Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava, Základná organizácia
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Kluknave, detský folklórny súbor „Bradlanček“

komunitné aktivity
periodické kultúrne –
spoločenské - náboženské
podujatia
(názov,
charakteristika, význam,
účasť, termín)

miestne
(charakteristika)

-

kultúrne Kluknavské folklórne slávnosti, každoročne v poslednú
augustovú nedeľu
Deň matiek
posedenie s dôchodcami
cirkevné – každoročne púť pri kostolíku sv. Anny, prichádzajú pútnici
z blízkeho okolia ale aj vzdialenejších kútov Slovenska, kostolík z r. 1632,
v minulosti boli pred púťou aj jarmoky, zvyčajne na Jakuba

tradície -

majetok obce
stavby a pozemky vo
vlastníctve obce (funkcia, Príloha – list vlastníctva
spôsob užívania, parcelné
číslo)

technická infraštruktúra
(uviesť a popísať súčasný stav – realizované a v realizácii + problémy, pripravované – projekt
resp. schválený zámer)
zásobovanie pitnou vodou studne
verejný vodovod

Vlastné – pri každom rodinnom dome
Iba čiastočne, je vo výstavbe, napojených je zatiaľ 16
domácností
iný spôsob
zneškodňovanie
žumpy
Vlastné – odpad zo žúmp je vyvážaný fekálnym
odpadových vôd
vozidlom na čističku odpadových vôd v Krompachoch,
ktorá patrí spoločnosti VEOLIA, Podtatranská
vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad
verejná kanalizácia
nie je vybudovaná
iný spôsob
zásobovanie elektrickou Obec je elektrifikovaná, distribútor elektriny - Východoslovenská energetika a.s.
energiou
Východoslovenská distribučná a.s. - Košice
zásobovanie
zemným Obec je plynofikovaná – distribútor – Slovenský plynárenský priemysel a.s., Košice
plynom
dominantný
spôsob
zabezpečenia teplom)
Občania zväčša využívajú ako palivo plyn a v menšej miere vykurujú drevom
iné (pokrytie signálom,
- Signál využívaný v obci pre telefonické spojenie– Slovak Telecom a.s.,
alternatívne
zdroje
Orange a.s., O2, Eurotel, a.s.
energie, ....)
- Občania využívajú internet
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územnoplánovacia dokumentácia, územnoplánovacie podklady, územné rozhodnutia a
stavebné povolenia
názov
dokumentácie,
dátum vypracovania a
schválenia,
miesto
uloženia, aktuálnosť)
vydané platné územné
rozhodnutia a stavebné
povolenia

Územný plán obce Kluknava (ÚPN-O), dátum vypracovania: október 2002, dátum
schválenia: 28.05.2004, miesto uloženia: na Obecnom úrade v Kluknave, ktorý je
zároveň sídlom stavebného úradu pre obec Kluknavu a na Krajskom stavebnom
úrade v Košiciach (Obvodný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky)
Územné rozhodnutia vydané: vodovod, kanalizácia (vydané v r. 2009, 2010 - stratili
platnosť), Zberný dvor, výstavba trafostanice a rekonštrukcia VN a NN siete v obci,
Stavebné povolenia: 6 na samostatné bytové jednotky v rodinných domoch,
12 ostatné stavby (rekonštrukcia, nadstavba, iné stavby).

partnerstvá
názov, dátum vzniku,
forma, partneri (uviesť aj
neformálne partnerstvá
s verejným dopadom)

dopravná infraštruktúra
kategória cesty sprístupňujúca obec
dostupnosť diaľnice/cesty 1. triedy

dostupnosť letiska

dostupnosť
z obce je dobrá, najbližšia diaľnica
v blízkosti cca 20 km
najbližšie – Košice, Poprad, možnosť dostať sa na
letisko - autom, autobusom, vlakom
počet/kapacita- 60 áut
ČSPH sa v obci nenachádza, v obci sú súkromné autoservisy – uvedené pri
službách

parkovacie plochy 2
dopravné
zariadenia
(ČSPH,
opravovňa,
predajňa, ... – názov,
charakter, kapacita
najbližšia ČSPH
Krompachy a Jaklovce
verejná doprava
autobusová (počet spojov
za pracovný deň a deň
pracovného voľna resp.
pokoja, počet zastávok,
problémy)
železničná (počet spojov
za pracovný deň a deň
pracovného voľna resp.
pokoja, počet zastávok,
problémy,
najbližšia
zastávka/stanica
–
vzdialenosť
v km,
technický stav, problémy

57 spojov za celý deň, z toho 12 v dni pracovného
pokoja alebo pracovného voľna. Počet autobusových
zastávok 11, sú v dobrom technickom stave.

27 spojov za celý deň, z roho 20 v deň pracovného
voľna alebo deň pracovného pokoja
Občania využívajú železničnú zastávku v Richnave
(vzdialenosť na zastávku je od 1,5 km do 500 m) ale aj
v Kluknave – miestna časť Štefanská Huta (vzdialenosť
na zastávku je do 500 m). Zastávky sú v pomerne
dobrom technickom stave.

aktivita pri získavaní podpory realizácie projektov
projekty pre získanie V roku 2008 a 2009 sme sa zapojili do výzvy Regionálneho operačného programu
podpory
EÚ
(názov, 1.1 Infraštruktúra vzdelávania a žiadali sme o nenávratný finančný príspevok na
charakteristika, výsledok) projekt „Kluknava – Rekonštrukcia a modernizácia MŠ“ – obci nebol priznaný NFP.
Časť stavby zrealizovaná v roku 2010 z vlastných zdrojov – úver vo výške 85.163,16
€, zostatok, ktorý je potrebné ešte uhradiť vo výške 22.563,15 €. Celkové náklady
stavby boli 222.364,40 €.
V roku 2009 sme žiadali o NFP na projekt „Kluknava – modernizácia a rekonštrukcia
verejného osvetlenia“ v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky – žiadosť nebola
podporená a projekt sa nerealizoval.
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projekty pre získanie Poskytnuté dotácie v r. 2012:
podpory z iných zdrojov - Úrad vlády SR – dotácia z rezervy predsedníčky vlády na projekt „Zateplenie obv.
(názov,
charakteristika,
plášťa budovy MŠ a ZS a výmena okien a vonkajších dverí“ – dotácia vo výške
výsledok)
20 000 € - zrealizované,
- Karpatská nadácia – U.S.Steel – poskytnutá dotácia v hodnote 2 820 € na
„Viacúčelová športová plocha pri ZŠ“,
- sponzorský príspevok
Slovenskej sporiteľne vo výške 2 000 € na projekt
„Viacúčelová športová plocha pri ZŠ“.
Poskytnuté dotácie v r. 2011:
- Ministerstvo financií – dotácia vo výške 10 000 € na „Zateplenie vonkajšej fasády
Obecného úradu – zrealizované,
- nadácia Slovenskej sporiteľne – dotácie vo výške 3 000 € na projekt
“Rekonštrukcia šatní TJ Kluknava“,
- Environmentálny fond – SAŽP „POD 2011“ – pridelená dotácia vo výške 3 400 €
na „Obnova parku pri kaplnke sv. Jána“,
- Úrad vlády SR v rámci programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu – pridelená dotácia vo výške 92 698 € na projekt „Vodozádržné
opatrenia za účelom zníženia povodňového rizika a zmiernenia prívalových
dažďov.
Poskytnuté dotácie v r. 2010:
- Ministerstvo financií – dotácia vo výške 3 000 € na Výmena okien na budove
Obecného úradu“ – zrealizované,
Pridelená dotácia na r. 2013:
- Ministerstvo vnútra SR – dotácia vo výške 7 000 € na prevenciu kriminality v obci
– kamerový systém.
Obec aktívne sa zapája do vyhlásených výziev a grantov, avšak nie všetky sú
podporené. Okrem uvedených podporených projektov sme sa zapojili do výziev
Ministerstva vnútra SR projektmi „Zlepšenie dopravno – bezpečnostnej situácie
v obci“, „Výzbroj a výstroj pre DHZ“. Pravidelne každoročne zasielame žiadosť
o poskytnutie podpory na Environmentálny fond – SAŽP v rámci „Program obnovy
dediny“, žiadosť o grant na program „Futbal to je hra, v pôsobnosti Slovenskej
sporiteľne. Pravidelne žiadame o dotáciu z Ministerstva kultúry SR v rámci
programov „Obnovme si svoj dom“, „Nehmotné kultúrne dedičstvo a kult.
osvetová činnosť“, „Akvizícia knižníc“.
Zapojili sme sa do výziev
Environmentálneho fondu na projekty „Zberný dvor“, „Uzavretie a rekultivácia
skládky odpadov Kluknava“, „Kluknava – vodovod – rozšírenie (II. etapa)“. Od r.
2011 sa zapájame do výziev Karpatskej nadácie – U.S.Steelu v rámci programu
„Spoločne pre región“ a nadácie Orange na program „Šanca pre Váš región“
V roku 2012 bolo podaných spolu 14 žiadosti o získanie nenávratných finančných
príspevkov pre obec. V roku 2011 bolo podaných spolu 18 žiadosti o získanie
nenávratných finančných príspevkov pre obec.
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ochrana a tvorba životného prostredia
odpadové hospodárstvo

problémy a námety

Platný POH
Aktualizované údaje:
- separovaný zber odpadov (komodity, frekvencia zberu) – v obci je zavedený
separovaný zber. Zber vykonáva v súlade s kalendárom zvozu oprávnená osoba,
ktorá má s obcou Kluknava uzatvorenú zmluvu. V súčasnosti je to spoločnosť
EKOVER s.r.o., Spišské Vlachy.
Separované zložky : plasty, sklo – zvoz 1x mesačne
papier – 1x za 2 mesiace
- zber kovových odpadov – určitý kovový odpad pri separovanom zbere spolu s
plastami, veľký kovový , železný odpad – na požiadanie občanov
- kompostáreň – občania majú zväčša svoje kompostoviská
- zmluvná organizácia zabezpečujúca zber a zneškodňovanie komunálnych
odpadov - spoločnosť EKOVER s.r.o., Spišské Vlachy.
- frekvencia odvozu komunálnych odpadov – 2 x mesačne
- zberné nádoby 110 l?, veľkokapacitné kontajnery? – používajú sa 110 l KUKA
nádoby, 1100 l –tzv. Bobry a na jar a jeseň veľkoobjemové kontajnery na odpad
väčších rozmerov
- zneškodňovanie KO spaľovaním alebo skládkovaním (na ktorej skládke) –
zabezpečuje oprávnené osoba
- zneškodňovanie kalu zo žúmp a septikov (ak sa v obci nachádzajú) – odvoz
fekálnym vozidlom na ČOV v Krompachoch
- divoké skládky odpadov, ich likvidácia – pri zistení čiernych skládok likvidáciu
zväčša zabezpečuje obec na vlastné náklady
Aj napriek odvozu všetkých druhov odpadov najväčší problém je s čiernymi
skládkami komunálneho odpadu

legislatívne chránené nehnuteľnosti a územia, limitujúce faktory
názov,
identifikácia V zozname národných kultúrnych pamiatok sú uvedené : kaštieľ, drevený krytý
(ochrana
pamiatok
- most, kostol a bývalá hutná továreň v Štefanskej Hute
národná
kultúrna
pamiatka,
pamiatková
zóna,
pamiatková
rezervácia, archeologický
nález,
archeologické
nálezisko, pamätihodnosť
obce, ochrana prírody –
chránené územia prírody a
krajiny,
nerastných
surovín, zaťažené územia,
ochranné pásma, stavebné
uzávery, ......)
významné osobnosti
(kultúra, veda, politika,
šport, umenie,...)
vypracoval
dátum a miesto

V Kluknave, 31.05.2013
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PRÍLOHA Č. 3: POZEMKY VO VLASTNÍCTVE OBCE KLUKNAVA
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