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Strategická časť
–Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lieskovec na roky 2015 - 2023 (návrh)
Strategická časť dokumentu obsahuje stratégiu obce Lieskovec, určuje hlavné ciele a priority
rozvoja územia.
Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záverečná časť analýzy vyústila do
špecifikácie základných rozvojových faktorov, disparít a SWOT analýzy. Strategická časť PHSR
obsahuje vnútornú logiku stratégie pozostávajúcej z vízie, strategického (dlhodobého, globálneho)
cieľa, prioritných oblastí a opatrení, ktoré budú podporované v rámci programu rozvoja a sú
rozpracované v programovej časti do projektov.
Strategická časť PHSR obsahuje:
víziu územia,
formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja
(Hospodársky (ekonomický) rozvoj a moderná samospráva, Sociálny a kultúrny

rozvoj, Environmentálny rozvoj)
Pre stanovenie rozvojovej stratégie obce Lieskovec bola začiatkom celého procesu revízia existujúcej
vízie rozvoja. Vízia sa vzťahuje k dlhodobému horizontu 10-15 rokov a predstavuje očakávaný stav.
Podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (aktualizácia v máji 2014) sa
očakáva, že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú
výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované
vnútroregionálne rozdiely. Počas realizácie tejto stratégie regionálneho rozvoja bude pri plánovacích
procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému sociálnemu,
ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov.
Vízia v oblasti regionálneho rozvoja pre Slovensko s výhľadom do roku 2030 je nasledovná:
Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky,
politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.
Vízia obce Lieskovec do roku 2023 – (2025)
Želáme si, aby obec Lieskovec v roku 2023 (2025) bola:
-

miestom nášho ŽIVOTA – peknou, čistou, bezpečnou a príťažlivou obcou,
dobre hospodáriacou a riadenou obcou,
súdržnejšou, otvorenejšou a aktívnejšou obcou, uspokojujúcou záujmy občanov,
progresívnou obcou s dobrou infraštruktúrou, s rozvinutou výstavbou a aktívnym cestovným
ruchom,
obcou chrániacou a zveľaďujúcou si svoje prírodné a kultúrne dedičstvo,
s primeraným nárastom počtu obyvateľov.
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Poslanie
„Poslaním obce Lieskovec je zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby
obyvateľov obce. Samospráva obce Lieskovec vytvára priaznivé podmienky na rozvoj jednotlivých
oblastí života v obci. Činnosť samosprávy je realizovaná kvalitne, efektívne a transparentne.
Základnými princípmi samosprávy sú otvorenosť, vzájomný rešpekt a spolupráca na miestnej
a regionálnej úrovni“.
Pre naplnenie vízie rozvoja obce si obec pre roky 2015 -2023 stanovila tri prioritné oblasti svojho
rozvoja:
1. Hospodársky (ekonomický) rozvoj a moderná samospráva
2. Sociálny a kultúrny rozvoj
3. Environmentálny rozvoj
V týchto prioritných oblastiach bude obec vytvárať podmienky pre zvýšenie kvality života
obyvateľov obce, pre zvýšenie jej konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým
rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja. V prioritných oblastiach rozvoja si obec vo svojej
stratégii stanovila strategické ciele a navrhla opatrenia, ktorými chce tieto strategické ciele
dosiahnuť.

1
Prioritná oblasť - Hospodársky
(ekonomický) rozvoj
a moderná samospráva

Prioritné oblasti
2
Prioritná oblasť - Sociálny
a kultúrny rozvoj

3
Prioritná oblasť Environmentálny rozvoj

Ciele prioritných oblastí
Cieľom oblasti je udržiavanie Cieľom oblasti je starostlivosť Cieľom oblasti je ochrana
ekonomickej
výkonnosti o všetky
ľudské
zdroje a tvorba životného prostredia
a zvyšovanie
a zvýšenie ich kvality
konkurencieschopnosti,
skvalitňovanie
miestnej
samosprávy

1
Prioritná oblasť - Hospodársky
(ekonomický) rozvoj
a moderná samospráva
priemysel a služby
poľnohospodárstvo, lesníctvo
cestovný ruch
bytová politika
riadenie samosprávy)

Prioritné oblasti – oblasti podpory
2
3
Prioritná oblasť - Sociálny
Prioritná oblasť a kultúrny rozvoj
Environmentálny rozvoj
sociálna starostlivosť
vzdelávanie, školstvo
šport
kultúra

životné prostredie
technická infraštruktúra
miestne komunikácie
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1
Prioritná oblasť - Hospodársky
(ekonomický) rozvoj
a moderná samospráva

Prioritné oblasti
2
Prioritná oblasť - Sociálny
a kultúrny rozvoj

3
Prioritná oblasť Environmentálny rozvoj

Opatrenie
1.1:
Vytvoriť Opatrenie 2.1: Zlepšiť ponuku Opatrenie 3.1: Zlepšiť kvalitu
podmienky na ekonomický sociálnych služieb
životného prostredia
rozvoj v obci
Opatrenie
1.2:
Vytvoriť Opatrenie 2.2: Znížiť sociálne Opatrenie
3.2:
Zlepšiť
podmienky
na
rozvoj vylúčenie
a ohrozenie bezpečnosť cestnej premávky
cestovného ruchu v obci
sociálnym vylúčením skupín
občanov
Opatrenie
1.3:
Vytvoriť Opatrenie 2.3:
podmienky
na
výstavbu priestory
na
bytových a rodinných domov
kultúru a šport

Dobudovať
vzdelávanie,

Opatrenie 1.4: Samospráva, Opatrenie 2.4: Zvýšiť záujem
zlepšiť informovanosť v obci
občanov o dianie v obci
Opatrenie 2.5: Zabezpečiť
ochranu
verejného
a súkromného majetku

Programová časť
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam opatrení a
projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť PHSR obsahuje
podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej politike
na úroveň projektov a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami aktivít samosprávy
vykonávaných mimo bežnú činnosť a smerujúcich k plneniu strategického cieľa rozvoja obce
Lieskovec na roky 2015-2023.

OBLASŤ 1:
Hospodársky (ekonomický) rozvoj a moderná samospráva
(priemysel a služby, poľnohospodárstvo, lesníctvo, cestovný ruch, bytová politika, riadenie
samosprávy)
Priorita: Zvýšiť počet občanov a návštevníkov v obci
Opatrenie 1.1: Vytvoriť podmienky na ekonomický rozvoj v obci
-

zvýšiť efektívnosť pri využívaní obecného majetku
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-

zastaviť chátranie obecného a súkromného majetku
realizovať pasport/inventarizáciu obecného majetku
podporovať realizáciu pozemkových úprav
zlepšiť podmienky na rozvoj podnikania (na základe vypočutia potrieb podnikateľov
a podnikov v obci)
podporovať predaj z dvora poľnohospodárskej produkcie (vytvorenie priestorov obecnej
tržnice, predajne,...)

Opatrenie 1.2: Vytvoriť podmienky na rozvoj cestovného ruchu v obci
-

menovať regionálneho koordinátora cestovného ruchu v obci
vydať informačný leták o obci pre potenciálnych návštevníkov obce
pripraviť zoznam atraktivít v obci, pomenovať/vytvoriť produkty cestovného ruchu v obci
sprístupniť kultúrne pamiatky v obci
podporovať vytvorenie ubytovacích a reštauračných kapacít v obci
podporovať rozvoj agroturistiky a rozvoj poznávacieho poľnohospodárstva
podporovať zmapovanie, značenie turistických chodníkov a cyklistických trás poľnými
cestami

Opatrenie 1.3: Vytvoriť podmienky na výstavbu bytových a rodinných domov
-

aktualizovať územný plán obce
pripraviť lokality na IBV a HBV

Opatrenie 1.4: Samospráva, zlepšiť informovanosť v obci
-

zlepšiť pracovné podmienky v samospráve
zlepšiť využívanie informačného systému v samospráve
modernizovať informačné tabule v obci
rekonštruovať miestny rozhlas
zvýšiť počet elektronických služieb a úroveň digitalizácie v obci

OBLASŤ 2:
Sociálny a kultúrny rozvoj
(sociálna starostlivosť, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, školstvo, šport, kultúra)
Priorita: Aktívni a spokojní občania
Opatrenie 2.1: Zlepšiť ponuku sociálnych služieb v obci
-

zriadiť zariadenie pre seniorov (kapacita cca 40 ľudí)
zriadiť denný stacionár pre seniorov
vybudovať sociálne byty
vybudovať nájomné byty pre mladých
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Opatrenie 2.2: Znížiť sociálne vylúčenie a ohrozenie sociálnym vylúčením skupín občanov
-

vytvoriť mechanizmus na vykupovanie starých domov
realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti finančnej gramotnosti, práva,...
vytvoriť pozície terénnych pracovníkov
realizovať špecifické projekty zamerané na cieľové skupiny (MRK, nezamestnaní, mladí
ľudia, seniori)

Opatrenie 2.3: Dobudovať priestory na vzdelávanie, kultúru a šport
-

dobudovať priestory, zlepšiť materiálno-technické vybavenie MŠ, ZŠ, vytvoriť enviro učebňu
vybudovať priestory pre komunitnú (klubovú) činnosť, knižnica – mládež, seniori
zriadiť komunitnú záhradu
dobudovať a sfunkčniť priestory na šport so zameraním na možnosť športovania počas celého
roka (napr. klzisko, telocvičňa,....)
zabezpečiť údržbu a ohradenie existujúcich detských ihrísk
vybudovať piknikové priestory v prírode altánky, prístrešky (napr. úprava a sprístupnenie
minerálnych prameňov, náučný chodník Hrádok,....)
vybudovať Zónu pohybu – cvičiaci priestor v prírode
vybudovať cyklistický chodník Zvolen – Lieskovec - Zolná (zlepšenie mobility občanov za
zamestnaním,....)

Opatrenie 2.4: Zvýšiť záujem občanov o dianie v obci
-

získať názory občanov na dianie v obci, kultúru a športové aktivity
zaviesť vydávanie obecných novín

Opatrenie 2.5: Zabezpečiť ochranu verejného a súkromného majetku
-

vybudovať kamerový systém
realizovať komunitné aktivity na čistenie a okrášľovanie obecného majetku s cieľovými
skupinami (OcÚ, cirkev, ZŠ, MŠ, poľnohospodárske družstvo, iné záujmové skupiny,...)

OBLASŤ 3:
Environmentálny rozvoj
(miestne komunikácie, technická infraštruktúra, životné prostredie)
Priorita: Zdravé a bezpečné prostredie v obci
Opatrenie 3.1: Zlepšiť kvalitu životného prostredia
- znížiť množstvo čiernych skládok – inštalovať fotopasce, sankcionovanie – priebežne
- zvýšiť množstvo vyseparovaných zložiek odpadu
- realizovať intenzívnu environmentálnu osvetu – priebežne
- zabezpečovať monitoring jednotlivých zložiek životného prostredia - pravidelen
- rekonštrukcia existujúcej kanalizácie
- rekonštrukcia ČOV
- rekonštruovať a doplniť verejné osvetlenie
- rekonštruovať miestny rozhlas
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-

modernizácia infraštruktúry priemyselnej zóny
vybudovať inžinierske siete pre novú výstavbu domov a bytov
realizovať protipovodňové opatrenia
realizovať projekt dažďovej kanalizácie (zadržiavanie vody v území)
budovanie a stála starostlivosť o verejnú zeleň

Opatrenie 3.2: Zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky
- zabezpečiť prepojenie obce so Zvolenom ( komunikácie, vybudovanie chodníka pre peších
a cyklistického chodníka)
- vybudovanie kruhového objazdu (pri kostole)
- dobudovanie a modernizácia chodníkov v obci ( bezbariérové prechody)
- dobudovanie parkovísk a odstavných plôch
- zabezpečovať údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií
- vytvorenie cyklotrás v obci a jej okolí

