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3 Rozvojová stratégia obce Olešná
Rozvojová stratégia nadväzuje na výsledky komplexných analýz uvedených v rámci
ekonomických a sociálnych východísk, pričom sa snaží odstrániť alebo zmierniť
identifikované disparity pomocou faktorov rozvoja. Hlavným cieľom určenia rozvojovej
stratégie je vytvorenie programovej štruktúry pre nové programovacie obdobie 2015 - 2022.
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.

3.1 Strategická vízia obce Olešná
Pre roky 2015 - 2022 s rešpektovaním hore uvedeného spracovatelia navrhujú víziu
rozvoja obce Olešná, ktorá je zameraná hlavne na kvalitu života občanov a jej zvyšovanie:
„Bezpečná obec priateľských, vzdelaných a pracovitých občanov s pozitívnym vzťahom k obci,
ktorá rozvážnym a cieľavedomým rozvojom zabezpečuje obyvateľom zvyšovanie kvality
života. Úspešnou spoluprácou v regióne, realizáciou regionálnych politík a využitím investícií
má dôjsť k využitiu vnútorného potenciálu a k vyváženému rozvoju obce.“
Strategická vízia: Obec Olešná bude príjemným a pokojným miestom pre bývanie
s vidieckym rázom, kvalitnou infraštruktúrou, základnou občianskou vybavenosťou a
spoločenským životom. Hlavným cieľom obce je zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa
komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj
kopaničiarsky charakter, to je vnútorného rozvoja obce vo svojich hraniciach tak i
upevňovanie jej pozície ako neoddeliteľnej súčasti mikroregiónu „Horné Kysuce“. Vízia bude
pokračovaním rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Obec bude príťažlivým a
vyhľadávaným miestom pre bývanie ako aj návštevníkov.
Olešná bude obcou, v ktorej budú obyvateľom vytvárané podmienky na pokojný
a príjemný život. Bude spoločenstvom ľudí, ktorí majú k svojej obci vzťah ako
ku skutočnému vlastnému domovu, ktorí si navzájom rozumejú a vážia si jeden druhého.
Olešná bude obcou bezpečnou vo vzťahu k ochrane majetku a zdravia jej obyvateľov
i návštevníkov. Bude obcou s atmosférou prirodzenej pohostinnosti a širokou

ponukou

dostupných a kvalitných služieb.
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Olešná bude obcou vzdelaných, aktívnych a občiansky angažovaných obyvateľov,
bude kvalitou života i sociálne zdravým životným prostredím. Bude ponúkať dostatočné
množstvo podnetov a podmienok na všestranný občiansky život, na činnosť spolkov, združení
a organizácií v širokom spektre záujmových oblastí.
Obec má dobrú geografickú a územnú polohu, leží v blízkosti sídiel regiónu a kraja
a má napojenie na dopravné siete medzinárodného charakteru. Tieto potenciálne hodnoty
bude v plnej miere využívať pre svoj hospodársky a sociálny rozvoj.
Strategická vízia bude postupne napĺňaná dôslednou realizáciou Obecným
zastupiteľstvom obce schváleného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Olešná na roky 2015 - 2022 a po vyhodnotení a schválení Územného plánu obce ako
základných strategických dokumentov jej ďalšieho rozvoja.

3.2 Zhodnotenie zámerov a cieľov v strategických oblastiach Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Olešná
V oblasti „Kvality prírodného a životného prostredia“ sa obec zaviazala vytvoriť
podmienky na ochranu prírodného a životného prostredia na svojom území. Zaviazala sa
zabezpečiť koordináciu všetkých subjektov vstupujúcich do prírodného a životného prostredia
obce Olešná tak, aby ho tieto svojou činnosťou a aktivitami ekologicky, technologicky a inak
nezaťažovali. Taktiež sa vo svojom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Olešná, schváleného v roku 2008 zaviazala, že bude podporovať a napomáhať vzniku
a funkčnému pôsobeniu najnovších systémov a technológií v oblasti efektívneho využívania
energií, úspor energií, ekologickej výroby a produkcií.
V oblasti „Ľudských zdrojov a vzdelávania“ sa obec zaviazala, že vytvorí vzdelávacím
a výchovným zariadeniam pôsobiacim na území obce všetky potrebné podmienky na plynulý,
nerušený, personálne, materiálne a technicky vhodne zabezpečený vzdelávací a výchovný
proces. Zaviazala sa aj, že aktívne napomôže k vytvoreniu podmienok na možnosť
vzdelávania sa tým sociálnym a vekovým skupinám, ktoré nespadajú do zákonom stanovenej
školskej dochádzky, ale sú v dôsledku nízkej vzdelanostnej úrovne ohrození sociálnou
exklúziou - vylúčenosťou s následkom obmedzených možností nájsť si zamestnanie.
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V oblasti „Sociálneho rozvoja a zdravotníckej starostlivosti“ sa obec zaviazala, že
bude vytvárať priaznivé sociálne podmienky života pre všetky skupiny obyvateľstva. Taktiež
mala zabezpečiť podmienky pre záujemcov o výstavbu nových rodinných a bytových domov.
Pre sociálne odkázaných obyvateľov obce sa zaviazala zabezpečiť dôstojný život
v primeranom sociálnom prostredí a na základe potrieb a záujmu obyvateľov sa obec
zaviazala zabezpečiť kvalitné služby zdravotníckej starostlivosti v relevantných súvislostiach
blízkosti zdravotníckych pracovísk a regionálnej nemocnice s poliklinikou a jej službami.
V oblasti „Kultúry, športu a oddychu“ sa obec Olešná zaviazala, že bude ďalej aktívna
v ochrane, uchovávaní a rozvíjaní tradícii, zvykov a hodnôt kultúrno-historického charakteru.
Pre svojich obyvateľov a návštevníkov sa snažila vytvárať vhodné podmienky na bohatý
a pestrý duchovný a kultúrny rozvoj a poznanie. V rámci potrieb a záujmov svojich
obyvateľov sa zaviazala zabezpečiť podmienky na aktívne trávenie voľného času, športovanie
a oddych na vybraných a k tomu určených miestach. Snažila sa vytvoriť také predpoklady
a podmienky

umožňujúce

celoročné

športové

a relaxačné

vyžitie

sa

obyvateľov

a návštevníkov obce.
V oblasti „Podnikania, služieb, investícii a zamestnanosti“ sa zaviazala, že podporí
rozvoj podnikateľských subjektov pôsobiacich na svojom území. Taktiež, že bude nápomocná
ich hospodárskemu rastu a v záujme rozvoja zamestnanosti vytváraniu vhodných podmienok
pre vznik a dlhodobé udržanie nových pracovných síl. Zaviazala sa tiež, že obec Olešná bude
podporovať

rozvojové

aktivity

malých

a stredných

podnikateľov

v jednotlivých

priemyselných a pôdohospodárskych oblastiach, že bude nápomocná pri rozvoji súčasných
a vzniku nových služieb a produktov.
V oblasti „Cestovného ruchu a propagácie“ sa obec Olešná zaviazala, že sa bude
plnohodnotne zaoberať aktívnym rozvojom cestovného ruchu na svojom území, nakoľko obec
definovala a stanovila cestovný ruch, služby a produkty s tým spojené ako nezastupiteľnú
integrálnu súčasť hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Zaviazala sa, že cestovný ruch
bude založený na potenciáli:


prírodného prostredia a kultúrno-historických hodnôt



tvorby a ponuky ubytovacích a reštauračno-pohostinských kapacít



agroturistických a s nimi spojenom systéme doplnkových služieb



systému komplexných služieb a produktov pre celoročné využitie



spolupráce a koordinácii činnosti a aktivít s cezhraničnými partnermi
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prepojenia najmä so strediskami a subjektmi cestovného ruchu v regióne Kysúc,
Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Taktiež sa obec Olešná zaviazala, že bude vytvárať podmienky na vlastnú komplexnú a trvalú
prezentáciu s využitím všetkých dostupných prostriedkov a foriem v intenciách kvalitnej
marketingovej prezentácie a propagácie obce.
Obci Olešná sa darilo úspešne napĺňať svoje ciele z daného programovacieho obdobia.
Tie ciele, ktoré sa jej podarilo naplniť iba čiastočne, prípadne nepodarilo naplniť, budú
súčasťou

Programu

hospodárskeho

rozvoja

a sociálneho

rozvoja

obce

Olešná

na roky 2015 - 2022.
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Vrcholový cieľ obce
Olešná na roky 2015 - 2022

„Bezpečná obec priateľských, vzdelaných a pracovitých občanov s pozitívnym vzťahom k obci, ktorá rozvážnym a cieľavedomým rozvojom zabezpečuje obyvateľom zvyšovanie kvality života. Úspešnou spoluprácou v regióne, realizáciou regionálnych politík a využitím investícií dôjde k využitiu vnútorného potenciálu
a k vyváženému rozvoju obce.“
„Obec Olešná bude príjemným a pokojným miestom pre bývanie s vidieckym rázom, kvalitnou
infraštruktúrou, základnou občianskou vybavenosťou a spoločenským životom. Hlavným cieľom obce je
zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja
obce so zreteľom na svoj kopaničiarsky charakter, to je vnútorného rozvoja obce vo svojich hraniciach tak
i upevňovanie jej pozície ako neoddeliteľnej súčasti mikroregiónu „Horné Kysuce“. Vízia bude
pokračovaním rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Obec bude príťažlivým a vyhľadávaným miestom

4 strategické oblasti obce
Olešná

pre bývanie ako aj návštevníkov.

1. Dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie

2. Sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie a služby občanom

3. Vzdelávanie, kultúra, šport, voľný čas, mládež

4. Cestovný ruch a marketing, práca, podnikanie, moderná samospráva
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Strategická oblasť 1 Dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie

Špecifické ciele v oblasti dopravnej a technickej infraštruktúry, životného prostredia:
1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu dopravnej a komunikačnej infraštruktúry v obci Olešná
1.2 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy
1.3 Zlepšiť kvalitu životného prostredia
1.4 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať prispôsobovanie sa zmenám klímy

Špecifický cieľ 1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu dopravnej a komunikačnej infraštruktúry v obci
Opatrenia špecifického cieľa 1.1:
1.1.1 Rekonštrukcia cestnej komunikácie III /487 na území obce Olešná
1.1.2 Alternatívna doprava obyvateľov obce do zamestnania
1.1.3 Dobudovanie, rekonštrukcia, smerovanie a rozšírenie miestnych komunikácií a chodníkov
1.1.4 Podpora dostupnosti celého územia obce Olešná širokopásmovým internetom
1.1.5 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu a v prípade potreby rekonštrukcia verejného osvetlenia
1.1.6 Pokrytie územia obce Olešná kamerovým systémom a káblovou televíziou
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Špecifický cieľ 1.2 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy
Opatrenia špecifického cieľa 1.2:
1.2.1 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok, tvorba vyhradených jazdných pruhov a iných opatrení na preferenciu verejnej osobnej dopravy
1.2.2 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu a zavádzanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti nemotorovej dopravy
1.2.3 Tvorba analytických, koncepčných a strategických dokumentov na zabezpečenie zvýšenia atraktivity verejnej osobnej a nemotorovej dopravy

Špecifický cieľ 1.3 Zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci Olešná
Opatrenia špecifického cieľa 1.3:
1.3.1 Skvalitnenie zásobovania miestnych častí pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia odpadových vôd
1.3.2 Skvalitnenie systému zberu, separácie a zneškodňovania / zhodnocovania odpadu a odstraňovanie environmentálnych záťaží
1.3.3 Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany prírody s dôrazom na územia NATURA 2000
1.3.4 Úprava, regulácia a revitalizácia potokov v katastri obce Olešná
1.3.5 Budovanie rybníkov na území obce Olešná
1.3.6 Regulácia a humanizácia brehov rieky Olešnianky a jej prítokov
1.3.7 Rozšírenie verejnej zelene, dobudovanie parku a kultivácia životného prostredia obývaných častí obce
1.3.8 Revitalizácia centra obce a vybudovanie oddychových zón
1.3.9 Zlepšiť výchovu obyvateľov k environmentálnemu spôsobu života formou prednášok, prípadne propagáciou eko života ...
8

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OLEŠNÁ NA ROKY 2015 - 2022

Špecifický cieľ 1.4 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať prispôsobovanie sa zmenám klímy
Opatrenia špecifického cieľa 1.4:
1.4.1 Zintenzívnenie využívania obnoviteľných zdrojov energií
1.4.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, bytových domov, školských zariadení ...
1.4.3 Realizácia preventívnych opatrení na zníženie rizika povodní, požiarov a iných rizík

Strategická oblasť 2 Sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie a služby občanom

Špecifické ciele v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, bývania a služieb občanom:
2.1 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti hlavným výzvam súčasnosti
2.2 Podporovať sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín a ich uplatnenie na trhu práce
2.3 Podporovať rozvoj bytovej výstavby a výstavby sociálnych zariadení
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Špecifický cieľ 2.1 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti hlavným výzvam súčasnosti
Opatrenia špecifického cieľa 2.1:
2.1.1 V reflexii na demografický vývoj v obci prispôsobenie kapacít a foriem sociálnej a zdravotnej starostlivosti
2.1.2 Rozvíjanie externej formy sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti s dôrazom na seniorov a osôb so zdravotným postihnutím
2.1.3 Koncepcia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti v obci Olešná

Špecifický cieľ 2.2 Podporovať sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín a ich uplatnenie na trhu práce
Opatrenia špecifického cieľa 2.2:
2.2.1 Podpora zamestnanosti v obci Olešná
2.2.2 Možnosti vzdelávania sa obyvateľov obce ohrozených nezamestnanosťou a sociálnou exklúziou

Špecifický cieľ 2.3 Podporovať rozvoj bytovej výstavby a výstavby sociálnych zariadení v obci Olešná
Opatrenia špecifického cieľa 2.3:
2.3.1 Výstavba nájomných bytových domov v obci Olešná
2.3.2 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru Olešná - DHZ Olešná
2.3.3 Výstavba denného stacionára, prípadne Zariadenia pre seniorov
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Strategická oblasť 3 Vzdelávanie, kultúra, šport, voľný čas, mládež

Špecifické ciele v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, voľného času a mládeže:
3.1 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov
3.2 Podporovať spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni
3.3 Modernizovať vzdelávanie vrátane ďalšieho vzdelávania a vybudovať prípadne rekonštruovať športoviská v obci

Špecifický cieľ 3.1 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo
Opatrenia špecifického cieľa 3.1:
3.1.1 Vytvoriť podmienky pre etablovanie tradičných ľudových zvykov a remeselných zručností do života obce
3.1.2 Ďalej zveľaďovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo
3.1.3 Zachovávať kvalitu a rozmanitosť prírodného dedičstva
3.1.4 Podporiť renováciu kultúrnych pamiatok a iných historických objektov na území obce Olešná
3.1.5 Vytváranie podmienok pre rozvoj občianskeho, duchovného a športového života obce (spolky, združenia, podujatia ...)

11

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OLEŠNÁ NA ROKY 2015 - 2022

Špecifický cieľ 3.2 Podporovať spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni
Opatrenia špecifického cieľa 3.2:
3.2.1 Vytvárať siete a partnerstvá pre potreby projektovej spolupráce na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
3.2.2 Rozvíjať cezhraničnú, interregionálnu a medzinárodnú spoluprácu regionálnych subjektov
3.2.3 Podporovať spoluprácu pri organizovaní športových, voľnočasových a kultúrno-spoločenských aktivít a vytvárať podmienky na ich rozvoj

Špecifický cieľ 3.3 Modernizovať vzdelávanie vrátane ďalšieho vzdelávania
Opatrenia špecifického cieľa 3.3:
3.3.1 Zlepšenie podmienok pre zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materskej škole
3.3.2 Zabezpečenie modernizácie vzdelávania na ZŠ s MŠ Olešná
3.3.3 Skvalitnenie a rozvoj športových činností v obci Olešná
3.3.4 Vybudovanie siete malých ihrísk, prípadne rekonštruovanie a modernizácia športového areálu futbalového klubu TJ - Olešná

12

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE OLEŠNÁ NA ROKY 2015 - 2022

Strategická oblasť 4 Cestovný ruch a marketing, práca, podnikanie, moderná samospráva

Špecifické ciele v oblasti cestovného ruchu, marketingu, práce, podnikania a modernej samosprávy:
4.1 Rozvíjať cestovný ruch v obci Olešná
4.2 Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce prostredie v obci Olešná
4.3 Rozvíjať služby a podporovať zavedenie inovácií
4.4 Zabezpečiť účinnú a otvorenú modernú samosprávu vytvárajúcu priaznivé prostredie pre podnikanie

Špecifický cieľ 4.1 Rozvíjať cestovný ruch v obci Olešná
Opatrenia špecifického cieľa 4.1:
4.1.1 Podpora budovania celoročnej ponuky atraktívnych produktov cestovného ruchu vrátane zvyšovania kvality služieb a ľudských zdrojov
4.1.2 Podpora udržania a ďalšieho rozvoja inštitucionálneho zázemia koordinujúceho a podporujúceho rozvoj cestovného ruchu
4.1.3 Budovanie a obnova turistických trás, cyklotrás a trás pre bežecké lyžovanie a modernizácia služieb pre ich užívateľov
4.1.4 Udržiavať jedinečné črty obce a využiť ich na tvorbu produktov cestovného ruchu
4.1.5 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, turizmu a rekreácie v obci Olešná
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Špecifický cieľ 4.2 Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce prostredie v obci Olešná
Opatrenia špecifického cieľa 4.2:
4.2.1 Vytváranie vhodných podmienok na vznik, uchovanie, obnovu a rozvíjanie podnikateľských aktivít a služieb v obci
4.2.2 Dlhodobá podpora miestnych podnikateľských subjektov
4.2.3 Rozšírenie siete služieb v obci Olešná

Špecifický cieľ 4.3 Rozvíjať služby a podporovať zavedenie inovácií
Opatrenia špecifického cieľa 4.3:
4.3.1 Systematická podpora začínajúcich podnikateľských subjektov v obci
4.3.2 Vytváranie podmienok pre rozvoj rôznych druhov priemyslu
4.3.3 Podpora rozvojových aktivít malých a stredných podnikateľov v jednotlivých podnikateľských oblastiach

Špecifický cieľ 4.4 Zabezpečiť účinnú a otvorenú modernú samosprávu vytvárajúcu priaznivé prostredie v obci
Opatrenia špecifického cieľa 4.4:
4.4.1 Posilnenie a zefektívnenie obecnej samosprávy
4.4.2 Vytváranie vhodných podmienok pre vznik a dlhodobé udržanie nových pracovných síl v záujme rozvoja zamestnanosti
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3.3 Programová a realizačná časť PHSR obce Olešná - Zoznam indikatívnych aktivít
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Špecifický cieľ 1.1 Presadzovať dobudovanie a modernizáciu dopravnej a komunikačnej infraštruktúry v obci
Opatrenia

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

Rekonštrukcia a modernizácia cestnej komunikácie III/487 na území obce Olešná
Vybudovanie mimoúrovňových priecestí s miestnymi komunikáciami
Spevnenie, klopenie a rozšírenie cestnej komunikácie III/487 v súlade s územným plánom
rozvoja Žilinského samosprávneho kraja
Vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií na území obce Olešná
Podpora a udržateľnosť správy a údržby miestnych komunikácií
Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane prvkov na zvýšenie ich
priepustnosti a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky a kvality ŽP
Vypracovanie projektových dokumentácií súvisiacich s opatrením 1.1.1.
Rekonštrukcia prístupových komunikácií do jednotlivých osád obce Olešná
Vybudovanie alternatívnej dopravy obyvateľov do zamestnania
1.1.2 Alternatívna doprava obyvateľov obce
do zamestnania

Zvýšenie povedomia obyvateľov obce o alternatívnych spôsoboch dopravy do zamestnania
Dobudovanie, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií s kvalitnou povrchovou
úpravou v obci Olešná

1.1.3 Budovanie, rekonštrukcia, smerovanie
a rozšírenie miestnych komunikácií a
dostavba chodníkov na území obce

obec, ZMOK, VÚC

1.1.1 Rekonštrukcia cestnej komunikácie III /487
a prístupových komunikácií do jednotlivých
osád obce Olešná

Vybudovanie dvojpruhových komunikácií alebo jednopruhových s výhybňami v jednotlivých
miestnych lokalitách obce
Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov okolo hlavnej cestnej komunikácie, ale
aj na celom území obce Olešná (v jej jednotlivých častiach)
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1.1.4 Podpora dostupnosti celého územia obce
Olešná širokopásmovým internetom

Vybudovanie, prípadne rekonštrukcia vnútorného internetového systému (občania,
podnikateľské subjekty, základná škola, materská škola, obecný úrad ...)
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie bezdrôtového obecného rozhlasu
so všetkými potrebnými náležitosťami (štúdia, ...)

1.1.5 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho
rozhlasu a v prípade potreby aj
rekonštrukcia verejného osvetlenia

Komplexná rekonštrukcia obecného rozhlasu zavedením bezdrôtového systému do všetkých
obývaných miestnych častí obce
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia a činnosti s tým súvisiace

1.1.6 Pokrytie územia obce Olešná
kamerovým systémom a káblovou
televíziou

Zavedenie kamerového systému na monitorovanie vybraných častí obce za účelom zníženia
kriminality, zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku na jej území
Vypracovanie projektovej dokumentácie kamerového systému v obci Olešná

obec, ZMOK, VÚC

Pokrytie územia obce bez možnosti pripojenia dostupnosťou na širokopásmový internet

Rozšírenie siete a služieb káblovej televízie na území obce Olešná
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Špecifický cieľ 1.2 Zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy

1.2.1 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba
zastávok, tvorba vyhradených jazdných
pruhov a iných opatrení na preferenciu
verejnej osobnej dopravy

1.2.2 Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba
infraštruktúry pre nemotorovú dopravu
a zavádzanie prvkov na zvyšovanie
bezpečnosti nemotorovej dopravy

Indikatívne aktivity
Obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu v obci,
rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy,
rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej dopravy a iných opatrení
preferencie verejnej osobnej dopravy
Zabezpečenie moderných informačných systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich
a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému v obci
Obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových
cyklistických komunikácií a cyklokoridorov na existujúcej cestnej komunikácií III/487, ktorá
je spojnicou obce Olešná so štátnou cestou v smere Čadca - Makov II/487 a na existujúcich
miestnych komunikáciách
Zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych
miest a dobudovanie príslušnej infraštruktúry (chodníky, značenie na komunikáciách) v pešej
doprave, výstavba a prevádzka dopravného ihriska pre deti, zavedenie prvkov zvyšujúcich
bezpečnosť účastníkov, ...
Budovanie odstavných plôch pre bicykle, budovanie cyklostojanov

1.2.3 Tvorba analytických, koncepčných
a strategických dokumentov na zabezpečenie
zvýšenia atraktivity verejnej osobnej
a nemotorovej dopravy

Vykonávateľ

obec, ZMOK, VÚC

Opatrenia

Spracovanie, resp. aktualizácia strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov
relevantných pre oblasť dopravy (plán dopravnej obsluhy, ...), spracovanie analytických
dokumentov preferujúcich ekologické formy dopravy, tvorba propagačných materiálov, máp,
webových portálov, mobilných aplikácií na propagáciu cyklistickej dopravy a pod.
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Špecifický cieľ 1.3 Zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci Olešná
Opatrenia

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

Dobudovanie rozvodnej siete pre zásobovanie pitnou vodou v ďalších miestnych častiach ,
teda dostavba a rozšírenie obecného verejného vodovodu

1.3.1 Skvalitnenie zásobovania miestnych častí
pitnou vodou a systému odvádzania
a čistenia odpadových vôd

Vybudovanie individuálnych čističiek vlastníkmi rodinných domov, podnikateľskými
subjektmi a prevádzkovateľmi zariadení v obci
Vypracovanie projektovej dokumentácie relevantnej pre oblasť skvalitnenia zásobovania
miestnych častí pitnou vodou a systému odvádzania a čistenia odpadových vôd
Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
Vypracovanie štúdie o odpadovom hospodárstve obce Olešná v súlade s platnou legislatívou
Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva
Zvýšenie povedomia obyvateľov obce v oblasti triedeného zberu a zhodnocovania biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

1.3.2 Skvalitnenie systému zberu, separácie
a zneškodňovania / zhodnocovania odpadu
a odstraňovanie environmentálnych záťaží

Zriadenie centrálneho kompostoviska v rámci Združenia miest a obcí mikroregiónu Horné
Kysuce, prípadne TKO Semeteš alebo aj zriadenie a modernizácia obecného kompostoviska
Sanácia environmentálnych záťaží a nelegálnych čiernych skládok v rámci katastrálneho
územia obce Olešná

obec, VÚC, SEVAK a.s.

Rozšírenie a zvýšenie kapacity verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd v katastrálnom
území obce Olešná

Opatrenia na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov so zameraním na domáce
kompostovanie (nákup malých a väčších kompostérov, ...)
Výstavba zariadení na prípravu na opätovné použitie odpadov, podporu triedeného zberu
zložiek komunálneho odpadu a pod,. vrátane zariadení na recykláciu a opätovné použitie
nebezpečných odpadov
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1.3.2 Skvalitnenie systému zberu, separácie
a zneškodňovania / zhodnocovania odpadu
a odstraňovanie environmentálnych záťaží

1.3.3 Realizácia opatrení na zvyšovanie ochrany
prírody s dôrazom na územia NATURA 2000

Informačné kampane na podporu separovania odpadov a za zníženie zakladania a vytvárania
nelegálnych skládok v jednotlivých častiach obce Olešná
Osveta mladých, organizovanie podujatí pre deti a mládež s dôrazom na ochranu prírody
a efektívne využívanie prírodných zdrojov
Vypracovanie koncepčného materiálu obsahujúceho súhrn a postup činností a aktivít, ktorých
realizácia zabezpečí komplexnú ochranu prírodného a životného prostredia obce
Všeobecné záväzné nariadenie k ochrane prírodného a životného prostredia schválené
Obecným zastupiteľstvom obce Olešná
Úprava, regulácia a revitalizácia potokov v katastrálnom území obce Olešná

1.3.4 Úprava, regulácia a revitalizácia potokov
v katastri obce Olešná

Zarybnenie potokov v súčinnosti s rybárskym zväzom
Aktualizácia a skvalitňovanie protipovodňových opatrení riek a potokov na území obce
Výstavba nových hatí, prípadne rekonštrukcia už existujúcich

1.3.5 Budovanie rybníkov na území obce Olešná

Vybudovanie rybníka na území obce Olešná
Regulácia brehov rieky Olešnianky a jej prítokov
Drobná infraštruktúra na brehoch rieky Olešnianky (zberné koše, stojany na bicykle ...)

1.3.6 Regulácia a humanizácia brehov
rieky Olešnianky a jej prítokov

Vybudovanie oddychových zón v okolí rieky a potokov a ich následná kultivácia
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie oddychových zón
Informačné a smerové tabule súvisiace s reguláciou a humanizáciou oboch brehov rieky

obec, VÚC, ZMOK, povodie Váhu,
organizácie oprávnené nakladať s odpadmi

Rozširovanie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu s cieľom znižovania komunálneho
odpadu na území obce Olešná

Výsadba a odstránenie invazívnych rastlín z brehov rieky Olešnianky a jej prítokov
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Úprava plôch verejnej zelene v obci Olešná, výsadba okrasných stromov a krovín
Doplnenie upravených plôch verejnej zelene lavičkami, preliezkami pre deti, ...
Osadenie malých zberných nádob na drobný odpad
Rekonštrukcia, revitalizácia a modernizácia centra obce Olešná
Vybudovanie peších a oddychových zón v intraviláne obce podľa priestorových možností,
servisné a materiálovo-technické zázemie
Prenosné alebo pevné malé objekty na stánkový ambulantný predaj
1.3.8 Revitalizácia centra obce a vybudovanie
oddychových zón

Vybudovanie malého amfiteátrového priestoru v centre obce Olešná
Rekonštrukcia obecných priestorov a objektov slúžiacich na poriadanie miestnych
kultúrnych podujatí
Rekonštrukcia a opravy objektov centrálnej časti obce
Vypracovanie koncepcie rozvoja oddychových zón obce Olešná

obec, ZMOK, VÚC,
povodie Váhu

1.3.7 Rozšírenie verejnej zelene, dobudovanie
parku a kultivácia životného prostredia
obývaných častí obce

Zveľadenie a dobudovanie oddychových zón v miestnych častiach obce
Zlepšiť výchovu obyvateľov obce Olešná k environmentálnemu spôsobu života formou
1.3.9 Zvýšenie environmentálneho povedomia

prednášok, prípadne propagáciou eko života, ...
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Špecifický cieľ 1.4 Zvyšovať uplatnenie nízkouhlíkového hospodárstva a podporovať prispôsobovanie sa zmenám klímy

1.4.1 Zintenzívnenie využívania obnoviteľných
zdrojov energií

Indikatívne aktivity
Výstavba malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri zohľadnení
miestnych podmienok v obci Olešná
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov, energetických zariadení, systémov
merania a riadenia, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia a pod. vrátane spracovania
projektovej dokumentácie a následného monitoringu energetickej efektívnosti

1.4.2 Zvyšovanie energetickej efektívnosti
verejných budov, bytových domov, školských
zariadení ...

Inštalácia malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie - fotovoltické panely
(výroba elektriny), veterné turbíny (výroba elektriny), slnečné kolektory (výroba tepla), kotly
na biomasu (výroba tepla) a tepelné čerpadlá (výroba tepla)
Využívanie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie a modernizácia rozvodov tepla
z centrálneho zásobovania teplom
Výstavba a rekonštrukcia vodných stavieb, ako ochranné hrádze, hate a protipovodňové línie,
úpravy vodných tokov vrátane manipulačných zariadení, opatrenia spojené so zelenou
infraštruktúrou a tiež opatrenia na spomalenie odtoku vody z povodia rieky Kysuce
a opatrenia podporujúce akumuláciu vody v lokalitách obce na to vhodných

1.4.3 Realizácia preventívnych opatrení na zníženie
rizika povodní, požiarov a iných rizík

Vykonávateľ

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a plánov, podpora
prevencie, prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy, ako aj
hydrologických prieskumov zameraných na vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie
pitnej vody
Zabezpečenie komplexnej ochrany územia obce Olešná pred povodňami

obec, ZMOK, VÚC, povodie Váhu,
DHZ Olešná

Opatrenia

Zabezpečenie pripravenosti zložiek krízového riadenia vrátane miestneho DHZ Olešná
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Špecifický cieľ 2.1 Zabezpečiť prispôsobenie sa služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti hlavným výzvam súčasnosti

2.1.1 V reflexii na demografický vývoj v obci
prispôsobenie kapacít a foriem sociálnej
a zdravotnej starostlivosti

Indikatívne aktivity
Výstavba denného stacionára, prípadne Zariadenia pre seniorov - zariadenia sociálnych
služieb v zmysle neustále meniacich sa podmienok v oblasti demografického vývoja
obyvateľov obce Olešná
Vybudovanie nového zariadenia starostlivosti o detí do 3 rokov

2.1.2 Rozvíjanie externej formy sociálnych služieb
a zdravotnej starostlivosti s dôrazom
na seniorov a osôb so zdravotným
postihnutím

Rozvíjanie terénnych foriem opatrovateľskej služby a ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle
zabezpečenia potrieb klienta prioritne v jeho rodinnom prostredí
Vytváranie mobilných odborných jednotiek schopných poskytovať starostlivosť osobám
odkázaným na starostlivosť inou fyzickou osobou
Rozšírenie terénnej formy sociálnej a zdravotnej starostlivosti
Vypracovanie koncepčného strategického materiálu definujúceho a stanovujúceho celý
komplex produktov a služieb sociálnej zdravotníckej starostlivosti v obci

2.1.3 Koncepcia sociálnej a zdravotníckej
starostlivosti v obci Olešná

Vykonávateľ

Všeobecné záväzné nariadenie k sociálnej a zdravotníckej starostlivosti v obci
Olešná prijaté obecným zastupiteľstvom obce Olešná

obec, ZMOK, VÚC,
ÚPSVaR Čadca

Opatrenia

Rozšírenie zdravotníckej starostlivosti v obci Olešná (napr. o detského lekára, lekára
pre dospelých, stomatológa, ...)
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Špecifický cieľ 2.2 Podporovať sociálnu inklúziu všetkých znevýhodnených skupín a ich uplatnenie na trhu práce
Opatrenia

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

Podpora profesionálneho správania sa zamestnancov obecnej samosprávy
Olešná prostredníctvom školení a vzdelávania

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov s cieľom zvýšiť aktivity ľudí
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
2.2.1 Podpora zamestnanosti v obci Olešná

Vytváranie inovatívnych nástrojov zamestnanosti v oblastiach s vysokou prítomnosťou osôb
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Podpora zamestnanosti v obci s dôrazom na zapojenie znevýhodnených skupín do aktívneho
života cez možnosť využívania projektov štrukturálnych fondov EÚ
Spolupráca s ÚPSVaR na realizácií aktívnej politiky v oblasti podpory a rozvoja
zamestnanosti
Verejné zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných a rizikových občanov nad 50 rokov
Vytvorenie podmienok na doplňujúce vzdelávanie sa obyvateľov obce s nízkou vzdelanostnou
úrovňou

2.2.2 Možnosti vzdelávania sa obyvateľov obce
ohrozených nezamestnanosťou a sociálnou
exklúziou

obec, ZMOK, VÚC,
ÚPSVaR Čadca

Zvyšovanie profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb
sociálnej inklúzie pre obecnú samosprávu prostredníctvom vytvorenia celoživotného systému
vzdelávania

Aktivity na podporu celoživotného vzdelávania vrátane šírenia dobrej praxe zo zahraničia
Využívanie informatizačných systémov na sprostredkovanie vedomostí a poznatkov
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov obce s osobitými vzdelávacími potrebami
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Špecifický cieľ 2.3 Podporovať rozvoj bytovej výstavby a výstavby sociálnych zariadení
Opatrenia

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

Výstavba nájomného bytového domu s viacerými bytovými jednotkami

Dobudovanie infraštruktúry a úprava okolia nájomného bytového domu podľa potrieb
a záujmov individuálnych stavebníkov
Nájomný bytový dom s využitím malých zariadení obnoviteľných zdrojov energie fotovoltické panely (výroba elektriny), veterné turbíny (výroba elektriny), slnečné kolektory
(výroba tepla), kotly na biomasu (výroba tepla) a tepelné čerpadlá (výroba tepla)
2.3.1 Výstavba nájomného bytového domu v obci
Olešná

Zjednotenie a dopracovane regulatívov determinujúcich rozvoj bývania v území s dôrazom
na zachovanie hodnôt prírody a krajiny na území obce Olešná
Začlenenie jednotlivých parciel možnej výstavby do územného plánu obce Olešná
za stavebné parcely
Vypracovanie urbanistických štúdií pre lokality v obci a územný plán
Majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vybraných lokalitách
v obci a vybudovanie potrebnej infraštruktúry a inžinierskych sietí
Podpora realizovania prístavieb a nadstavieb domov, zlepšenie podmienok nájomcov
Zjednotenie a opracovanie regulatívov determinujúcich rozvoj bývania s dôrazom
na zachovanie hodnôt prírody s krajiny

2.3.2 Rekonštrukcia HZ DHZ Olešná
2.3.3 Výstavba denného stacionára, prípadne
Zariadenia pre seniorov

Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského zboru Olešná

obec, ZMOK, VÚC, SEVAK a.s.,
Stredoslovenská energetika a.s.

Rekonštrukcia a rozšírenie inžinierskych sietí súvisiaca s realizáciou bytovej výstavby

Zrealizovanie výstavby denného stacionára, prípadne Zariadenia pre seniorov v obci Olešná
Vývarovňa a roznáška jedál pre starších obyvateľov obce Olešná
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Špecifický cieľ 3.1 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo

3.1.1 Vytvoriť podmienky pre etablovanie
tradičných ľudových zvykov a remeselných
zručností do života obce

3.1.2 Ďalej zveľaďovať hmotné a nehmotné
kultúrne dedičstvo
3.1.3 Zachovávať kvalitu a rozmanitosť prírodného
dedičstva

Indikatívne aktivity
Tvorba funkčných väzieb medzi inštitucionálnym zázemím podnikateľských subjektov
pôsobiacich v obci a prezentátormi ľudových zvykov a remesiel
Vytváranie priestoru pre transfer tradičných ľudových postupov do života obce
Identifikácia jedinečných znakov kultúrneho dedičstva obce Olešná a ich využitie
pre potreby návštevníkov obce
Zvyšovanie reálnej dostupnosti k prvkom kultúrneho dedičstva na území obce
Zachovanie krajinného rázu typického pre obec Olešná
Obnova kultúrnych pamiatok a historických objektov ako aj pamiatkových zón v obci
a zabezpečenie ich primeranej ochrany a udržiavania

3.1.4 Podporiť renováciu kultúrnych pamiatok
a iných historických objektov na území obce

Inovatívne formy prezentovania kultúrnych a prírodných pamiatok na území obce Olešná
Opätovné využívanie objektov na komerčné účely pri zachovaní ich vzhľadu a jedinečnosti
Priestorové podmienky pre činnosť spolkov a združení (napr. v priestoroch KD, ...)
Pokračovanie a inovácia v rozvoji odkazu športových a kultúrnych podujatí

3.1.5 Vytváranie podmienok pre rozvoj
občianskeho, duchovného a športového
života obce (spolky, združenia, podujatia ...)

Vykonávateľ

obec, ZMOK, VÚC

Opatrenia

Obnovovanie a udržiavanie starých remesiel, podpora športových turnajov a súťaží v obci
Vytváranie podmienok pre etablovanie tradičných ľudových zvykov a remeselníckych
zručností do života obyvateľov obce Olešná
Udržiavanie existujúcich ľudových tradícií, podpora remeselníckej výroby, postupné
oživovanie ďalších miestnych ľudových tradícii a zvykov (stavanie mája, zábavy ...)
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Špecifický cieľ 3.2 Podporovať spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni
Opatrenia

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

3.2.1 Vytvárať siete a partnerstvá pre potreby
projektovej spolupráce na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

Prehlbovanie spolupráce rôznych socioekonomických partnerov na území obce Olešná
za účelom jej integrovaného rozvoja
V spolupráci so socioekonomickými partnermi pravidelné monitorovanie napĺňania PHSR
obce Olešná, operačných programov a ostatných strategických dokumentov relevantných
pre územie obce a vyhodnocovať ich dopady na danom území obce
Podpora vytvárania partnerstiev na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
s cieľom zvýšenia dostupnosti finančnej podpory obce v regióne Kysuce
Využitie nadviazaných cezhraničných partnerstiev na ďalší rozvoj bilaterálnej i multilaterálnej
cezhraničnej spolupráce

3.2.2 Rozvíjať cezhraničnú, interregionálnu
a medzinárodnú spoluprácu regionálnych
subjektov

Rozvíjanie cezhraničných partnerstiev miestnych akčných skupín
Zintenzívnenie účasti obce Olešná na projektoch medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce
prispievajúcich k naplneniu stratégie PHSR obce Olešná
Udržiavanie tradície organizovania etablovaných športových, voľnočasových a kultúrnospoločenských aktivít a podujatí v obci Olešná

3.2.3 Podporovať spoluprácu pri organizovaní
športových, voľnočasových a kultúrnospoločenských aktivít a vytvárať podmienky
na ich rozvoj

Vytváranie podmienok pre zvyšovanie možností zmysluplného využívania voľného času
vrátane organizačného zabezpečenia a udržiavania, rozširovania a modernizácie potrebnej
infraštruktúry

obec, ZMOK, VÚC, cezhraničný
partner

Podpora občianskych iniciatív, projektov multisektorovej spolupráce, efektívne fungovanie
sietí

Ďalší rozvoj ľudských zdrojov v oblasti športových, voľnočasových a kultúrno-spoločenských
aktivít ako nevyhnutný predpoklad ich skvalitňovania
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Špecifický cieľ 3.3 Modernizovať vzdelávanie vrátane ďalšieho vzdelávania
Opatrenia

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

Modernizácia, prípadne rekonštrukcia objektu materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho
vzdelávania (inovatívneho prístupu v oblasti vzdelávania), prípadne rozširovanie kapacít
existujúceho objektu budovy MŠ a jej materiálno-technické vybavenie
3.3.1 Zlepšenie podmienok pre zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí v materskej škole

Rekonštrukcia budovy MŠ v obci Olešná zameraná na zvýšenie energetických úspor
Rekonštrukcia vnútorného zariadenia budovy MŠ v obci Olešná

Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ (vrátane modernizácie telocvične a rekonštrukcie
športového areálu a prislúchajúcich školských zariadení na zvýšenie energetických
úspor a štandardu ich výučby), prístavba dielní pri ZŠ s MŠ Olešná
Rekonštrukcia a dovybavenie vnútorného zariadenia ZŠ s MŠ Olešná
Zabezpečenie vybavenosti ZŠ interaktívnymi triedami a laboratóriami budúcnosti zvyšujúcimi
interaktívnosť a participáciu žiakov
3.3.2 Zabezpečenie modernizácie vzdelávania
ZŠ s MŠ Olešná

Podpora projektového vzdelávania vedúceho k zvýšeniu praktických zručností žiakov,
podpora mobility žiakov (mládeže) v rámci účasti na voľnočasových aktivitách
a neformálnom vzdelávaní
Podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód

obec, ZMOK, VÚC

Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy MŠ

Zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami v obci Olešná
Podpora programu pre motiváciu učiteľov na ďalšie vzdelávanie a samovzdelávanie
3.3.3 Skvalitnenie a rozvoj športových činností
v obci Olešná

Propagácia športu na základnej škole a jej elokovanom pracovisku, v školských
a predškolských zariadeniach
Podpora organizovania športových podujatí a súťaží na území obce Olešná
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3.3.3 Skvalitnenie a rozvoj športových činností
v obci Olešná

Podpora športových aktivít detí, mládeže počas voľného času prostredníctvom krúžkov
so športovým zameraním
Podpora činnosti tradičných športov - futbal, zimné športy, turistika, agroturistika, ...
Dobudovanie športového areálu TJ - Olešná na viacúčelové športové a relaxačné centrum,
materiálové a technické vybavenie objektov športového areálu

3.3.4 Vybudovanie siete malých ihrísk, prípadne
rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia
športového areálu futbalového klubu
TJ - Olešná

Dobudovanie novej siete malých ihrísk a rekonštrukcia už existujúcich ihrísk v obci,
vybudovanie nových viacúčelových ihrísk, ich materiálno-technické a servisné vybavenie
Výstavba viacúčelového verejného ihriska v ústredí obce Olešná
Rekonštrukcia a modernizácia futbalového ihriska a budovy TJ - Olešná
Modernizácia budovy telocvične Základnej školy s materskou školou Olešná

obec, VÚC, ZMOK
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Špecifický cieľ 4.1 Rozvíjať cestovný ruch v obci Olešná

4.1.1 Podpora budovania celoročnej ponuky
atraktívnych produktov cestovného ruchu
vrátane zvyšovania kvality služieb a ľudských
zdrojov

4.1.2 Podpora udržania a ďalšieho rozvoja
inštitucionálneho zázemia koordinujúceho
a podporujúceho rozvoj cestovného ruchu

4.1.3 Budovanie a obnova cyklotrás a trás
pre bežecké lyžovanie a modernizácia služieb
pre ich užívateľov

Indikatívne aktivity
Tvorba komplexných produktov cestovného ruchu s využitím jedinečností a miestnych
atraktivít na území obce Olešná
Využívanie nových foriem propagácie cestovného ruchu a kultúry v obci Olešná
Zavádzanie produktov a služieb cestovného ruchu prístupných všetkým cieľovým skupinám
vrátane seniorov, zdravotne postihnutých , cudzincov a pod.
Zabezpečenie a postupné rozširovanie mechanizmu financovania cestovného ruchu v obci
Olešná prostredníctvom platnej legislatívy
Prehlbovanie spolupráce obce Olešná s krajskou organizáciou cestovného ruchu, oblastnými
organizáciami cestovného ruchu a ostatnými aktérmi cestovného ruchu za účelom ďalšieho
rozvoja cestovného ruchu v obci
Doplnenie značenia a mobiliáru trás v zmysle zvyšovania ich atraktivity a zabezpečenie
dostatočných informačných zdrojov o atraktivitách územia vo svojom okolí
Vzájomné prepájanie trás s trasami v susediacich obciach
Zabezpečenie primeranej údržby a obnovy mobiliáru na vytvorených trasách
Podpora rozvíjania kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v obci

4.1.4 Udržiavať jedinečné črty obce a využiť ich
na tvorbu produktov cestovného ruchu

4.1.5 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, turizmu
a rekreácie v obci Olešná

Vykonávateľ

Tvorba produktov cestovného ruchu (napr. náučné chodníky, poznávacie trasy ...) postavených
na jedinečnostiach jednotlivých lokalít v obci Olešná
Strategický materiál stanovujúci smer, postupy a konkrétne aktivity a činnosti v rozvoji
cestovného ruchu, turizmu a rekreácie

obec, ZMOK, VÚC, organizácie
cestovného ruchu

Opatrenia

Plán peších turistických, cykloturistických a lyžiarsko-bežeckých tratí v katastri obce
s prepojením na okolité obce, plán lokalít oddychu, turizmu a rekreácie

30

Plán informačného systému a značenia v obývaných častiach a v predmete koncepcie
dotknutých častí obce Olešná
Koncepcia propagačno-informačnej a marketingovej prezentácie obce Olešná
Koncepcia špeciálne orientovaná na ponuku produktov a služieb v oblasti cestovného ruchu
v rámci obce Olešná
Systém plošných informačných a propagačných panelov a značiek orientujúcich návštevníkov
v rámci katastra obce Olešná
4.1.5 Koncepcia rozvoja cestovného ruchu, turizmu
a rekreácie v obci Olešná

Zriadenie a rozvoj obecného informačného centra „Turistickej informačnej kancelárie“
Vyhotovenie a osadenie nových informačných máp obce a blízkeho okolia s vyznačením
objektov cestovného ruchu a pamätihodností
Umiestnenie komplexnej turistickej ponuky na web stránke obce Olešná a jej aktualizácia
Tvorba propagačných materiálov o ponuke cestovného ruchu
Podpora obce projektom rozvíjajúcim cestovný ruch v regióne, resp. v mikroregióne
Horné Kysuce
Vybudovanie turistickej rozhľadne na území obce Olešná
Informačný systém obce prepojený s informačným systémom v rámci regiónu Kysúc

obec, ZMOK, VÚC, organizácie
cestovného ruchu, povodie Váhu
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Špecifický cieľ 4.2 Podporiť hospodársky rozvoj a spolupracujúce prostredie v obci Olešná
Opatrenia

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

Podpora spoločenských služieb a infraštruktúry pre podnikateľov v obci Olešná
4.2.1 Vytváranie vhodných podmienok na vznik,
uchovanie, obnovu a rozvíjanie
podnikateľských aktivít a služieb v obci

Podpora službám, tvorbe a ponuke produktov v rámci cestovného ruchu a turizmu
Vybudovanie priemyselného parku na území obce Olešná
Vybudovanie potrebnej infraštruktúry a siete, dopravné a informačné značenie
Vypracovanie koncepcie tvorby verejno-súkromných partnerstiev
Výber vhodných priestorov pre novovznikajúce podnikateľské subjekty
Vytvorenie motivačného podnikateľského prostredia za účelom oživenia miestneho
podnikania

4.2.2 Dlhodobá podpora miestnych
podnikateľských subjektov

Podpora rozvoja malého a stredného podnikateľského sektora s dôrazom na služby menej
ekonomicky atraktívne
Sprístupňovanie a skvalitnenie informačného toku medzi verejným, samosprávnym a
podnikateľským sektorom
Podpora vzniku a pôsobenia podnikateľského združenia v obci Olešná

4.2.3 Rozšírenie siete služieb v obci
Olešná

Rozšírenie siete podnikateľských subjektov poskytujúcich služby v obci, napr. opatrovateľskú
službu, kominárske a cintorínske služby, ...

obec, ZMOK, VÚC, podnikateľské
subjekty

Vytváranie vhodných podmienok na vznik, uchovanie, obnovu a rozvíjanie podnikateľských
aktivít a služieb v obci Olešná
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Špecifický cieľ 4.3 Rozvíjať služby a podporovať zavedenie inovácií

4.3.1 Systematická podpora začínajúcich
podnikateľských subjektov v obci

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

Organizovanie aktivít a podujatí na stimuláciu podnikateľských aktivít a rozvoj
podnikateľského potenciálu
Budovanie vhodného podnikateľského prostredia v obci Olešná

4.3.2 Vytváranie podmienok pre rozvoj rôznych
druhov priemyslu

Organizovanie aktivít na stimuláciu rozvoja rôznych druhov priemyslu v obci Olešná

4.3.3 Podpora rozvojových aktivít malých
a stredných podnikateľov v jednotlivých
podnikateľských oblastiach

Vytváranie podmienok a podpora rozvojových aktivít v jednotlivých podnikateľských
oblastiach malého a stredného podnikania

obec, VÚC,
podnikateľské
subjekty

Opatrenia
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Špecifický cieľ 4.4 Zabezpečiť účinnú a otvorenú modernú obecnú samosprávu vytvárajúcu priaznivé prostredie v obci
Opatrenia

Indikatívne aktivity

Vykonávateľ

Podpora rozvoja ľudských zdrojov a optimalizácie procesov obecnej samosprávy
Zefektívnenie činností obecnej samosprávy

Rekonštrukcia objektu obecného úradu s novým dispozičným riešením a servisným zázemím
Vybudovanie viacúčelovej sály a jej materiálovo-technické vybavenie
4.4.1 Posilnenie a zefektívnenie obecnej
samosprávy Olešná

Zriadenie priestorov pre knižnicu s internetom a informačnými službami, materiálovotechnické vybavenie daných priestorov
Zriadenie priestorov pre činnosť a aktivity spolkov a združení, materiálovo-technické
vybavenie daných priestorov
Informatizačné a materiálno-technické vybavenie priestorov obecného úradu
Elektronicky komunikujúca a efektívna obecná samospráva

obec, ZMOK, VÚC

Rekonštrukcia a revitalizácia budovy Obecného úradu na spoločenské a administratívnosprávne centrum obce Olešná

Modernizácia regionálnej a miestnej infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií
Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrneho domu - kultúrne, spolkové, spoločenské
a administratívno-správne centrum obce Olešná a jeho materiálovo-technické vybavenie,
expozičné a výstavné priestory
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3.4 Finančná časť PHSR obce Olešná
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Finančná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Olešná
na roky 2015 - 2022 obsahuje najmä finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce. Pre splnenie
stanovených opatrení a aktivít programu je potrebné v mnohých prípadoch realizovať
finančne náročné projekty, na ktoré obec Olešná nemá dostatok prostriedkov z vlastných
zdrojov. Pre ten účel môže obec plánovať využitie finančných prostriedkov z verejných
zdrojov alebo zo zdrojov súkromných investorov.

Zdroje financovania programu rozvoja obce Olešná
Finančné zdroje, ktoré môžu byť využité pre financovanie programu rozvoja obcí
v Slovenskej republike možno rozdeliť do dvoch základných skupín a ďalších podskupín:


verejné finančné zdroje
 verejné finančné zdroje z rozpočtu samosprávnych krajov
 verejné finančné zdroje z národného rozpočtu, resp. štátnych fondov
 verejné zdroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie



súkromné finančné zdroje
 vlastné zdroje obce, pôžičky
 súkromní investori.

Pre získanie grantov alebo nenávratných finančných príspevkov zo strany samospráv
alebo štátu (štátne fondy, štátny rozpočet) majú obce v súčasnosti len minimálne, obmedzené
možnosti. Preto v mnohých prípadoch pristupujú k získaniu finančných prostriedkov
z rozpočtu Európskej únie, ktoré je často previazané so schopnosťou obce podieľať
sa na spolufinancovaní rozvojových projektov z vlastných zdrojov, poprípade zo zdrojov
súkromných investorov.
Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa mnohým obecným samosprávam
otvorili možnosti získania dodatočných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Cieľom európskej regionálnej politiky je predovšetkým vyrovnanie disparít medzi regiónmi
v zmysle finančnej solidarity.
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V programovacom období 2014 - 2020 je európska regionálna politika založená
na piatich štrukturálnych fondoch:


Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)



Európsky sociálny fond (ESF)



Európsky poľnohospodársky fond rozvoja vidieka (EPFRV)



Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)



Európsky fond pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEPAD).

V rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ bude môcť v programovacom období
2014 - 2020 obec čerpať finančné prostriedky z viacerých operačných programov.
Tabuľka 29 Prehľad operačných programov pre programovacie obdobie 2014 - 2020
Operačný program

Riadiaci orgán

OP Efektívna verejná správa (OPEVS)

MV SR

OP Kvalita životného prostredia (OPKŽP)

MŽP SR

OP Ľudské zdroje (OPĽZ)

MPSVR SR

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OPZASI)

MPSVR SR

OP Integrovaná infraštruktúra (OPII)

MDVRR SR

OP Informatizácia spoločnosti (OPIS)

MDVRR SR

OP Výskum a inovácie (OPVAI)

MŠ SR

OP Technická pomoc (OPTP)

MV SR

Prameň: vlastné spracovanie.

Využitie vlastných, obecných finančných

prostriedkov závisí

predovšetkým

od rozpočtu obce. Na základe majetkovej a rozpočtovej situácie obce Olešná možno
konštatovať, že nie je možné realizovať všetky projektové zámery rozvoja obce z vlastných
zdrojov. Obec je však schopná podieľať sa na min. 5% financovaní vybraných rozvojových
aktivít definovaných v strategickej oblasti PHSR obce Olešná. Ďalšie finančné prostriedky
musí obec získať z iných externých zdrojov, verejných alebo súkromných. Súkromný sektor
je vhodnou alternatívou pre spolufinancovanie projektov, ktoré v konečnom výstupe generujú
zisky. Ďalšou možnosťou je využitie bankových úverových produktov.
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V Olešnej, dňa 16.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v obci Olešná na svojom zasadnutí dňa 15.12.2015 prijalo
nasledovné

Uznesenie OZ č. 38/2015
A / schvaľuje

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Olešná na roky 2015 - 2022
počtom hlasov 8

Štefan Cudrák
starosta obce Olešná
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