Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2015 – 2022

PRACOVNÁ VERZIA
Časť 2: Strategická časť
2.1 Strategické vízie obce Prakovce do roku 2022
A Environmentálna oblasť
Oblasť
Vízia
Oblasť
Vízia

A1 Životné prostredie
A1 Kvalitné životné prostredie s fungujúcim systémom jeho ochrany
a tvorby.
A2 Technická infraštruktúra
A2 Moderná technická infraštruktúra plne vyhovujúca potrebám všetkých
obyvateľov.

B Ekonomická oblasť
Oblasť
Vízia

B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť)
B2 Obecné podnikanie
B 1-2 Prosperujúce ekonomické zázemie dostatočne podporujúce rozvoj
územia obce.

C Sociálna oblasť
Oblasť
Vízia
Oblasť
Vízia
Oblasť
Vízia

C1 Sociálna a zdravotná oblasť
C1 Spokojnosť obyvateľov obce s úrovňou a rozsahom poskytovaných
sociálnych a zdravotníckych služieb.
C2 Školstvo a vzdelávanie
C2 Vzdelaní obyvatelia podieľajúci sa na zvyšovaní kvality života v obci.
C3 Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život
C4 Šport
C3- C4 V obci pulzuje kultúrny, športový a spoločenský život, realizujú sa
tradičné činnosti a originálne podujatia vďaka aktívnemu občanovi a
aktívnym spoločenstvám, ktorí vyznávajú pozitívne hodnoty a tradície.

2.2 Formulácia a návrh stratégie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prakovce ako strategický dokument pozostáva
z troch hlavných plierov, ktorými sú:
A) Environmentálna oblasť
B) Ekonomická oblasť
C) Sociálna oblasť
Každá z nich rieši následne čiastkové oblasti rozvoja:
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A) Environmentálna oblasť
A1 Životné prostredie
A2 Technická infraštruktúra
B) Ekonomická oblasť
B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služby – zamestnanosť)
B2 Obecné podnikanie
C) Sociálna oblasť
C1 Sociálna a zdravotná oblasť
C2 Školstvo a vzdelávanie
C3 Kultúra, kultúrne dedičstvo a spoločenský život
C4 Šport
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2.3 Strategické ciele rozvoja obce Prakovce
A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A1) Životné prostredie
Strategické výzvy (problémy, potreby)
1. Súčasný systém odpadového hospodárstva nie je optimálny pre nové monžnosti obce.
2. Nedostatočná uvedomelosť a aktivita obyvateľov obce v oblasti ochrany a tvorby ŽP.
3. Znečistené a neudržiavané niektoré verejné priestranstvá a zeleň.
4. Nevyužívané možnosti obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky obecných
budov.
Hlavný cieľ A1
Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce Prakovce prostredníctvom efektívneho systému
odpadového hospodárstva a záujmu obyvateľstva o jeho tvorbu a starostlivosť.
Špecifické ciele:
1. Vytvoriť funkčný a efektívny systém odpadového hospodárstva prostredníctvom služieb
zberného dvora.
2. Zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie o ochrane a tvorbe životného
prostredia.
3. Zabezpečiť čistotu a atraktivitu verejných priestranstiev a zelene v obci.
4. Zvýšiť záujem a informovanosť obce o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov
energie v rámci prevádzky obecných budov.

A2) Technická infraštruktúra
Strategické výzvy (problémy, potreby)
1. Chýbajúce chodníky pre peších
2. Chýbajúce detské ihriská a oddychové zóny
3. Zlý technický stav existujúcich miestnych kom. a chodníkov
4. Zastaralé vetvy verejn.vodovodu a kanalizácie
5. Nedobudovaný kamerový systém v obci
6. Nedostatok parkovacích miest v obci
7. Chýbajúce vetvy verejn.vodovodu a kanalizácie
8. Vysoká energetická náročnosť verejných budov a zlý tech.stav vrátane chýbajúcej
bezbariérovosti
9. Naplnenosť kapacity cintorína a neukončené oplotenie v hornej časti
10. Chýbajúce bývanie nižšieho štandardu pre sociálne slabých a seniorov (sociálne
bývanie)
11. Energetická náročnosť verejného osvetlenia
12. Neúplné dopravné, obecné i turistické značenie
13. Chýbajúca prístupová cesta na sídlisko
Hlavný cieľ A2
Zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú a energeticky nenáročnú technickú vybavenosť obce.
Špecifické ciele:
1. Vybudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry (1,2,6,7,13,5)
2. Zlepšiť technický stav existujúcej technickej infraštruktúry (3,4,9)
3. Znížiť energetickú náročnosť verených budov a verejného osvetlenia (8, 11) viď ŽP (4)
4. Vybudovať bývanie pre sociálne slabých obyvateľov obce (seniori a ost.sociálne skupiny)
5. Zabezpečiť kompletné dopravné, turistické a informačné značenie.
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B) EKONOMICKÁ OBLASŤ
Hlavný cieľ B
Zvýšiť zamestnanosť obyvateľov obce Prakovce
Špecifické ciele:
1. Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania pracovných príležitostí v obci (13).
2. Vytvoriť podmienky pre vznik a udržanie sociálneho podnikania obce (2).

C) SOCIÁLNA OBLASŤ
C1 Sociálna oblasť
Hlavný cieľ C1
Zabezpečiť realizáciu práva občanov obce Prakovce na poskytovanie sociálnych služieb v súlade
s ich potrebami.
Špecifické ciele:
1. Vytvoriť ponuku komunitne poskytovaných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj
sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej
osoby pri sebaobsluhe (terénnych, v prirodzených podmienkach, ambulantných).
2. Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach poskytovania sociálnych služieb
obcou a ďalších subjektov sociálnych služieb na území obce Prakovce.
C2 Oblasť školstva a vzdelávania
Hlavný cieľ C2:
Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj obce, na marginalizované
skupiny obyvateľstva a počas mimoškolskej doby.
Špecifické ciele:
1. Zabezpečiť prepojenosť činností školských inštitúcií s potrebami a rozvojovými víziami obce.
2. Rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a ládež v čase prázdnin v spolupráci
s jednotlivými subjektami na území obce.
3. Zabezpečiť poskytovanie výchovno-vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny
obyvateľov obce.
C3 Oblasť Kultúry, kultúrneho dedičstva a spoločenského života
Hlavný cieľ: C3
Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce.
Špecifické ciele:
1. Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie obce pre rozvoj kultúrneho a spoločenského
života.
2. Podporiť originálne i tradičné kultúrno-spoločenské podujatia obce.
C4 Oblasť športu
Hlavný cieľ C4:
Vytvoriť kvalitné podmienky a podporu pre rozvoj športu obce.
Špecifické ciele:
1. Zlepšiť technický stav existujúcich športovísk a športových zón.
2. Dobudovať chýbajúce športoviská a športové zóny.
3. Zabezpečiť odbornosť a kvalitu pri práci s deťmi a mládežou v oblasti športu.

