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PHSR 6
6. časť Návrh rozvoja: - podpora nových foriem vidieckej turistiky (hipoturistika – jazda na koni, povoze ťahanom
koňmi),- vybudovanie nových nenáročných rekreačno-športových zariadní pre vyžitie
návštevníkov (hlavne pri
ubytovacích zariadeniach),- vybudovanie jazdeckého areálu,- dobudovanie turistickej športovej infraštruktúry,dobudovanie informačného systému v jednotlivých častiach.
Spokojnosť návštevníka - dovolenkára je priamo úmerná kvalite, kvantite
a pestrosti ponúkaných
možností poznávania, rekreácie, zábavy, ubytovania, stravovania i ochoty a srdečnosti ľudí poskytujúcich rôzne služby.
Infraštruktúra rekreácie je jednou zo základných súčastí súkolia cestovného ruchu. Jej rôznorodosť, zaujímavosť a
kvalita v značnej miere ovplyvňuje rozvoj cestovného ruchu. Existujúca infraštruktúra rekreácie a športu využiteľná pre
návštevníkov riešeného územia nezodpovedá potrebám dostatočného uspokojovania ich potrieb
i záujmu. Avšak z
hľadiska možností, ktoré riešené územie má, je pre vytvorenie, rozšírenie primeranej infraštruktúry pre tieto aktivity
dostatočný priestor.
Teda ak chceme dosiahnuť zvýšenie návštevnosti a primeranú dĺžku pobytu návštevníka - dovolenkára v riešenom
území, nevyhnutným opatrením je rozšírenie, skvalitnenie a pestrosť ponuky pre rekreáciu a šport, ktorá je prepojená s
turistickou infraštruktúrou a supraštruktúrou. Nevyhnutnosťou je, aby plánovanie infraštruktúry rekreácie a športu bolo
systémové, prispôsobené podmienkam daného územia, odborne spracované a aby následná jej realizácia bola
uskutočnená odbornými organizáciami.
Súčasnú infraštruktúru rekreácie a športu na území obce z hľadiska zámerov
v rozvoji cestovného ruchu a z
hľadiska možnosti a danosti riešeného územia môžeme charakterizovať ako nedostatočne kvantitatívne a kvalitatívne
rozvinutú, nezodpovedajúcu potrebám a požiadavkám súčasného návštevníka, resp. dovolenkára.
Škola jazdenia:jazda na koni pre náročných a pokročilých,jazda na koni pre začiatočníkov.
V miestnej
časti obce vybudovanie agroturistického centra
a jazdeckého areálu:– oplotenie,– drevená
rozhodcovská veža,– drevená tribúna,– parkúrové prekážky,– zábavný park pre deti – oddychová
zóna. Hospodársky dvor s ukážkou chovu hospodárskych zvierat. Regulatívy

Pri riešení jednotlivých aktivít v obci je potrebné rešpektovať tieto regulatívy:
1) Všetky druhy ochranných pásiem (od VN el. vedenia, transformačných staníc, PHO vodných zdrojov, zdrojov
minerálnych vôd, rozvodov plynu, regulačných staníc plynu, ČOV, lesa, dopravných zariadení) v zmysle platných
zákonov, vyhlášok
a noriem SR.
2) V oblasti funkčného členenia a priestorového usporiadania:
- dodržať funkčnú hierarchiu
- využiť kvalitné prírodné prostredie a exist. stavebný fond pre rozvoj vidieckého turizmu, chalupárstva,
(agroturistika a hipoturistika).
3) V oblasti ochrany prírody:
- nepripustiť nadlimitné zaťaženie jednotlivých rekreačných priestorov,
- dodržať ekostabilizačné opatrenia,
- nové rekreačné zariadenia navrhovať predovšetkým v zastavaných častiach územia a na odsúhlasených plochách,
- prednostne dobudovať technickú infraštruktúru, predovšetkým kanalizačný systém s ekologicky nezávadným
čistením odpadových vôd,
- vykurovanie objektov riešiť nezávadným spôsobom,
- chrániť brehové porasty,
- pri výstavbe nepripustiť nadmerné zásahy do terénu a maximálne chrániť vzrastlú i nízku zele.,
Niektoré zámery a činnosti v riešenom území ( výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích
zariadení vrátane kempingov a iných objektov, lyžiarske trate, bežecké trate, tématické parky, rybníky, ČOV a
kanalizačné siete a iné ), podliehajú posúdeniu ich vplyvu na životné prostredie (v zmysle zákona č. 391/2000 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie).
Príslušný povoľovací orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo poľnohospodárstva SR (zariadenia vodného
hospodárstva).
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4) Regulačné prvky priestorového a architektonického riešenia:
Architektonické riešenie objektov:
- dodržať mierku,
- penzióny, objekty občianskej a rekreačnej vybavenosti,
- maximálne dve nadzemné podlažia a využiteľné podkrovie,
- strechy sedlové, valbové, manzardové so sklonom 30° až 45°, s dôrazom
na použitý materiál a farebnosť
striech,
- materiálovo prispôsobiť navrhované objekty prírodnému prostrediu (prírodné materiály),
- chatky a rekreačné domčeky: maximálne jedno nadzemné podlažie s obytným podkrovím,
- v navrhovaných areáloch územie doplniť vysokou zeleňou, sadovými úpravami, drobnou architektúrou, oplotením, ich
architektonický výraz a použitý materiál nutne zosúladiť s hlavným objektom,
- pri výbere rastlinného materiálu je nutné zohľadniť požiadavky pôdne, klimatické, expozičné a zásadne použiť druhy
typické pre túto oblasť,
- na oplotenie používať predovšetkým živé ploty.

3.1. Vybudovanie systému verejnoprávnych partnerstiev v oblasti cestovného ruchu na miestnej, regionálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni. Opatrenia:
vybudovanie inštitucionálnej siete na podporu rozvoja domáceho
a zahraničného cestovného
ruchu,vytvorenie inštitucionálneho rámca pre vzájomnú kooperáciu všetkých relevantných partnerov
v oblasti cestovného ruchu (štátna správa, samospráva, okolité obce, tretí sektor, podnikateľská sféra
a profesné združenia),podpora rozvoja cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce.
Predpokladané prínosy:
vybudovaná sieť inštitúcií zameranej na podporu a propagáciu cestovného ruchu v obci,rozvinutá
a účinná cezhraničná spolupráca, úspešné získavanie finančných prostriedkov v oblasti rozvoja miestneho
cestovného ruchu.
3.2. Osveta, výchova a vzdelávanie v súlade s potrebami a trendmi rozvoja cestovného ruchu. Opatrenia:
zvyšovanie povedomia, výchovy a vzdelanostnej úrovne obyvateľstva
príležitostiam,vytvorenie kvalifikovanosti v oblasti cestovného ruchu.

k cestovnému ruchu a jeho

Predpokladané prínosy:
vytvorenie nových školiacich inštitúcii v oblasti cestovného ruchu,participácia obyvateľstva na
skvalitňovanie cestovného ruchu, zvyšovanie životnej úrovne a zlepšovanie hospodársko-ekonomickej bilancie
obce,odborne pripravený manažment – poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu.
3.3. Rozvíjať vidiecky turizmus v kombinácii s agroturizmom vo väzbe
potenciál, tradície a zvyklosti. Opatrenia:

na kultúrno-historický

zvyšovanie príťažlivosti vidieka,podpora tvorby nových komplexných produktov cestovného ruchu
(rybárstvo, agroturistika a iné),vytváranie imidžu konkrétnych lokalít a atraktivít,vybudovanie
turistických, cykloturistických, sánkarských a bežeckých trás,využívanie grantových programov na rozvoj
vidieckych oblastí,vybudovanie zóny oddychu a stredísk pre letné a zimné športy.
Predpokladané výnosy:
existencia špecifických produktov CR zameraných na agroturistiku, rybárstvo, propagáciu
historických, folklórnych a náboženských podujatí, zachovanie tradičných remesiel,zvýšený prísun
turistov,príliv finančných prostriedkov do obce, jej zveľaďovanie a budovanie atraktívneho povedomie pre
trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu v obci,tvorba pracovných príležitostí, využívanie grantových
programov zameraný na rozvoj vidieckej oblasti agroturistiky.
3.4. Zlepšenie podmienok pre rozvoj MSP v oblasti služieb cestovného ruchu. Opatrenia:
zabezpečenie jednotného prístupu k informáciám o možnostiach podpory MSP v cestovnom ruchu vrátane
podporných programoch a štrukturálnych fondov,skvalitnenie propagácie obce v záujme získavania
investorov a prílevu turistov,zvýšenie informovanosti o podporných programoch MSP.
Predpokladané prínosy:
ľahšia orientácia pre podnikateľov v oblasti podpory CR, prostriedkov z grantových schém a podporných programov.

príprava projektov a príliv finančných
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3.5. Zachovať kultúrno-historické dedičstvo. Opatrenia:
ochrana a obnova pamiatkového fondu,podpora živej kultúry - folklór, ľudové remeslá, ochotnícke
divadlo, literatúra, výtvarné umenie a iná kultúrno-záujmová činnosť,podpora CR v oblasti kultúry,iniciovanie vzniku informačného systému kultúry v spolupráci s RPIC a CPK.
Prínosy:
zlepšenie technického stavu objektov zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok,udržanie a rozvoj
tradícií – folklór, ľudová tvorivosť a iné,zvýšenie úrovne poznania a budovania vzťahu k svojej obci,zlepšenie kvality života obyvateľstva, rozvoj kultúry v obci, zvýšenie atraktivity obce z pohľadu CR,zvýšenie
informovanosti obyvateľov o kultúrnych podujatiach,systematická propagácia k vylepšeniu imidžu obce.
3.6. Skvalitniť informačný a orientačný systém. Opatrenia:
zvýšiť dostupnosť informácií o zaujímavostiach a atraktivitách služieb v obci,infraštruktúry turistických, cykloturistických, sánkarských
a bežeckých trás.

vybudovanie siete

Prínosy:
existencia informačného systému zabezpečujúci veľmi rýchle, lacné a aktuálne služby pre turistov
a návštevníkov obce zo všetkých oblastí súvisiaci s ich momentálnym pobytom, pohybom a potrebami.
3.7. Rozvoj cezhraničnej spolupráce. Opatrenia:
rozvoj komunikačných spojov, modernizácia a výstavba základne pre CR
prispôsobovania sa k štandardom EÚ,rozvoj alternatívnej turistiky.

za jej súčasného

Predpokladané prínosy:
zvýšenie konkurencie schopnosti trhu,zlepšenie imidžu.

ekonomické prínosy – priame zdroje, nepriame zdroje,-

4. PODPORA A ROZVOJ PODNIKANIA
Strategické ciele: Vytvorenie pozitívneho podnikateľského prostredia zosúladeného s prirodzenými danosťami
a možnosťami obce a vývojovými trendmi. Znamená
to zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja
prostredníctvom ekonomického rozvoja v oblasti služieb, poľnohospodárstve, cestovnom ruchu, agroturistike,
stavebníctve a v iných hospodárskych odvetviach. Rozvoj ľudských zdrojov. Posilnením rekreačnej funkcie je
predpoklad ďalšieho zamestnania obyvateľov v smere cestovného ruchu.Preferovať podnikanie v cestovnom ruchu
hotely, penzióny, súkromné ubytovanie a prevádzky spojené s poskytovaním týchto služieb.Vytvoriť podmienky
ďalšieho rozvoja podnikania v obci ponukovou miestnych prevádzok spracovateľského priemyslu týkajúci sa
spracovania prírodného bohatstva územia obce. Vzhľadom na lokalizačné faktory (blízkosť Kežmarku, Popradu,
Vysokých Tatier) prevláda v obci trend sústavného rastu. Plochy výroby a služieb treba reštrukturalizovať podľa
aktuálnych výhľadových potrieb s dostatočnými rezervnými plochami pre ďalší rozvoj.
Špecifické ciele: 4.1. Stabilizácia a rozvoj existujúcich výrobných kapacít remeslá a poľnohospodárstvo
a progresívne prispôsobovanie ich profilu vývojovým trendom. Opatrenia:
zvýšenie využitia a vyťaženosti existujúcich perspektívnych, výrobných kapacít,výroby.

zvýšenie finalizácie

Predpokladané výnosy:
stabilizácia existujúcej výrobnej základne,domácich odborníkov.

udržanie zamestnanosti,-

príležitosť pre uplatnenie

4.2. Optimalizácia obecnej štruktúry a kvality podnikateľských subjektov v oblasti výroby.
intenzívne využívanie podporných programov pre malé podnikanie,podnikov.

podpora a zvyšovanie úrovne

Predpokladané výnosy:
- príchod zahraničných investícií k zvýšenie efektivity a kvality výstupov
efektívnejšieho systému podpory začínajúcim podnikateľom.

podnikov,

- rozvoj

4.3. Vybudovanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry. Opatrenia:
rekonštrukcia miestnych komunikácii a zabezpečenie adekvátneho technického stavu dopravnej
infraštruktúry,rekonštrukcia autobusových zastávok,vybudovanie chodníkov.
Predpokladané prínosy:
-

zníženie nezamestnanosti,-

mobilita turistov a domácich obyvateľov,-

zníženie rizika nehodovosti.

4.4. Dobudovanie a rozvoj inžinierskych sieti Opatrenia:
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výstavba nových inžinierskych sietí k novým IBV a k strediskám cestovného ruchu.

Predpokladané prínosy:
pripravenosť územia obce pre rozvoj podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu ale aj
v poľnohospodárstve a priemysle.
4.5. Rozvoj telekomunikačných sietí Opatrenia:
-

dobudovanie a výstavba nových telekomunikačných sietí,-

modernizácia telekomunikačných sietí.

Predpokladané prínosy:
priblíženie sa moderným zahraničným investorom a obchodným partnerom,a zatraktívnenie obce a jej podmienok pre podnikanie.

zvýhodnenie

4.6. Efektívne umiestňovanie existujúcich nezamestnaných na trhu práce Opatrenia:
vytvorenie komplexného systému rekvalifikácie reagujúceho na aktuálne problémy trhu,vytvorenie
efektívneho systému umiestňovania nezamestnaných na trhu práce v oblasti samozamestnávania,osveta
v oblasti samozamestnávania.
Predpokladané prínosy:
-

znižovanie nezamestnanosti,-

znižovanie miery práce na trhu.

4.7. Posilňovanie sociálneho kapitálu Opatrenie:
podpora sociálnych infraštruktúr smerujúcich k zvyšovaniu kvality života,podpora využitia miestneho
potenciálu na sociálno-ekonomický rozvoj (cestovný ruch, kultúra, prírodné zdroje a rozvoj MSP).
Predpokladané prínosy:
spôsobilosť obce úspešne implementovať programy rozvoja,možnosti využívania finančných
prostriedkov z EÚ,konkurencia schopnosť pri využívaní miestneho potenciálu.

Zatvoriť okno
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