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PRÍHOVOR

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!

Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Mlynky na

roky 2022 – 2026. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú

dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej

samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými

nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.

Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory

regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a

programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje

lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých

schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE

FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR

Názov:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Mlynky na roky 2022 - 2026

Územné vymedzenie: Košický kraj / obec Mlynky

Územný plán obce / VÚC

schválený:
áno

Dátum schválenia PHRSR: 15.12.2022

Dátum platnosti: platný na roky 2022 - 2026

Verzia: 2.0

Publikovaný verejne: 20.1.2023

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Základné identifikačné údaje

Názov obce Mlynky

Kraj Košický kraj

Okres Spišská Nová Ves

Rozloha katastrálneho územia 2 505 ha

Starosta obce Maroš Turzák

Kontaktné informácie

Tel. č.
Obecný úrad: 053 / 449 32 09

Mobil: 0903 634 722

E-mail starosta@mlynky.sk

Webová stránka obce www.mlynky.sk
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ÚVOD

Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné

nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež

hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.
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1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý

programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na

základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších

predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou

uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR

Zámer spracovania PHRSR

Názov dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mlynky

Forma spracovania Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO

Riadenie procesu

spracovania

• Maroš Turzák, starosta obce Mlynky

• Poradný tím PROROZVOJ

• Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky, informovanie

prostredníctvom web stránky, Dotazník

Obdobie

spracovania
04 - 08 / 2022

Financovanie

spracovania
Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce

Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území

obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity

pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby

tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa

zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzus. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín

sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu

územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority

dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

- Založenie na kvalitných a overených dátach

- Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická

a prírodno-environmentálna)

- Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR

- Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia

- Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce

Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:

(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami

ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené

v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území

ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej

dokumentácie obce.

(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri

uplatnení partnerstva.

(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,

pozostáva z:

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie

obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie

a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
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podmienok udržateľného rozvoja obce,

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných

špecifík, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej

politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,

c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na

zabezpečenie realizácie PHRSR,

d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia

formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a

hodnotenia plnenia PHRSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový

harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.

(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.

(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie

vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo

štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH

DOKUMENTOV

Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Oblasť dát / téma Zdroje údajov

Národná stratégia

regionálneho

rozvoja SR (NSRR)

2020 - 2030 národná regionálny rozvoj

http://www.mp

sr.sk/mvrrfiles/

003994a.pdf

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR

Zoznam aktivít predošlého PHRSR, ktoré boli čiastočne realizované :

Číslo Názov Rok

5.1.1. Zmapovať, spropagovať a sprístupniť existujúce objekty a 2016-2021
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zaujímavosti v obci so zameraním na baníctvo

5.1.3.
Zlepšiť podmienky pre kultúrny a spoločenský život v obci
zabezpečením lídrov, propagáciou podujatí a zvýšením záujmu
obyvateľov

2016-2021

5.2.1.
Zvýšiť záujem občanov o angažovanosť vo veciach verejných,
skvalitniť a zintenzívniť vzájomnú spoluprácu OcÚ so všetkými
subjektami v obci

2016-2021

5.3.1.
Zlepšiť pripravenosť obce na optimálne riadenie investičnej
výstavby a ochrany prírody

2019-2021

5.3.2.
Legislatívnymi opatreniami a koncepčným prístupom obce prispieť k
zlepšeniu tvorby a údržby zelene v urbanizovanom prostredí

2016-2021

5.3.3. Zefektívniť nakladanie s komunálnym odpadom v obci 2016-2021

5.3.4. Prispieť k zvýšeniu environmentálneho povedomia občanov 2016-2021

5.4.1.
V mikroregióne Slovenský raj-juh iniciovať spoločný, koordinovaný a
profesionálne zabezpečený komplexný marketing cestovného ruchu

2021-2022

5.4.2.
V obci Mlynky inštitucionálne zabezpečiť rozvoj aktivít v cestovnom
ruchu

2016-2021

5.4.3. Vybudovať komplexný informačný systém v obci Mlynky a okolí 2016-2021

5.4.4.
Zvýšiť úroveň a kvalitu materiálno-technického zabezpečenia v
strediskách cestovného ruchu v obci Mlynky a v okolí

2018-2020

5.4.5.
Vytvoriť vhodné a kvalitné podmienky pre dlhodobé uspokojovanie
potrieb a požiadaviek zákazníka v oblasti cestovného ruchu s
dôrazom na vysokú kvalitu poskytovaných služieb

2016-2021

5.4.6.
Pripraviť balík atraktívnej ponuky voľnočasových aktivít pre
návštevníkov

2018-2021

5.4.7.

Vytvoriť motivačné podmienky pre vyvolanie zmeny postoja,
myslenia, konania, správania miestneho obyvateľstva, ktorá je
nevyhnutná pre rozvoj cestovného ruchu v stredisku
medzinárodného významu

2016-2021

5.5.1.
Zlepšiť podmienky na úseku vodovodnej a kanalizačnej siete v obci
Mlynky

2016-2018

5.5.2. Iniciovať realizáciu položky optického kábla v obci Mlynky 2016-2021

5.5.4.
Iniciovať rekonštrukciu komunikácie od križovatky Knola do obce
Mlynky

2016

5.5.5. Iniciovať optimálne poskytovanie služieb Internet v obci Mlynky 2016-2021

5.6.1. Zlepšiť technický stav objektu ZŠ a jej vybavenosť 2018-2021

Zoznam aktivít predošlého PHRSR, ktoré neboli realizované :

Číslo Názov Rok

5.1.2. Zrekonštruovať objekt obecného kultúrneho domu 2019-2020

5.2.2. Vytvoriť servis informačných služieb pre potencionálnych a 2016-2019

ÚVOD 2022 - 2026

MLYNKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

10. JANUÁRA 2023

O B C E - E P R O . S K 10

www.mlynky.sk
www.mlynky.sk
https://www.obce-epro.sk/


začínajúcich podnikateľov

5.5.3.
Realizovať rekonštrukciu miestneho rozhlasu v MČ Palcmanská
Maša

2019-2020

5.6.2. Zabezpečiť koncepčný rozvoj ZŠ a MŠ 2019-2021

5.6.3.
Pripraviť podmienky pre realizáciu rekreačno-oddychových aktivít
pre deti

2016-2021

1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI

FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY

PHRSR

Metóda
Informovanie

verejnosti

Získavanie

názorov

verejnosti

Zohľadnenie

názorov

verejnosti

Internetové stránky – vrátane verejných

pripomienok tzv. chatrooms; sociálne siete

Využitie existujúcich médií

Účasť na miestnych aktivitách a

podujatiach
X X

Zverejňovanie informácií v miestnej tlači

Stretnutia X

Vystúpenia v obecnom rozhlase

Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami X
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Metóda
Informovanie

verejnosti

Získavanie

názorov

verejnosti

Zohľadnenie

názorov

verejnosti

Využitie miestnych ľudí na získavanie

názorov
X

Dotazník pre širokú verejnosť X X X

Prieskumy verejnej mienky X X X

Iné aktivity

FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU

Dôležité otázky Zdôvodnenie Poznámky

Prečo je potrebné získať

informácie

prostredníctvom

prieskumu?

Je ideálnym nástrojom na

získanie verejnej mienky

obyvateľov.

Zdôvodnenie, náčrt a spôsob

prieskumu, očakávané

výsledky.

Čo je jeho cieľom?

Získanie čo najväčšieho

počtu názorov všetkých

záujmových skupín

obyvateľov.

Definovanie záujmov

obyvateľov, kľúčové oblasti

prieskumu.

Akým spôsobom sa bude

realizovať?

On-line prieskum verejnej

mienky obyvateľov bol

vybraný na základe finančnej

nenáročnosti a možnosti

oslovenia veľkého počtu

respondentov.

Typ prieskumu - náhodný.

Druh prieskumu - dotazník.
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Dôležité otázky Zdôvodnenie Poznámky

Aké budú finančné nároky?

Najväčšie odhadované

náklady budú použité na

zhotovenie materiálov

kvalitného on-line prieskumu

a jeho vyhodnotenia – táto

úloha bude zverená vybranej

spoločnosti.

Náklady za prieskum sú

zahrnuté v poplatku za

používanie E-PRO aplikácie,

bol vykonávaný externou

spoločnosťou.

Aké budú časové nároky?

Prieskum sa bude realizovať

počas obdobia 2 mesiacov,

aby mohla byť oslovená čo

najväčšia skupina

respondentov.

04 - 05 / 2022

Kto bude zodpovedný za

realizáciu prieskumu?

Hlavný koordinátor

prieskumu zodpovedá za

jeho správnu realizáciu a

analýzu zozbieraných dát.

Tím PROROZVOJ.
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ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého

riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti:

socioekonomickú, územno-technickú a prírodno-

environmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie

celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť

vytvoriť o území vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Územie obce leží v Košickom kraji, okrese Spišská Nová Ves. Obec sa nachádza vo východnej

časti Slovenského rudohoria, pri Palcmanskej Maši. Palcmanská Maša je najväčšia vodná nádrž na

území Slovenského raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec, v kotlinovitom rozšírení údolia

pod južnými skalnatými zrázmi Geráv. Na jej brehoch boli vybudované ubytovacie, športové a

rekreačné zariadenia. Priamo na jazere sú umiestnené zariadenia rybného hospodárstva.

Územie obce leží v priemernej nadmorskej výške 739 m.n.m., rozloha katastrálneho územia je

2 505 ha. Obec Mlynky tvorí 7 bývalých baníckych osád, ktoré kedysi patrili Spišskej Novej Vsi a

boli od nej odčlenené. Sú to - Mlynky, Biele Vody, Havrania dolina, Palcmanská Maša, Prostredný

Hámor, Rakovec a Sykavka.

Obec Mlynky susedí s obcami - Dedinky, Dobšiná, Vlachovo, Hnilčík, Hnilec, Smižany a s mestom

Spišská Nová Ves.

Katastrálne územie obce Mlynky a jeho okolie:

2.2 HISTÓRIA

Obec Mlynky vznikla spojením baníckych osád : Mlynky, Palcmanská Maša, Prostredný Hámor,
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Biele Vody, Havrania Dolina, Rakovec a Sykavka. V baniach sa ťažila železná a medená ruda. Táto

oblasť patrila Spišskej Novej Vsi a odtiaľ pochádzali aj ťažiari. Začiatkom 19. Storočia postavili

podnikatelia Leopold a Samuel Palcmanovci v Palcmanskej Maši vysokú pec a hámre (peciam na

výrobu železa sa hovorilo maša). Mlynky boli do roku 1960 osadou Spišskej Novej Vsi.

V kolektívnom privilégiu vydanom Štefanom V dňa 27.11.1371 spišskí Sási dostali právo hľadať

a dobývať rudy. Významným rajónom boli Mlynky, kde vodná energia, rudné náleziská medenej

a železnej rudy, ako aj dostatok dreva, umožňovali priame zhutňovanie v hutníckych zariadeniach

postavených v údolí Hnilca.

Železné rudy boli základom baníctva a železiarského priemyslu v údolí Hnilca. Známej rodiny

Benigny patril aj železný hámor pod Knolou. Významná rodina Paltzmann začiatkom 18. storočia

postavila hutu v terajšej osade Palcmanská Maša. Bratia Paltzmannovci tu neskôr postavili aj tri

skujňovacie hámre, dve vykúvacie kladivá a jeden pánvicový hámor.

-V záznamoch z 18. stor. sa najčastejšie spomína ťažiarstvo rodiny Knoll–Michaeli. Baňa Michaeli

bola považovaná za jednu z najvýnosnejších.

Ťažiarstvo Paltzmannovcov ťažilo medené rudy pri osade Biele Vody. V roku 1766 je známych

v tomto rájóne 48 baní, z toho 24 na ťažbu medených rúd. Okolo roku 1766 boli v prevádzke

medenorudné bane Bielovodská, Pomôž Mária a Čertová hlava.

Na prelome 18. a 19. storočia sa v ložiskovom rajóne od Bielych Vôd po Knólsky potok

zintenzívňuje ťažba a počet banských oprávnení na ťažbu medených rúd. V tomto období su už

známe takmer všetky rudné žily. Rozvoj medenorudného baníctva pokračoval aj v polovici 19.

stor.

Medzníkom modernejšej ťažby a spracovania železných rúd bol rok 1842, keď podnikať začali

Coburgovci. V roku 1904 bola na Mlynkách daná do prevádzky prvá pražiareň. Začiatkom 20.stor.

nastal zvýšený záujem o dobývanie medených rúd.

Po roku 1918 nastal hlboký útlm v bansko hutníckom komplexe z dôvodu nového

štátosprávneho usporiadania. V máji začala ťažba na Mlynkách ako aj práce na desiatich pražiacich

peciach, ale už v októbri boli práce prerušené. V roku 1929 sa opätovne rozbehli banské práce na

Mlynkách ťažbou sideritu a spracovávanie vyťažených rúd v pražiacich peciach. Vyťažená ruda sa

dopravovala koňmi úzkokoľajkou, neskoršie lokomotívami s dieselovým pohonom.
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Bane v Mlynkách boli na začiatku 20. rokov 20. stor. značne preskúmané a otvorené. Šachta

Leopold bola vybavená rázovou núdzovou mechanickou signalizáciou, telefónom a hovorovou

trúbou.

V rokoch 1938-1939 prebehla rekonštrukcia pražiacich pecí. V povojnových rokoch po 2.sv.

vojne sa opätovne začala ťažba železných rúd.

Roky 1961-1965 znamenajú pre tunajšie baníctvo likvidáciu neefektívnych prevádzok. Roku

1962 je ukončené praženie rúd v Mlynkách. Pre vyčerpanosť zásob surovín dňa 1.5.1966 bola

prevádzka baníctva Mlynky ukončená a baníctvo sa stalo historickou minulosťou.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU

Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mlynky je

definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a

potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov

o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie

časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.

Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o

počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva,

kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL

Pre ďalší rozvoj je potrebné neustále rozvíjať služby obce pre návštevníkov a turistov s cieľom

dosiahnuť ich viacdenný pobyt v obci. Ponúknuť im nielen ubytovanie, stravovanie, kaviareň s

cukrárňou, ale aj podmienky na trávenie zaujímavých voľnočasových aktivít nielen v zime (zjazdové
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lyžovanie, bežecké lyžovanie), ale aj letnom období. Môže to byť organizovaním verejných

kultúrnych podujatí so zameraním na mladé rodiny s deťmi - spoločné pohybové hry a detské

divadelné predstavenia, pre dospelých koncerty a predstavenia pod hviezdnou oblohou

(amfiteáter). Taktiež vybudovanie a prevádzkovanie obecného viacšportového areálu pre

verejnosť by mohlo podporiť záujem o viacdennú návštevnosť.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE

2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

Za posledných 10 rokov (od roku 2012) sa počet obyvateľov znížil o 58 obyvateľov, stav k

31.12.2021 bol 509 obyvateľov.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2012 AŽ 2021

Rok Počet obyvateľov

2012 567

2013 563

2014 563

2015 565

2016 554

2017 542

2018 535

2019 531

2020 526

2021 509

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA

Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to

v pomere 51,5 % ku 48,5 %.
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ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2021

Pohlavie Počet obyvateľov

Muži 247

Ženy 262

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za

určité obdobie. V rokoch 2012 – 2021 bol zaznamenaný každoročný prirodzený úbytok obyvateľov.

Najvyššiu hodnotu dosiahol v rokoch 2014, 2016, 2020, kedy nastal prirodzený úbytok 5

obyvateľov.

Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom

a úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno

určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec

v rokoch 2014 a 2015, naopak, najväčší počet odišiel v rokoch 2016 a 2017.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2012 AŽ 2021

Rok

Prirodzený

prírastok alebo

úbytok

Prírastok alebo

úbytok sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2012 -4 0 -4

2013 -4 0 -4

2014 -5 5 0

2015 -1 3 2

2016 -5 -6 -11

2017 -2 -10 -12

2018 -4 -3 -7

2019 -1 -3 -4
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Rok

Prirodzený

prírastok alebo

úbytok

Prírastok alebo

úbytok sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2020 -5 0 -5

2021 -4 1 -3

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

Veková štruktúra obyvateľstva v obci rozdelená do troch kategórií:

• Predproduktívna:Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 50 obyvateľov.

• ProduktívnaProduktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 337 obyvateľov.

• PoproduktívnaPoproduktívna: 64 a viac - predstavuje 122 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2021

Pohlavie
Predproduktívna

zložka
Produktívna zložka

Poproduktívna

zložka

Muži 23 177 47

Ženy 27 160 75

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou (96,6 %). Okrem toho majú

v obci zastúpenie aj obyvatelia českej, nemeckej a rómskej národnosti.

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 5 náboženstvám, z ktorých dominantné

postavenie má rímskokatolícke (s počtom 251 obyvateľov). K ostatným 4 náboženstvám sa

v sledovanom období roku 2021 prihlásilo 32 obyvateľov.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2021
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Náboženské vyznanie Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev 251

Gréckokatolícka cirkev 9

Pravoslávna cirkev 1

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 21

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 1

Iná cirkev 3

Nezistené vierovyznanie 212

Obyvateľstvo bez vyznania 11

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.2.7 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Najpočetnejšia skupina obyvateľov spadá do kategórie úplné stredné odborné s maturitou

(32,0 %), za nimi stredné odborné učňovské bez maturity (22,2 %). Vysokoškolsky vzdelaných osôb

s ukončeným magisterským, inžinierskym alebo doktorandským vzdelaním je 16,9 %. Pomerne

veľká časť obyvateľov uviedla, že má ukončené len základné vzdelanie (13,4 %).

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2021

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Počet obyvateľov

Základné vzdelanie 68

Učňovské vzdelanie (bez maturity) 113

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) 163

Vyššie odborné vzdelanie 37

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie

86

Bez vzdelania 32

Nezistené vzdelanie 10

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023
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2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA

Na území obce ani v jeho blízkom okolí neprevádzkuje svoju činnosť žiadny väčší subjekt,

ktorý by ponúkal pracovné príležitosti. Obyvatelia so záujmom o zamestnanie musia dochádzať za

prácou do mesta Spišská Nová Ves (vzdialenosť 27 km) alebo Rožňava (vzdialenosť 39 km).

Podľa mapy evidovanej nezamestnanosti dosahuje celý okres Spišská Nová Ves, do ktorého

patrí aj obec Mlynky, priemerne 8 až 12 % nezamestnanosť.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA

Obec Mlynky v roku 2021 dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 3 738 €. Celkové

náklady boli 478 253 € a celkové výnosy boli 481 991 €.

Celkovéé náklady a celkové výnosy za posledné roky boli :
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Dosahované hospodárske výsledky za posledné roky boli :
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2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

Podľa obchodného registra (www.orsr.sk) má v obci sídlo 19 podnikateľských subjektov. Medzi nich patrí aj spoločnosť Obecné služby, s.r.o., ktorá

má oprávnenie na zabezpečovanie športových akcií, kultúrno-spoločenských akcií, reklamnú a propagačnú činnosť, iné. Ďalšie evidované súkromné

spoločnosti podnikajú prevažne v službách pre návštevníkov a turistov - ubytovacie a stravovacie služby, lesníctvo a spracovanie dreva, stavebné

činnosti a iné.

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Názov:

Obecný športový klub Mlynky
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2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,

ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových

kategórií.

V obci Mlynky v jednotlivých oblastiach sa nachádza občianska vybavenosť:

Oblasť Prostredný Hámor - je prirodzené centrum mikroregiónu Mlynky a južnej časti územia

Slovenského raja, nachádza sa tu Obecný úrad, maloobchodná predajňa potravín (Dom potravín)

a komunálnych služieb, Dom kultúry, zdravotné zariadenie, pošta, služby motoristom, futbalové

ihrisko, tenisové kurty.

Oblasť Biele Vody - je rekreačné stredisko s nadštandartným prírodným potenciálom a

regionálne preventívno rehabilitačné stredisko. Nachádza sa tu detské súkromné sanatórium,

maloobchodné zariadenie, základná škola, detský domov, reedukačný ústav, Evanjelický kostol.

Oblasť Mlynky - vidiecke sídlo pri vodnej nádrži Rakovec, maloobchodná prevádzka, kultúrno-

spoločenské zariadenie, škola v prírode.

Každá zo siedmich oblastí obce má svoj cintorín pod názvami - Dolné Mlynky, Hámor Kolónia,

Havrania Dolina, Píla Biele Vody, Mlynky Rakovec, Mlynky Biele Vody, Mlynky Sykavka.

2.4.7 BÝVANIE

V súčasnosti je v obci 327 domov, z toho 301 rodinných domov, 11 bytových domov a 15

ostatných. Nachádza sa tu spolu 407 bytov. Najviac rodinných domov (126 domov) bolo

postavených ešte v rokoch 1946 až 1960. Po roku 2000 bolo postavených len 37 domov.

2.4.8 ŠKOLSTVO

Obec Mlynky sa v roku 2002 stala zriaďovateľom Základnej školy. Následne v roku 2007 bola k

základnej škole pričlenená aj materská škola a vznikol subjekt Základná škola s materskou školou

Mlynky-Biele Vody. Zároveň pribudla školská jedáleň (v samostatnej budove vedľa budovy školy)

a školský klub detí. Škola je plnoorganizovaná a je spádovou školou pre žiakov z hornej časti

Hnileckej doliny - z obcí Dedinky, Hnilec, Mlynky aj Stratená. Vyučovanie v ZŠ prebieha v siedmych
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triedach. Na prvom stupni sú dve triedy so spojenými ročníkmi a na druhom stupni päť tried. Škola

je dobre vybavená didaktickou technikou a učebnými pomôckami realizáciou rôznych školských

a národných projektov. Škola má celkom 10 učební, z toho 1 telocvičňu, 1 učebňu informatiky

a 1 multimediálnu učebňu, 7 kmeňových tried, z ktorých jedna slúži zároveň aj ako odborná

učebňa pre vyučovanie fyziky a chémie. Pri škole sa nachádza multifunkčné ihrisko, detské ihrisko

a sektory pre ľahkú atletiku.

V základnej škole pracuje 8 pedagogických pracovníkov a 4 nepedagogický pracovníci. V

materskej škole pracujú 2 pedagogický pracovníci.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

V rámci zdravotného strediska je obyvateľom k dispozícii Všeobecná ambulancia pre dospelých,

v časti Prostredný Hámor. Najbližšia ďalšia zdravotná starostlivosť je dostupná v okresnom meste

Spišská Nová Ves - Nemocnica s poliklinikou, odborné ambulancie a lekárne - vo vzdialenosti 27

km.

V časti Biele Vody sa nachádza reedukačné centrum. Zriaďovateľom je Okresný úrad Košice,

odbor školstva. V zariadení sú umiestnení klienti z celého Slovenska vo veku od 10 do 15 rokov,

alebo do ukončenia povinnej školskej dochádzky.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA

V obci je založený Obecný športový klub.

2.4.11 KULTÚRA

Obecný úrad Mlynky v spolupráci s Obecným športovým klubom organizuje každý rok v

mesiaci august pre všetkých gulášnikov, ktorí chcú predviesť svoje kulinárske umenie súťaž pod

názvom MLYNČANSKÝ KOTLÍK. Kvalitu jednotlivých guľášov hodnotia náhodne vybraní

návštevníci. Vyhodnotené sú prvé tri súťažné družstvá, ktoré sú odmenené aj vecnými cenami.

ANALYTICKÁ ČASŤ 2022 - 2026

MLYNKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

10. JANUÁRA 2023

O B C E - E P R O . S K 26

www.mlynky.sk
www.mlynky.sk
https://www.obce-epro.sk/


2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV

Celá obec Mlynky je kvalifikovaná ako oblasť pre turizmus s medzinárodným významom.

Postupne sú tu budované centrá so športovo-rekreačným vybavením, technická infraštruktúra a

služby na podporu agroturistiky.

Turistická infraštruktúra v jednotlivých častiach obce:

• Prostredný Hámor - je prirodzené centrum mikroregiónu Mlynky a južnej časti územia

Slovenského raja, nachádza sa tu centrum samosprávy. Sú tu k dispozícii ubytovacie aj

stravovacie kapacity - hotel Slalom, Amador hostinec, ubytovania na súkromí, rekreačné

zariadenia. Turisticky zaujímavé sú lyžiarsky areál Kruhová, turistická magistrála E8 Cesta

hrdinov SNP, Hnilecká cyklomagistrála, značené turistické trasy, Gotická cesta, zimná lyžiarska

bežecká turistická značkovaná trasa (upravovaná), futbalové ihrisko a tenisové kurty.

• Biele Vody - rekreačné stredisko s nadštandartným prírodným potenciálom a regionálne

preventívno rehabilitačné stredisko. Nachádza sa tu detské súkromné sanatórium, hotel

Geravy (ubytovanie a stravovanie), ubytovanie na súkromí, detský domov, reedukačný ústav.

Turistický zaujímavé sú areál zjazdového lyžovania (zasnežovanie aj večerné lyžovanie), areál

bežeckého lyžovania, náučný chodník do Zejmarskej rokliny, cyklotrasa, prírodné atraktivity.

• Palcmanská Maša - rekreačné stredisko pri vodnej nádrži Palcmanská Maša, penzión

Salamander (ubytovanie a stravovanie), turistická ubytovňa Nita, rekreačné zariadenia

podnikov, ubytovanie na súkromí. Turisticky zaujímavé sú vodná nádrž Palcmanská Maša,

značené turistické trasy, Hnilecká cyklomagistrála, volejbalové ihrisko, detské ihrisko.

• Mlynky - vidiecke sídlo pri vodnej nádrži Rakovec, ubytovanie na súkromí. Turisticky zaujímavé

sú Hnilecká cyklomagistrála, Gotická cesta, turistické značené trasy, lyžiarska značená turistická

trasa (upravovaná), zjazdovka SKI Gugel.

• Havrania dolina - vidiecke sídlo, penzión (ubytavanie), chata Štefana. Turisticky zaujímavé sú

cyklotrasy, turistické značené trasy, lyžiarska značená turistická trasa (upravovaná).

• Rakovec - vidiecke sídlo v horskom prostredí, rekreačné zariadenie Združena, ubytovanie na

súkromí. Turisticky zaujímavé sú Hnilecká cyklomagistrála, turistické značené trasy.

• Sykavka - vidiecke sídlo v horskom prostredí využívané na chalupárstvo a vidiecku turistiku,

ubytovanie na súkromí. Turisticky zaujímavé sú Hnilecká cyklomagistrála, turistické značené
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trasy.

Na webovej stránke obce (záložka Návštevník-Cestovný ruch) je verejne prístupná Interaktívna

mapa cestovného ruchu, po kliknutí na link sa otvorí mapa s podrobnými informáciami čo sa kde

nachádza aj značkované chodníky Slovenský Raj Juh.

2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ

Aj na území Maďarska sa nachádza obec rovnakého mena – Mlynky, v maďarskom jazyku

Pilisszentkereszt. Je to obec, v ktorej žije významná komunita Slovákov a je vlastne strediskom

Slovákov v Maďarsku. V polovici apríla 2022 zavítali do obce zástupcovia Slovenskej menšiny

v Maďarsku z obce Pilisszentkereszt. Počas ich návštevy sa im venoval hlavne starosta a tiež

niektorí poslanci. Hostia boli s návštevou a privítaním veľmi spokojní a hneď následne pozvali

našich občanov na návštevu maďarskej obce v termíne 25.mája 2022, keď sa Slováci žijúci v

Pilisszentkereszt a okolitých obciach Maďarska stretávajú na tradičnom výstupe na horu Piliš,

kde sa spoločne zabávajú. Spoločné aktivity medzi obyvateľmi týchto obcí budú podľa dohody

pokračovať hlavne v kultúrnej oblasti.

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY

Za posledných 10 rokov (od roku 2012) sa počet obyvateľov znížil o 58 obyvateľov, stav k

31.12.2021 bol 509 obyvateľov. V rokoch 2012 – 2021 bol zaznamenaný každoročný prirodzený

úbytok obyvateľov. Najvyššiu hodnotu dosiahol v rokoch 2014, 2016, 2020, kedy nastal prirodzený

úbytok 5 obyvateľov. Počas sledovaných rokov mal prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním

kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac

nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec v rokoch 2014 a 2015, naopak, najväčší

počet odišiel v rokoch 2016 a 2017. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku ku

poproduktívnemu dosahuje hodnotu len 0,41.

Obec Mlynky v roku 2021 dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 3 738 €. Celkové

náklady boli 478 253 € a celkové výnosy boli 481 991 €. V obci Mlynky v jednotlivých častiach

sa nachádza rôzna občianska vybavenosť. V časti Prostredný Hámor - je prirodzené centrum

mikroregiónu Mlynky a južnej časti územia Slovenského raja, nachádza sa tu Obecný úrad,
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maloobchodná predajňa potravín (Dom potravín) a komunálnych služieb, Dom kultúry, zdravotné

zariadenie, pošta, služby motoristom, futbalové ihrisko, tenisové kurty. V časti Biele Vody - je

rekreačné stredisko s nadštandartným prírodným potenciálom a regionálne preventívno

rehabilitačné stredisko. Nachádza sa tu detské súkromné sanatórium, maloobchodné zariadenie,

základná škola, detský domov, reedukačný ústav, Evanjelický kostol. V časti Mlynky - vidiecke sídlo

pri vodnej nádrži Rakovec, maloobchodná prevádzka, kultúrno-spoločenské zariadenie, škola v

prírode. Každá zo siedmich častí obce má svoj cintorín.

Obec prevádzkuje Základnú školu s materskou školou Mlynky-Biele Vody. Žiaci a deti môžu

využívať aj školskú jedáleň (v samostatnej budove vedľa budovy školy) a školský klub detí. Škola je

plnoorganizovaná a je spádovou školou pre žiakov z hornej časti Hnileckej doliny - z obcí Dedinky,

Hnilec, Mlynky aj Stratená. Vyučovanie v ZŠ prebieha v siedmych triedach. V rámci zdravotného

strediska je obyvateľom k dispozícii len Všeobecná ambulancia pre dospelých, v časti Prostredný

Hámor. Ďalšia najbližšia ďalšia zdravotná starostlivosť je dostupná v okresnom meste Spišská

Nová Ves - Nemocnica s poliklinikou, odborné ambulancie a lekárne - vo vzdialenosti 27 km od

obce. V časti Biele Vody sa nachádza reedukačné centrum. Zriaďovateľom je Okresný úrad Košice,

odbor školstva. V zariadení sú umiestnení klienti z celého Slovenska vo veku od 10 do 15 rokov,

alebo do ukončenia povinnej školskej dochádzky.

Celá obec Mlynky je kvalifikovaná ako oblasť pre turizmus s medzinárodným významom.

Postupne sú tu budované centrá so športovo-rekreačným vybavením, technická infraštruktúra aj

služby na podporu agroturistiky.

2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA

Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a

technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a

limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI

Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná
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v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z

roku 2011).

Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia.

Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú

dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti. Priamo obcou Mlynky neprechádza rozvojová os, ale

v blízkosti prechádza cez obec Stratená rozvojová os tretieho stupňa, rožňavsko-dobšinská

rozvojová os: Rožňava-Dobšiná-Vernár.

2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie

jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA

Obec Mlynky pozostáva zo siedmych územných častí, ktoré sú dopravne sprístupnené štátnou
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cestou č. II/535 a miestnymi cestami. Cestnú dopravnú os tvorí priťah cesty II. triedy č.535

Dobšinský kopec (križovatka so štátnou cestou I/67) – Palcmanská Maša – Prostredný Hámor –

Mlynky – križovatka s cestou II/ 533 v sedle Grajnár, východným smerom údolím Hnilca miestnou

komunikáciou sú sprístupnené osady Rakovec a Sykavka, v severno-južnom smere rekreačné

strediska Biele Vody a Havrania dolina.

Hlavná prístupová komunikácia celého riešeného územia bola vybudovaná s nedostatočnou

šírkou vozovky. Komunikácia je obostavaná, čo zapríčiňuje nevyhovujúci rozhľad. Technická

možnosť riešenia tohoto problému je investične náročná. Dopravné zaťaženie týchto ciest

neustále rastie.

2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA

Prepravu zabezpečuje spoločnosť Eurobus, a.s. Košice, DZ Rožňava. Vzhľadom na rozľahlosť

obce, majú obyvatelia možnosť využívať 10 autobusových zastávok:

• Mlynky, Rakovec, rázcestie,

• Mlynky, č.d.75,

• Mlynky,Havrania Dolina ,

• Mlynky, č.d.125,

• Mlynky, OcÚ,

• Mlynky, motorest,

• Mlynky, Biele Vody, rázcestie,

• Mlynky, Biele Vody, č.d.247,
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• Mlynky, Biele Vody, ZŠ,

• Mlynky, Palcmanská Maša.

2.5.2.3

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Riešeným územím prechádza jednokoľajová železničná trať č.173 Margecany - Červená skala -

Zvolen. Trať je vedená v horskom teréne v obmedzených technických parametroch s motorovou

trakciou. Trať má medziregionálny význam a traťou prechádza celkovo osem párov osobných

vlakov a jeden pár rýchlikov za deň. Rekreačné územie je prepojené týmito železničnými

zastávkami:

• Sykavka, Mlynky zastávka

• Mlynky - Prostredný Hámor

• Dedinky - Palcmanská Maša
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2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA

Obcou ani jej blízkym okolím nepreteká žiadny vodný tok, ktorý by umožňoval lodnú dopravu.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA

Najbližie letisko medzinárodného významu je International Airport, Letecká 41, 041 75 Košice,

vo vzdialenosti 105 km.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA

Odstavné plochy sú v obci zriadené, pri objektoch občianskej vybavenosti a lyžiarskych

strediskách. Väčšia odstavná plocha je vybudovaná pri železničnej stanici, popri ceste č. II/535.

Obyvatelia si odstavujú vozidlá pri krajnici miestnych komunikácií, alebo majú vybudované stojiská

na vlastných pozemkoch.
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2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA

Chodníky sú vybudované len popri ceste č. II/535, prevažne len po jednej strane. Popri

miestnych komunikáciách chodníky nie sú vybudované, čo zvyšuje riziko kolízie chodcov s

dopravnými prostriedkami.

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

V obci nie je vybudovaný samostatný cyklistický chodník. Cyklisti využívajú krajnicu štátnej cesty

a miesnych komunikácií.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu

územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy,

ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti

zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre

dodávaných médií alebo signálov.

Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že

ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a

hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých

ostatných systémov v spoločnosti.
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2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu je realizované v častiach obce Mlynky -

Prostredný Hámor, Palcmanská Maša, Biele Vody, Mlynky a Havrania Dolina. Zásobovanie je

riešené troma vodovodmi (z troch strán) ktoré sú vzájomne prepojené. Tento vodárenský systém

sa budoval etapovite od začiatku 60-tych rokov. Celková dĺžka vodovodnej siete je 10 120 metrov.

Zásobovanie častí Rakovec a Sykavka je riešené individuálne vodovodmi z menších prameňov pre

skupinu domov, alebo samostatným odberom z týchto prameňov. Obec má v pláne pokračovať v

rozširovaní vodovodnej siete.

2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Všetky miestne časti obce sú plne elektrifikované s dostatočnou kapacitou. Sú napojené na

zdroj elektrickej energie z vonkajšieho 22 kV elektrického vedenia č.237 Dobšiná-Hnilec,

prepojeného s 22 kV elektrickým vedením č.276 Dobšiná-Švermovo.
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2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM

Obec nie je plynofikovaná.

2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM

Rodinné domy aj chalupy sú vykurované vlastnými domovými kotolňami, alebo lokálnym

vykurovaním na spaľovanie tuhých palív v kombinácii s elektrickým vykurovaním a elektrickým

ohrevom teplej úžitkovej vody.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd je na území obce riešené dielčimi kanalizáciami,

alebo niekde ešte aj individuálne do žumpy. Obec má v pláne pokračovať v rozširovaní

kanalizačnej siete.

V časti Biele Vody sú vybudované dve kanalizácie. Jedna kanalizácia je v správe PVS, ktorá je

jednotná a je vyústená bez prečistenia odpadových vôd do potoka Biela Voda. Druhá kanalizácia
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je využívaná detským sanatóriom (hotel geravy) a reedukačným ústavom - ústi do MČOV, ktorá je

situovaná v areáli ZŠ s MŠ. Po prečistení v čističke je vypúšťaná do potoka Biela Voda.

V časti Palcmanská Maša sú vybudované dve kanalizácie (typ DN250), ktoré slúžia pre objekty

podnikovej rekreácie a turistickej ubytovne Nita. Splaškové odpadové vody sú privádzané do

septikov a po prečistení vypúšťané do rieky Hnilec. Čistenie odpadových vôd týmto spôsobom je

nedostatočné - nevyhovujúce.

V časti Prostredný Hámor sú vybudované štyri kanalizácie a hotel Slalom má vlastnú kanalizáciu

a ČOV. Lesnícka bytová jednotka má vybudovanú domovú čistiareň s biodiskami a následne

prečistené odpadové odpadové vody sú vypúšťané do Hnilca. Južná časť Prostredného Hámru za

železničnou traťou je odkanalizovaná spláškovou kanalizáciou profilu DN300. Odpadová voda je

privádzaná do žumpy a obsah je vyvážaný fekálnymi vozidlami.

2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE

Vzhľadom na hornatý reliéf obce nie je vo všetkých jeho častiach dostatične kvalitný signál

mobilných operátorov (hlavne pre dátové služby). Pre skvalitnenie prístupu obyvateľov k dátovým
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službám obec zabezpečila v predošlom období pokládku optického kábla a plánuje pokračovať v

rozširovaní optických prípojok aj v ďlších lokalitách obce.

Obecný rozhlas je prevažne vybudovaný s dostatočným pokrytím, okrem časti Palcmanská

Maša, kde obec plánuje jeho dobudovanie a rekonštruovanie.

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE

Verejné osvetlenie je vybudované prevažne v centrálnej časti obce okolo železničnej stanice a

taktiež pozdĺž štátnej cesty II/535 (prechádzajúca intravilánom obce).

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA

Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej

dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorým

je územný plán VÚC KE - Košického samosprávneho kraja.

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY

Obec Mlynky pozostáva zo siedmych územných častí, ktoré sú dopravne sprístupnené štátnou

cestou č. II/535 a miestnymi cestami. Cestnú dopravnú os tvorí priťah cesty II. triedy č.535

Dobšinský kopec (križovatka so štátnou cestou I/67) – Palcmanská Maša – Prostredný Hámor –

Mlynky – križovatka s cestou II/ 533 v sedle Grajnár, východným smerom údolím Hnilca miestnou

komunikáciou sú sprístupnené osady Rakovec a Sykavka, v severno-južnom smere rekreačné

strediska Biele Vody a Havrania dolina.

Prepravu zabezpečuje spoločnosť Eurobus, a.s. Košice, DZ Rožňava. Vzhľadom na rozľahlosť

obce, majú obyvatelia možnosť využívať 10 autobusových zastávok. Územím obce prechádza

jednokoľajová železničná trať č.173 Margecany - Červená skala - Zvolen. Trať je vedená v horskom

teréne v obmedzených technických parametroch s motorovou trakciou. Trať má medziregionálny

význam a traťou prechádza celkovo osem párov osobných vlakov a jeden pár rýchlikov za deň.

Rekreačné územie je prepojené týmito železničnými zastávkami - Sykavka, Mlynky

a Dedinky. Chodníky sú vybudované len popri štátnej ceste č. II/535, prevažne len po jednej strane.

Popri miestnych komunikáciách chodníky nie sú vybudované, čo zvyšuje riziko kolízie chodcov s

dopravnými prostriedkami.
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Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu je realizované v častiach obce Mlynky -

Prostredný Hámor, Palcmanská Maša, Biele Vody, Mlynky a Havrania Dolina. Zásobovanie je

riešené troma vodovodmi (z troch strán) ktoré sú vzájomne prepojené. Zásobovanie častí Rakovec

a Sykavka je riešené individuálne vodovodmi z menších prameňov pre skupinu domov, alebo

samostatným odberom z týchto prameňov. Obec má v pláne pokračovať v rozširovaní vodovodnej

siete. Všetky miestne časti obce sú plne elektrifikované s dostatočnou kapacitou, ale nie je tu

možnosť napojenia na plynovod. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd je na území obce

riešené dielčimi kanalizáciami, alebo niekde ešte aj individuálne do žumpy. Obec má v pláne

pokračovať v rozširovaní kanalizačnej siete.

2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

Prírodno-environmentálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného

prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a

ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE

Na území obce, ani v jeho okolí nie je žiadny zdroj, ktorý by znečisťoval ovzdušie, patrí medzi

lokality s najčistejším ovzduším na Slovensku. Podľa mapy zaťaženia územia základnými

znečisťujúcimi látkami patrí do triedy znečistenia 1 - minimálne znečistenie.
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2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY

Prieka Hnilec pramení na severnom svahu masívu Kráľovej hole, blízko sú taktiež pramene

významných riek Hron, Čierny Váh a Hornád. Rieka Hnilec preteká Slovenským rajom a

Volovskými vrchmi, do Hornádu sa vlieva pri Margecanoch. Najvýznamnejšími prítokmi sú

ľavostranný Železný potok a pravostranné Smolník a Kojšovský potok. Ľavobrežné prítoky rieky

Hnilec - Biele vody, Havraní potok a pravobrežný Rakovec odvodňujú celé katastrálne územie obce

Mlynky. Na svojom hornom toku nad obcou Stratená rieka Hnilec vytvára tiesňavu Stratenský

kaňon.

Pri Dedinkách bola na rieke vybudovaná priehrada Dedinky – Palcmanská Maša, ktorá slúži ako

prečerpávacia vodná elektráreň. Počas činnosti elektrárne je voda presmerovaná do elektrárne

Vlčia dolina-Dobšiná, kde umelo nadlepšuje prietok Dobšinského potoka, prítoku Slanej. Pod

Dedinkami je preto Hnilec často nesplavný kvôli nedostatku vody. Od Dediniek rieka tečie
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prudkým tokom s ostrými kameňmi na dne širokého, väčšinou zalesneného údolia cez dediny

Mlynky, Hnilec, Nálepkovo, Mníšek nad Hnilcom. Pod Mníškom nad Hnilcom rieka mohutnie, spád

ale neklesá, tečie početnými kamenitými perejami. Pri Prakovciach sa údolie opäť zužuje a Hnilec

si udržuje svoj perejnatý a prudký tok až po ústie do Hornádu pri Margecanoch.

2.6.3 PÔDA

Z pôd sa území obce vyskytujú - rendziny (ktoré sa nachádzajú na vápencoch a dolomitoch),

sprašové hliny a hnedé lesné pôdy niekde illimerizované, hnedé lesné pôdy (na pestrých

verfénskych vrstvách), alúviá (čo sú štvrtohorné nánosy pri vodných tokoch rôzneho zloženia).

V obci sa nachádza 88% nepoľnohospodárskej pôdy a len 12% je poľnohospodárskej.

Celkové využitie pôdy:

• trvalo trávnaté plochy 12%

• lesy 84%

• vodné plochy 1%

• zastavané plochy a nádvoria 4%

• iná plocha 1%

2.6.4 HLUK

Na území obce ani v jej blízkom okolí nebol identifikovaný žiadny faktor, ktorý by spôsoboval

nadmerný hluk. Za jediný zdroj hluku, ktorý je ale v norme, je možné považovať automobilovú

dopravu na komunikácii II. triedy č. 535, ktorá prechádza intravilánom obce. Ide o zdroj hluku

líniového charakteru.

2.6.5 ŽIARENIE

Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného

žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované nízke riziko výskytu radónu. Globálnym

problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy,

ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j.
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pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).
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2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Vývoz tuhého komunálneho odpadu obec zabezpečuje zmluvou so spoločnosťou Fúra, s.r.o.,

Košice, ktorá má oprávnenie na manipuláciu s odpadom a jeho likvidáciu. Odvoz je realizovaný raz

za týždeň podľa zverejného harmonogramu na webovej stránke obce.

Obyvatelia pre zníženie TKO vyvážaného na skládku odpad triedia do farebných vriec, ktorých

odvoz je realizovaný taktiež prostredníctvom spoločnosti Fúra, s.r.o.. Vytrieďujú sa jedlé oleje

a tuky, papier, sklo, elektroodpad, zmiešané plasty a PET fľaše, nebezpečný odpad (batérie,

akumulátory, žiarivky a iné). Obec každoročne sleduje množstvo vytriedeného odpadu podľa

jednotlivých zložiek a výkaz zverejňuje na webe obce.

Obec nemá vybudovaný vlastný zberný dvor ani obecné kompostovisko na likvidáciu biologicky

rozložiteľného odpadu.

2.6.7 ZELEŇ

Zeleň sa delí na tú, ktorá tvorí extravilán obce a tú, ktorá sa nachádza v jeho intraviláne,
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t.j. zastavanom území. Intravilán obce je tvorený zeleňou, ktorá má najmä antropogénny pôvod

(vytvorená človekom). Ide najmä o zeleň záhrad rodinných domov, ktorá je v súkromnom

vlastníctve obyvateľov, a preto je druhovo rozmanitá. Na verejných priestranstvách sa nachádzajú

zelené plochy či sprievodná zeleň komunikácií.

Kataster obce tvoria lesy (prevažne ihličnaté), ktoré zaberajú podstatnú časť extravilánu.

Prevažujú smreky s veľkou prímesou jedle, menej bukov a iných listnáčov. Väčšina lesov je

zaradená do kategórie hospodárskych, menšia časť do kategórie ochranných lesov.

2.6.8 RELIÉF

Mlynky ležia vo východnej časti Slovenského Rudohoria na hornom toku Hnilca. Reliéf

katastrálneho územia je vzhľadom na geologickú stavbu tvorený mnohými prevyšinami.

Nadmorská výška v strede obce je 739 m. n. m., v chotári 770 m. n. m. (Palcmanská Maša), 760 m.

n. m. (Prostredný Hámor), 810 m. n. m. (Biele Vody), 792 m. n. m. Havrania Dolina, 740. m n. m.

(Rakovec), 695 m. n. m. (Sykavka), v chotári 690- 1266 m. n. m..
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2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE

Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie

geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti

a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní

príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku

geografickým faktorom.

Podľa geomorfologického členenia SR patrí katastrálne územie Mlynky do geomorfologickej

oblasti Slovenské rudohorie, celku Volovské vrchy. Oblasť obce Mlynky tvoria horniny spišsko-

gemerského palezolika.
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2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE

Územie obce je geologicky súčasťou gemerského pásma (gemerikum). Časť Slovenského raja

buduje severogemerické synklinórium, z juhu a juhovýchodu ho ohraničuje Muránsky zlom. Okraj

synklinória budujú verfénske vrstvy (spodný trias), vrstvy pestrých bridlíc a asi 150 až 300 m hrubé

súvrstvia guttensteinských a wettersteinských vápencov a dolomitov. Tieto karbonáty budujú

planiny Glacu a Geráv. Miestami sú zachované soľné brekcie a paleogénne bazálne zlepence.

Glac je najrozsiahlejšia zachovalá planina v Slovenskom raji, dosahujúca najväčšiu výšku v

kóte 1 061 m n. m., planina obsahuje množstvo krasových závrtov a škrapov. V jej svahoch sú

vyerodované tiesňavy Kyseľ, Sokolia dolina, Piecky, Veľký Sokol, Suchá Belá a Kláštorská roklina.

Geravy je zachovalá vápencová plošina s množstvom krasových útvarov v pohorí Slovenský

raj. Tvorí ju súbor horských lúk a polianok s lesíkmi. Jej severné, prevažne husto zalesnené svahy

pozvoľna klesajú do dolín. Južné svahy strmými skalnými zrázmi spadajú do údolia rieky Hnilec.
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2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY

Klimaticky patrí zastavané územie do miernej chladnej oblasti vrchovitého typu. Prierná ročná

teplota tu dosahuje len 6,4 °C. Vrcholové časti katastra s nadmorskou výškou viac ako 1000 m

zasahujú do chladnej oblasti s priemernou teplotou 4,7 °C.

2.6.12 RASTLINSTVO

Členitý krajinný reliéf Slovenského raja a jeho zloženie vytvárajú priestor pre pestrú škálu

zastúpenia v rámci rastlinnej ríše. Vyskytuje sa tu takmer 1 000 druhov vyšších rastlín, z toho až 35

chránených druhov. Nachádzajú sa tu rastliny obľubujúce výslnné skalné bralá, lúčne kvety, lesné

tieňomilné rastliny aj chladnomilné druhy rastúce pri dne tiesňav a roklín. Prírodu Slovenského

raja skrášľujú od včasnej jari do neskorej jesene vzácne a ohrozené druhy ako poniklec slovenský,

jazyčník sibírsky, kosatec bezlistý uhorský, lykovec voňavý, plesnivec alpínsky, najväčšia slovenská

orchidea črievičník papučkový a mnoho ďalších.
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2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO

V Slovenskom raji bolo doposiaľ zistených viac ako 4 000 druhov bezstavovcov a 200 druhov

stavovcov, z ktorých je 130 druhov chránených a 65 ohrozených. Zo šeliem sa tu vzácne vyskytujú

medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý a mačka divá. Aj na turistických chodníkoch možno stretnúť

kamzíka vrchovského alpského, ktorý bol v Slovenskom raji vypustený v roku 1963. Skalnaté bralá

sú domovom dravých vtákov, z ohrozených druhov tu žije orol skalný a orol krikl‘avý. Vzácnym a

ohrozeným druhom je hlucháň obyčajný. V jaskyniach našlo domov viacero druhov netopierov, z

ktorých k ohrozeným patrí netopier fúzatý a netopier riasnatý. Pri vode žije vzácna vydra riečna, z

obojživelníkov mlok karpatský. Z viac ako 2 000 druhov motýľov je chránených takmer 30 druhov

vrátane najväčšieho denného motýľa jasoňa červenookého. Pre ochranu vzácnej a krehkej prírody

Slovenského raja boli vytvorené tzv. „zóny ticha”, miesta neprístupné turistom, ktorých úlohou je

ochrana pôvodného prírodného prostredia a zachovanie chránených a ohrozených druhov.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Životné prostredie v tejto oblasti, kde leží aj obec Mlynky, patrí medzi najmenej narušené

prostredie v celom Košickom kraji. Podľa mapy úrovne životného prostredia patrí do triedy I. -

prostredie vysokej úrovne.
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2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných

zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon

vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných

ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových

vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 137/2010 Z. z.

o ovzduší v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti

právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou

činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. Základným právnym predpisom

na ochranu prírody je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov.
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Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR

Katastrálne územie v západnej okrajovej časti obce zasahuje do Národného parku Slovenský

raj ( 3. stupeň ochrany v zmysle zákona č.287/1994 Z.z.). Väčšia časť riešeného územia je súčasťou

ochranného pásma NP (2. stupeň ochrany). V severovýchodnej časti ochranného pásma sa

nachádza Chránený areál (CHA) Knola ( 4.stupeň ochrany ).

V severozápadnej časti územie Biele Vody nadväzuje na Národnú prírodnú rezerváciu (NPR)

Zejmarská roklina, ktorá je súčasťou NP a leží v katastrálnom území obcí Dedinky a Smižany.

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
PLOCHY

Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce. Z pohľadu prírodno-

environmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle zákona o ochrane prírody a

krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/

2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú územia, ktoré je možné využiť
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na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a nenarušia

ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY

Prieka Hnilec pramení na severnom svahu masívu Kráľovej hole. Najvýznamnejšími prítokmi

sú ľavostranný Železný potok a pravostranné Smolník a Kojšovský potok. Ľavobrežné prítoky rieky

Hnilec - Biele vody, Havraní potok a pravobrežný Rakovec odvodňujú celé katastrálne územie obce

Mlynky. Na svojom hornom toku nad obcou Stratená rieka Hnilec vytvára tiesňavu Stratenský

kaňon.

Vývoz tuhého komunálneho odpadu obec zabezpečuje zmluvou so spoločnosťou Fúra, s.r.o.,

Košice, ktorá má oprávnenie na manipuláciu s odpadom a jeho likvidáciu. Odvoz je realizovaný

raz za týždeň podľa zverejného harmonogramu na webovej stránke obce. Obyvatelia pre zníženie

TKO vyvážaného na skládku odpad triedia do farebných vriec, ktorých odvoz je realizovaný taktiež

prostredníctvom spoločnosti Fúra, s.r.o.. Obec nemá vybudovaný vlastný zberný dvor ani obecné

kompostovisko na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.

Mlynky ležia vo východnej časti Slovenského Rudohoria na hornom toku Hnilca. Reliéf

katastrálneho územia je vzhľadom na geologickú stavbu tvorený mnohými prevyšinami.

Nadmorská výška v strede obce je 739 m. n. m., v chotári 770 m. n. m. (Palcmanská Maša), 760 m.

n. m. (Prostredný Hámor), 810 m. n. m. (Biele Vody), 792 m. n. m. Havrania Dolina, 740. m n. m.

(Rakovec), 695 m. n. m. (Sykavka), v chotári 690- 1266 m. n. m..

Klimaticky patrí zastavané územie do miernej chladnej oblasti vrchovitého typu. Prierná ročná

teplota tu dosahuje len 6,4 °C. Vrcholové časti katastra s nadmorskou výškou viac ako 1000

m zasahujú do chladnej oblasti s priemernou teplotou 4,7 °C. Katastrálne územie v západnej

okrajovej časti obce zasahuje do Národného parku Slovenský raj ( 3. stupeň ochrany v zmysle

zákona č.287/1994 Z.z.). Väčšia časť riešeného územia je súčasťou ochranného pásma NP (2.

stupeň ochrany). V severovýchodnej časti ochranného pásma sa nachádza Chránený areál (CHA)

Knola (4.stupeň ochrany ). V severozápadnej časti územie Biele Vody nadväzuje na Národnú

prírodnú rezerváciu (NPR) Zejmarská roklina, ktorá je súčasťou NP a leží v katastrálnom území obcí

Dedinky a Smižany.
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2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY

Hodnotenie prieskumu verejnej mienky tvorí samostatnú prílohu k dokumentu.

2.8 SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného

stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA

Výsledná SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

8 8

9 6

7 8

9 5

9 6

» Potenciál významného

medzinárodného strediska CR v

krásnom prírodnom prostredí

» Územie obce skladajúce sa zo

siedmich miestnych častí - finančne

náročné budovanie a udržiavanie

základnej infraštruktúry

» V obci je dostupné základné školstvo -

plnoorganizovaná Základná škola s

materskou školou

» Obec nevlastní voľné pozemky pre

záujemcov o IBV

» Nachádza sa tu Detská ozdravovňa a

Reedukačný ústav

» Nezáujem niektorých vlastníkov budov

o ich efektívne využívanie pre CR -

obavy z podnikania

» Vynikajúce podmienky na zimné

lyžiarske športovanie - zjazdové aj

bežecké upravované trate

» Nízky záujem obyvateľov o aktívny

prístup na obecných aktivitách

» Východisko pre značené turistické

trasy v južnej časti NP Slovenský raj

» Nevybudované väčšie parkovacie

plochy ani chodníky
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8 8

8 7

Príležitosti Ohrozenia

8 8

8 7

9 8

8 8

9

8

8

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE

Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel

silných a slabých stránok vyšiel 58 - 48 = 10, rozdiel príležitostí a ohrození bol 58 - 31 = 27, čo

spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.

Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom

» Dobrá dostupnosť nielen cestnou

dopravou, ale aj vlakovou dopravou

» Nedostatočný-úzky profil štátnej cesty

prechádzajúcej cez obec a blízka

zastavanosť popri nej

» Vybudované ubytovacie a stravovacie

kapacity pre CR

» Absencia Denného stacionára pre

dôchodcov

» Ďalší rozvoj obecných služieb pre CR -

zamestnanosť, financie pre obec

» Neustále zvyšujúci sa podiel

obyvateľov v poproduktívnom veku -

dôchodcov

» Rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy pre

začínajúcich živnostníkov

» Odsťahovanie sa obyvateľov po

vyštudovaní za kvalifikovanou prácou

» Organizovanie verejných kultúrnych

podujatí zameraných na návštevníkov

» Nedostatočná podpora regiónu za

strany štátu pre skvalitnenie a

budovanie podmienok pre CR

» Bezplatné ekonomické a daňové

poradenstvo začínajúcim

živnostníkom

» Nedostatok vlastných ekonomických

prostriedkov obce pre investovanie do

jej rozvoja

» Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry

» Zriadenie Denného stacionára pre

dôchodcov s podávaním obedov

» Skvalitňovanie sociálnych služieb pre

obyvateľov, ktorí sú na nich odkázaní
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prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu

silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna

stratégia z pozície sily.
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2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

1) Ďalší rozvoj

obecných

služieb pre CR -

zamestnanosť,

financie pre

obec

2)

Rekvalifikačné a

vzdelávacie

kurzy pre

začínajúcich

živnostníkov

3)

Organizovanie

verejných

kultúrnych

podujatí

zameraných na

návštevníkov

4) Bezplatné

ekonomické a

daňové

poradenstvo

začínajúcim

živnostníkom

5) Skvalitnenie

dopravnej

infraštruktúry

A) Potenciál

významného

medzinárodného

strediska CR v

krásnom prírodnom

prostredí

++ ++ + +

B) V obci je dostupné
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1) Ďalší rozvoj

obecných

služieb pre CR -

zamestnanosť,

financie pre

obec

2)

Rekvalifikačné a

vzdelávacie

kurzy pre

začínajúcich

živnostníkov

3)

Organizovanie

verejných

kultúrnych

podujatí

zameraných na

návštevníkov

4) Bezplatné

ekonomické a

daňové

poradenstvo

začínajúcim

živnostníkom

5) Skvalitnenie

dopravnej

infraštruktúry

základné školstvo -

plnoorganizovaná

Základná škola s

materskou školou

C) Nachádza sa tu

Detská ozdravovňa a

Reedukačný ústav

+

D) Vynikajúce

podmienky na zimné

lyžiarske

športovanie -

+ ++
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1) Ďalší rozvoj

obecných

služieb pre CR -

zamestnanosť,

financie pre

obec

2)

Rekvalifikačné a

vzdelávacie

kurzy pre

začínajúcich

živnostníkov

3)

Organizovanie

verejných

kultúrnych

podujatí

zameraných na

návštevníkov

4) Bezplatné

ekonomické a

daňové

poradenstvo

začínajúcim

živnostníkom

5) Skvalitnenie

dopravnej

infraštruktúry

zjazdové aj bežecké

upravované trate

E) Východisko pre

značené turistické

trasy v južnej časti

NP Slovenský raj

+ +

F) Dobrá dostupnosť

nielen cestnou

dopravou, ale aj

vlakovou dopravou

++ +

G) Vybudované ++
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1) Ďalší rozvoj

obecných

služieb pre CR -

zamestnanosť,

financie pre

obec

2)

Rekvalifikačné a

vzdelávacie

kurzy pre

začínajúcich

živnostníkov

3)

Organizovanie

verejných

kultúrnych

podujatí

zameraných na

návštevníkov

4) Bezplatné

ekonomické a

daňové

poradenstvo

začínajúcim

živnostníkom

5) Skvalitnenie

dopravnej

infraštruktúry

ubytovacie a

stravovacie kapacity

pre CR

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

6) Zriadenie Denného stacionára pre dôchodcov s

podávaním obedov

7) Skvalitňovanie sociálnych služieb pre obyvateľov,

ktorí sú na nich odkázaní

A) Potenciál

významného

medzinárodného

strediska CR v krásnom
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6) Zriadenie Denného stacionára pre dôchodcov s

podávaním obedov

7) Skvalitňovanie sociálnych služieb pre obyvateľov,

ktorí sú na nich odkázaní

prírodnom prostredí

B) V obci je dostupné

základné školstvo -

plnoorganizovaná

Základná škola s

materskou školou

C) Nachádza sa tu

Detská ozdravovňa a

Reedukačný ústav

D) Vynikajúce

podmienky na zimné

lyžiarske športovanie -

zjazdové aj bežecké

upravované trate

E) Východisko pre

značené turistické trasy
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6) Zriadenie Denného stacionára pre dôchodcov s

podávaním obedov

7) Skvalitňovanie sociálnych služieb pre obyvateľov,

ktorí sú na nich odkázaní

v južnej časti NP

Slovenský raj

F) Dobrá dostupnosť

nielen cestnou

dopravou, ale aj

vlakovou dopravou

+ +

G) Vybudované

ubytovacie a stravovacie

kapacity pre CR

+ +
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STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia

pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a

priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej

politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného

rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa

navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a

aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.
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MLYNKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

10. JANUÁRA 2023

O B C E - E P R O . S K 62

www.mlynky.sk
www.mlynky.sk
https://www.obce-epro.sk/


3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE

V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít,

opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie

špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou

ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Obec s vybudovanou a udržiavanou

infraštruktúrou, podporujúca podnikanie a

budujúca podmienky pre rozvoj CR,

skvalitňujúca sociálne služby a organizujúca

zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové

aktivity“

3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA

Ukazovateľ výstupu Projektový zámer Príprava projektu Akčný plán

Monitorovanie Finančný rámec Hodnotiace kritérium

Výnosovo-nákladová analýza Mapa aktivít

CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Priorita 1.1: Cestovný ruch

Opatrenie 1.1.1: Propagácia a rozvoj CR

Aktivita 1.1.1.1: V mikroregióne Slovenský raj-juh pokračovať v spoločnom a koordinovanom
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komplexnom marketingu cestovného ruchu

Aktivita 1.1.1.2: Pokračovať vo vytváraní komplexného informačného systému o obci Mlynky

a jej okolí

Aktivita 1.1.1.3: Pokračovať vo zvyšovaní kvality materiálno-technického zabezpečenia v

strediskách cestovného ruchu v obci Mlynky

Aktivita 1.1.1.4: Pokračovať v budovaní podmienok na realizáciu atraktívnych voľnočasových

aktivít pre návštevníkov obce

Aktivita 1.1.1.5: Pokračovať v propagovaní a sprístupňovaní existujúcich objektov a

zaujímavostí v obci so zameraním na baníctvo

Priorita 1.2: Infraštruktúra

Opatrenie 1.2.1: Dopravná infraštruktúra

Aktivita 1.2.1.1: Pokračovať v iniciovaní rekonštrukcie komunikácie od križovatky Knola do

obce Mlynky

Opatrenie 1.2.2: Technická infraštruktúra

Aktivita 1.2.2.1: Dobudovať vodovodnú a kanalizačnú sieť v miestnych častiach obce Mlynky



Aktivita 1.2.2.2: Pokračovať v realizácii pokládky optického kábla v obci Mlynky - II.etapa



Aktivita 1.2.2.3: Realizovať rekonštrukciu miestneho rozhlasu v MČ Palcmanská Maša



CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ

Priorita 2.1: Obecné objekty

Opatrenie 2.1.1: Technický stav budovy

Aktivita 2.1.1.1: Zrekonštruovať objekt obecného kultúrneho domu

Aktivita 2.1.1.2: Pokračovať v rekonštrukcii objektu ZŠ

Priorita 2.2: Služby obce

Opatrenie 2.2.1: Kultúra

Aktivita 2.2.1.1: Podporiť organizovanie aktivít a zlepšiť podmienky pre kultúrny a

spoločenský život
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Opatrenie 2.2.2: Rekvalifikácia a celoživotné vzdelávanie

Aktivita 2.2.2.1: Poskytnúť bezplatné ekonomické a daňové poradenstvo nezamestnaným

obyvateľom, ktorí začnú podnikať formou živnosti

Aktivita 2.2.2.2: Vytvorenie školiacej miestnosti s prístupom na internet pre dospelých

(rekvalifikácie, začínajúci podnikatelia, celoživotné vzdelávanie dospelých, záujmová činnosť

dôchodcov a iné)

Opatrenie 2.2.3: Školstvo

Aktivita 2.2.3.1: Modernizácia vybavenia ZŠ s MŠ - odborné učebne

Opatrenie 2.2.4: Rodiny s deťmi

Aktivita 2.2.4.1: Vybudovať podmienky pre realizáciu rekreačno-oddychových aktivít pre deti



Aktivita 2.2.4.2: Vytvoriť parkovú zónu s exteriérovými detským ihriskom

CIEĽ 3: ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

Priorita 3.1: Ochrana prírody

Opatrenie 3.1.1: Zeleň v obci

Aktivita 3.1.1.1: Legislatívnymi opatreniami a revitalizáciou prispieť k zlepšeniu tvorby a

údržby zelene v urbanizovanom prostredí

Opatrenie 3.1.2: Životné prostredie

Aktivita 3.1.2.1: Pokračovať v zvýšovaní environmentálneho povedomia obyvateľov o

ochrane životného prostredia - školeniami a aktivitami v prírode

Opatrenie 3.1.3: Odpadové hospodárstvo

Aktivita 3.1.3.1: Znižovanie s komunálneho odpadu v obci - separovaním a likvidáciou BRO
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení

a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR.

Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na

úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými

skupinami projektov.
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FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA

OBLASTÍ

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

1.1.1 Propagácia a rozvoj CR

1.1.1.1 V mikroregióne

Slovenský raj-juh pokračovať

v spoločnom a

koordinovanom

komplexnom marketingu

cestovného ruchu

1.1 Cestovný ruch

1.1.1.2 Pokračovať vo

vytváraní komplexného

informačného systému o

obci Mlynky a jej okolí

1.1.1.3 Pokračovať vo

zvyšovaní kvality materiálno-

technického zabezpečenia v

strediskách cestovného

ruchu v obci Mlynky

1.1.1.4 Pokračovať v

budovaní podmienok na

realizáciu atraktívnych

voľnočasových aktivít pre

návštevníkov obce

1.1.1.5 Pokračovať v

propagovaní a

sprístupňovaní existujúcich

objektov a zaujímavostí v

obci so zameraním na
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

baníctvo

1.2.1 Dopravná infraštruktúra

1.2.1.1 Pokračovať v

iniciovaní rekonštrukcie

komunikácie od križovatky

Knola do obce Mlynky

1.2 Infraštruktúra

1.2.2 Technická infraštruktúra

1.2.2.1 Dobudovať

vodovodnú a kanalizačnú

sieť v miestnych častiach

obce Mlynky

1.2.2.2 Pokračovať v realizácii

pokládky optického kábla v

obci Mlynky - II.etapa

1.2.2.3 Realizovať

rekonštrukciu miestneho

rozhlasu v MČ Palcmanská

Maša

2.1.1 Technický stav budovy

2.1.1.1 Zrekonštruovať

objekt obecného kultúrneho

domu 2.1 Obecné objekty

2.1.1.2 Pokračovať v

rekonštrukcii objektu ZŠ

2.2.1 Kultúra

2.2.1.1 Podporiť

organizovanie aktivít a

zlepšiť podmienky pre

kultúrny a spoločenský život
2.2 Služby obce

2.2.2 Rekvalifikácia a

celoživotné vzdelávanie

2.2.2.1 Poskytnúť bezplatné

ekonomické a daňové
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

poradenstvo

nezamestnaným

obyvateľom, ktorí začnú

podnikať formou živnosti

2.2.2.2 Vytvorenie školiacej

miestnosti s prístupom na

internet pre dospelých

(rekvalifikácie, začínajúci

podnikatelia, celoživotné

vzdelávanie dospelých,

záujmová činnosť dôchodcov

a iné)

2.2.3 Školstvo

2.2.3.1 Modernizácia

vybavenia ZŠ s MŠ - odborné

učebne

2.2.4 Rodiny s deťmi

2.2.4.1 Vybudovať

podmienky pre realizáciu

rekreačno-oddychových

aktivít pre deti

2.2.4.2 Vytvoriť parkovú zónu

s exteriérovými detským

ihriskom

3.1.1 Zeleň v obci

3.1.1.1 Legislatívnymi

opatreniami a revitalizáciou

prispieť k zlepšeniu tvorby a

údržby zelene v

urbanizovanom prostredí

3.1 Ochrana prírody
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

3.1.2 Životné prostredie

3.1.2.1 Pokračovať v

zvýšovaní

environmentálneho

povedomia obyvateľov o

ochrane životného

prostredia - školeniami a

aktivitami v prírode

3.1.3 Odpadové hospodárstvo

3.1.3.1 Znižovanie s

komunálneho odpadu v obci

- separovaním a likvidáciou

BRO

4.1 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

PROGRAMOVÁ ČASŤ 2022 - 2026

MLYNKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

10. JANUÁRA 2023

O B C E - E P R O . S K 70

www.mlynky.sk
www.mlynky.sk
https://www.obce-epro.sk/


FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Cestovný ruch

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Propagácia a rozvoj CR/V mikroregióne Slovenský raj-juh pokračovať v spoločnom a koordinovanom

komplexnom marketingu cestovného ruchu

Hlavné

ukazovatele
Rozvoj CR

Ukazovatele

dopadu
Počet návštevníkov

2022 2026

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.2: Propagácia a rozvoj CR/Pokračovať vo vytváraní komplexného informačného systému o obci Mlynky a

jej okolí

Hlavné

ukazovatele
Informačný systém

Ukazovatele

dopadu

Kvalita a aktuálnosť

informácií

2022 2024

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.3: Propagácia a rozvoj CR/Pokračovať vo zvyšovaní kvality materiálno-technického zabezpečenia v

strediskách cestovného ruchu v obci Mlynky

Hlavné

ukazovatele
Strediská CR

Ukazovatele

vplyvu

Podmienky pre kvalitné

služby CR

2023 2025

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.4: Propagácia a rozvoj CR/Pokračovať v budovaní podmienok na realizáciu atraktívnych voľnočasových
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

aktivít pre návštevníkov obce

Hlavné

ukazovatele

Zaujímavé aktivity pre

návštevníkov

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2022 2026

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.5: Propagácia a rozvoj CR/Pokračovať v propagovaní a sprístupňovaní existujúcich objektov a

zaujímavostí v obci so zameraním na baníctvo

Hlavné

ukazovatele

Propagácia baníckej histórie

obce

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2022 2026

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Infraštruktúra

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Dopravná infraštruktúra/Pokračovať v iniciovaní rekonštrukcie komunikácie od križovatky Knola do

obce Mlynky

Hlavné Kvalita dopravnej komunikácie Ukazovatele Dĺžka 2023 2024
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Infraštruktúra

Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.1: Technická infraštruktúra/Dobudovať vodovodnú a kanalizačnú sieť v miestnych častiach obce Mlynky

Hlavné

ukazovatele

Vybudovaná vodovodná a

kanalizačná sieť

Ukazovatele

dopadu
Dĺžka

2023 2024

Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.2: Technická infraštruktúra/Pokračovať v realizácii pokládky optického kábla v obci Mlynky - II.etapa

Hlavné

ukazovatele

Vysokorýchlostný prístup na

internet

Ukazovatele

výsledku

Počet pripojených na

túto sieť

2023 2024

Opatrenie 1.2.2/Aktivita 1.2.2.3: Technická infraštruktúra/Realizovať rekonštrukciu miestneho rozhlasu v MČ Palcmanská Maša

Hlavné

ukazovatele

Kvalita a pokrytie obecným

rozhlasom

Ukazovatele

vplyvu
Plocha pokrytia

2024 2024
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Obecné objekty

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Technický stav budovy/Zrekonštruovať objekt obecného kultúrneho domu

Hlavné

ukazovatele

Podmienky pre kultúrno-

spoločenské podujatia

Ukazovatele

vplyvu
Kapacita

2024 2025

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.2: Technický stav budovy/Pokračovať v rekonštrukcii objektu ZŠ

Hlavné

ukazovatele
Školská budova

Ukazovatele

vplyvu

Kvalita a kapacita

budovy

2023 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Služby obce

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.1: Kultúra/Podporiť organizovanie aktivít a zlepšiť podmienky pre kultúrny a spoločenský život

Hlavné Kultúrny život Ukazovatele Záujem o organizované 2022 2026
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele dopadu aktivity

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Služby obce

Opatrenie 2.2.2/Aktivita 2.2.2.1: Rekvalifikácia a celoživotné vzdelávanie/Poskytnúť bezplatné ekonomické a daňové poradenstvo

nezamestnaným obyvateľom, ktorí začnú podnikať formou živnosti

Hlavné

ukazovatele

Podporiť začínajúcich

živnostníkov

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2024

Opatrenie 2.2.2/Aktivita 2.2.2.2: Rekvalifikácia a celoživotné vzdelávanie/Vytvorenie školiacej miestnosti s prístupom na internet pre

dospelých (rekvalifikácie, začínajúci podnikatelia, celoživotné vzdelávanie dospelých, záujmová činnosť dôchodcov a iné)

Hlavné

ukazovatele

Ovládanie PC pripojeného na

internet

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2023

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Služby obce

Opatrenie 2.2.3/Aktivita 2.2.3.1: Školstvo/Modernizácia vybavenia ZŠ s MŠ - odborné učebne

Hlavné

ukazovatele
Technicky vybavená škola

Ukazovatele

dopadu
Počet

2023 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Služby obce

Opatrenie 2.2.4/Aktivita 2.2.4.1: Rodiny s deťmi/Vybudovať podmienky pre realizáciu rekreačno-oddychových aktivít pre deti

Hlavné

ukazovatele
Rekreácia s deťmi

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2023

Opatrenie 2.2.4/Aktivita 2.2.4.2: Rodiny s deťmi/Vytvoriť parkovú zónu s exteriérovými detským ihriskom

Hlavné

ukazovatele
Detské ihrisko v obecnom parku

Ukazovatele

dopadu
Počet prvkov na ihrisku

2023 2023
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Zeleň v obci/Legislatívnymi opatreniami a revitalizáciou prispieť k zlepšeniu tvorby a údržby zelene v

urbanizovanom prostredí

Hlavné

ukazovatele
Zelená obec

Ukazovatele

vplyvu
Plocha

2024 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody

Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.1: Životné prostredie/Pokračovať v zvýšovaní environmentálneho povedomia obyvateľov o ochrane

životného prostredia - školeniami a aktivitami v prírode

Hlavné

ukazovatele
Neznečistené životné prostredie

Ukazovatele

vplyvu
Počet aktivít

2022 2026
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Ochrana prírody

Opatrenie 3.1.3/Aktivita 3.1.3.1: Odpadové hospodárstvo/Znižovanie s komunálneho odpadu v obci - separovaním a likvidáciou BRO

Hlavné

ukazovatele
Menej komunálneho odpadu

Ukazovatele

dopadu
Váha

2023 2024

Návrat na hierarchickú štruktúru
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FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV

Názov projektu Zrekonštruovať objekt obecného kultúrneho domu

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2025

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci technický stav budovy

Cieľ projektu Skvalitniť budovu pre kultúrny život

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Kapacita

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

V mikroregióne Slovenský raj-juh pokračovať v

spoločnom a koordinovanom komplexnom marketingu

cestovného ruchu

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Obce mikroregiónu

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou Potreba zvýšiť propagáciu celého mikroregiónu

Cieľ projektu Zvýšiť záujem o viacdňovú návštevu obce

Výstupy
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Používatelia Návštevníci

Indikátory monitoringu Počet návštevníkov

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Pokračovať vo vytváraní komplexného informačného

systému o obci Mlynky a jej okolí

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta OOCR Slovenský raj a Spiš, pracovníci OÚ

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2024

Stav projektu pred realizáciou Nekomplexný informačný systém o obci

Cieľ projektu Dokončenie projektu infosystému

Výstupy

Používatelia Návštevníci - turisti, cyklisti a iný

Indikátory monitoringu Kvalita a aktuálnosť informácií

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Pokračovať vo zvyšovaní kvality materiálno-

technického zabezpečenia v strediskách cestovného

ruchu v obci Mlynky

Garant Obec Mlynky
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Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta OOCR Slovenský raj a Spiš, MAS Miloj Spiš

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočne vybudované technické podmienky pre

ďalšie rozširovanie služieb CR

Cieľ projektu Rozvoj CR

Výstupy

Používatelia Návštevníci

Indikátory monitoringu Podmienky pre kvalitné služby CR

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Pokračovať v budovaní podmienok na realizáciu

atraktívnych voľnočasových aktivít pre návštevníkov

obce

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Podnikatelia v službách, MAS Miloj Spiš

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočne vybudované podmienky pre zaujímavé

trávenie voľného času návštevníkov

Cieľ projektu Viacdenná a opakujúca sa návštevnosť

Výstupy

Používatelia Návštevníci

Indikátory monitoringu Počet
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Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Dobudovať vodovodnú a kanalizačnú sieť v miestnych

častiach obce Mlynky

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Vodárenská a kanalizačná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Nedobudovaná sieť pre odber pitnej vody,

nedobudovaná kanalizácia splaškových vôd

Cieľ projektu Skvalitniť podmienky pre život v obci

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Pokračovať v realizácii pokládky optického kábla v obci

Mlynky - II.etapa

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta IT spoločnosť
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Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočná kvalita prístupu na internet v pevnej

telekomunikačnej sieti

Cieľ projektu Zlepšiť kvalitu internetovej siete v obci

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Počet pripojených na túto sieť

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Realizovať rekonštrukciu miestneho rozhlasu v MČ

Palcmanská Maša

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta
Spoločnosť dodávajúca a inštalujúca bezdrôtový

rozhlas

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Znížená kvalita a nepostačujúce pokrytie obecného

rozhlasu v miestnej časti Palcmanská Maša

Cieľ projektu Zlepšiť kvalitu a pokrytie obecným rozhlasom

Výstupy

Používatelia Obyvatelia miestnej časti Palcmanská Maša

Indikátory monitoringu Plocha pokrytia

Zmluvné podmienky

Riziká
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Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Pokračovať v iniciovaní rekonštrukcie komunikácie od

križovatky Knola do obce Mlynky

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta odbor dopravy KSK

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Nekvalitný, opotrebovaný povrch štátnej cesty

prechádzajúcej obcou

Cieľ projektu Skvalitnenie dopravnej komunikácie

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Pokračovať v propagovaní a sprístupňovaní

existujúcich objektov a zaujímavostí v obci so

zameraním na baníctvo

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta OOCR Slovenský raj

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2026
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Stav projektu pred realizáciou Nedostatočne propagovaná banícka minulosť

Cieľ projektu Rozvoj CR

Výstupy

Používatelia Návštevníci

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Podporiť organizovanie aktivít a zlepšiť podmienky pre

kultúrny a spoločenský život

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Pracovníci OÚ

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočný záujem o organizované podujatia a

spoločenské stretnutia

Cieľ projektu Skvalitniť kultúrny život

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Záujem o organizované aktivity

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Názov projektu

Poskytnúť bezplatné ekonomické a daňové

poradenstvo nezamestnaným obyvateľom, ktorí začnú

podnikať formou živnosti

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Nezamestnaní, pravník-ekonóm OÚ

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou Obava zo samostatného podnikania

Cieľ projektu
Podporiť nezamestnaných, ktorí sa rozhodnú začať

podnikať - zníženie počtu nezamestnaných

Výstupy

Používatelia Nezamestnaní

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Vytvorenie školiacej miestnosti s prístupom na internet

pre dospelých (rekvalifikácie, začínajúci podnikatelia,

celoživotné vzdelávanie dospelých, záujmová činnosť

dôchodcov a iné)

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Školitelia, IT pracovníci, dôchodcovia

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočné vedomosti a zručnosti ovládania PC -
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office, mailová komunikácia a získavania cielených

informácií z internetu

Cieľ projektu

Skvalitniť vedomosti o možnostiach využívania PC,

poskytnúť podmienky pre záujmové krúžky s využitím

PC a internetu

Výstupy

Používatelia
Nezamestnaní, dôchodcovia a záujemcovia o

celoživotné vzdelávanie

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Pokračovať v rekonštrukcii objektu ZŠ

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci technický stav budovy

Cieľ projektu Skvalitniť podmienky pre vzdelávanie

Výstupy

Používatelia Deti, žiaci, učitelia

Indikátory monitoringu Kvalita a kapacita budovy

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Modernizácia vybavenia ZŠ s MŠ - odborné učebne

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta
Dodávateľ vybavenia odborných učební (nábytok a

technika)

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočne technicky vybavené učebne,

opotrebovaný nábytok

Cieľ projektu Skvalitniť podmienky pre vzdelávanie

Výstupy

Používatelia Žiaci, učitelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Vybudovať podmienky pre realizáciu rekreačno-

oddychových aktivít pre deti

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta
Stavebná spoločnosť, verejnoprospešné práce

nezamestnaných

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou
Absencia podmienok na aktívne trávenie voľného času

s deťmi
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Cieľ projektu

Vybudovať podmienky pre rodiny s deťmi - napr.

detský cykloareál, lúka so skrytými trpaslíkmi,

interiérová detská herňa a iné

Výstupy

Používatelia Rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Vytvoriť parkovú zónu s exteriérovými detským

ihriskom

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor detských exteriérových ihrísk

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou Absencia detského exteriérového ihriska

Cieľ projektu
Rozšíriť možnosti realizácie voľnočasových aktivít rodín

s deťmi

Výstupy

Používatelia Rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu Počet prvkov na ihrisku

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Názov projektu

Legislatívnymi opatreniami a revitalizáciou prispieť k

zlepšeniu tvorby a údržby zelene v urbanizovanom

prostredí

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta
Záhradnícka a sadovnícka spoločnosť, pracovníci OÚ

(legislatíva)

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočná legislatíva na ochranu zelene v obci,

niektoré plochy je potrebné obnoviť

Cieľ projektu Skrášliť obec zeleňou

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Plocha

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Znižovanie s komunálneho odpadu v obci -

separovaním a likvidáciou BRO

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta Obyvatelia (separovaním)

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočne vyseparovaný odpad

Cieľ projektu Zníženie vyvážaného komunálneho odpadu na skládku
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Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Váha

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Pokračovať v zvýšovaní environmentálneho povedomia

obyvateľov o ochrane životného prostredia -

školeniami a aktivitami v prírode

Garant Obec Mlynky

Kontaktná osoba garanta Ing. Iveta Geletková

Partneri garanta
Ochrancovia prírody, školiaci pracovníci, turisti-

ochranári

Začatie a ukončenie projektu 2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočné environmentálne zmýšľanie niektorých

obyvateľov

Cieľ projektu Zachovať neznečistené prostredie

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Počet aktivít

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

PROGRAMOVÁ ČASŤ 2022 - 2026

MLYNKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

10. JANUÁRA 2023

O B C E - E P R O . S K 91

www.mlynky.sk
www.mlynky.sk
https://www.obce-epro.sk/


REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť je zameraná na popis postupov

inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie

PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia

plnenia programu na základe stanovených merateľných

ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie

programu formou akčných plánov.
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5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje,

riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií

PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných

programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu

zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta a obecné

zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať politiku

a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním zabezpečované

činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory

rozvoja aktivít na území obce.

Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú

vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.

Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie

všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia.

Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať

naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium

Váha

kritéria/

Body

Rozsah

bodového

hodnotenia

Poznámka

Obsah dokumentu 3 0-4

Dokument spĺňa potrebné

náležitosti, avšak neobsahuje

všetky doplnkové formuláre.

Zrozumiteľnosť dokumentu 3 0-4

Dokument je po odbornej

stránke zrozumiteľný, avšak

niektoré časti sú zbytočne

zložito písané pre laickú

verejnosť.

Prehľadnosť dokumentu 4 0-4
Dokument má jasnú štruktúru

a atraktívny dizajn.

Väzby dokumentu na iné

strategické dokumenty na

miestnej, regionálnej

a národnej úrovni

2 0-4

PHRSR nadväzuje len na

základné strategické

dokumenty VÚC (územný plán

a PHRSR).

Súlad navrhovanej stratégie

s potenciálom územia
4 0-4

Zvolená stratégia je ideálna

vzhľadom k potenciálu daného

územia.

Postupy monitorovania a

hodnotenia
3 0-4

Jednotlivé kroky

monitorovania a hodnotenia

spĺňajú všetky náležitosti, ale

sú popísané príliš všeobecne.
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Skupina kritérií/Kritérium

Váha

kritéria/

Body

Rozsah

bodového

hodnotenia

Poznámka

Iné... ... 0-4 ...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN

Akčný plán pre oblasť 1.1 Cestovný ruch

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.1.1: Propagácia a rozvoj CR

Aktivita 1.1.1.1: V

mikroregióne Slovenský

raj-juh pokračovať v

spoločnom a

koordinovanom

komplexnom

marketingu cestovného

ruchu

2022 až

2026
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet návštevníkov

- 2026

Aktivita 1.1.1.2:

Pokračovať vo vytváraní

komplexného

informačného systému

o obci Mlynky a jej okolí

2022 až

2024
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Kvalita a aktuálnosť

informácií - 2024

Aktivita 1.1.1.3:

Pokračovať vo zvyšovaní

kvality materiálno-

technického

zabezpečenia v

2023 až

2025
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Podmienky pre

kvalitné služby CR -

2025
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Akčný plán pre oblasť 1.1 Cestovný ruch

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

strediskách cestovného

ruchu v obci Mlynky

Aktivita 1.1.1.4:

Pokračovať v budovaní

podmienok na realizáciu

atraktívnych

voľnočasových aktivít

pre návštevníkov obce

2022 až

2026
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2026

Aktivita 1.1.1.5:

Pokračovať v

propagovaní a

sprístupňovaní

existujúcich objektov a

zaujímavostí v obci so

zameraním na baníctvo

2022 až

2026
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2026

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 1.2 Infraštruktúra

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.2.1: Dopravná infraštruktúra

Aktivita 1.2.1.1:

Pokračovať v iniciovaní

rekonštrukcie

komunikácie od

2023 až

2024
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Dĺžka - 2024
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Akčný plán pre oblasť 1.2 Infraštruktúra

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

križovatky Knola do

obce Mlynky

Opatrenie 1.2.2: Technická infraštruktúra

Aktivita 1.2.2.1:

Dobudovať vodovodnú

a kanalizačnú sieť v

miestnych častiach obce

Mlynky

2023 až

2024
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Dĺžka - 2024

Aktivita 1.2.2.2:

Pokračovať v realizácii

pokládky optického

kábla v obci Mlynky -

II.etapa

2023 až

2024
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet pripojených

na túto sieť - 2024

Aktivita 1.2.2.3:

Realizovať rekonštrukciu

miestneho rozhlasu v

MČ Palcmanská Maša

2024 až

2024
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Plocha pokrytia -

2024

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 2.1 Obecné objekty

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.1.1: Technický stav budovy

Aktivita 2.1.1.1:

Zrekonštruovať objekt

2024 až

2025
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v
Kapacita - 2025
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Akčný plán pre oblasť 2.1 Obecné objekty

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

obecného kultúrneho

domu
projekte

Aktivita 2.1.1.2:

Pokračovať v

rekonštrukcii objektu ZŠ

2023 až

2025
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Kvalita a kapacita

budovy - 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 2.2 Služby obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.2.1: Kultúra

Aktivita 2.2.1.1: Podporiť

organizovanie aktivít a

zlepšiť podmienky pre

kultúrny a spoločenský

život

2022 až

2026
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Záujem o

organizované

aktivity - 2026

Opatrenie 2.2.2: Rekvalifikácia a celoživotné vzdelávanie

Aktivita 2.2.2.1:

Poskytnúť bezplatné

ekonomické a daňové

poradenstvo

nezamestnaným

obyvateľom, ktorí začnú

podnikať formou

živnosti

2023 až

2024
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2024
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Akčný plán pre oblasť 2.2 Služby obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Aktivita 2.2.2.2:

Vytvorenie školiacej

miestnosti s prístupom

na internet pre

dospelých

(rekvalifikácie, začínajúci

podnikatelia,

celoživotné vzdelávanie

dospelých, záujmová

činnosť dôchodcov a

iné)

2023 až

2023
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2023

Opatrenie 2.2.3: Školstvo

Aktivita 2.2.3.1:

Modernizácia vybavenia

ZŠ s MŠ - odborné

učebne

2023 až

2025
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2025

Opatrenie 2.2.4: Rodiny s deťmi

Aktivita 2.2.4.1:

Vybudovať podmienky

pre realizáciu

rekreačno-oddychových

aktivít pre deti

2023 až

2023
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2023

Aktivita 2.2.4.2: Vytvoriť

parkovú zónu s

exteriérovými detským

2023 až

2023
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet prvkov na

ihrisku - 2023

REALIZAČNÁ ČASŤ 2022 - 2026

MLYNKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

10. JANUÁRA 2023

O B C E - E P R O . S K 99

www.mlynky.sk
www.mlynky.sk
https://www.obce-epro.sk/


Akčný plán pre oblasť 2.2 Služby obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

ihriskom

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana prírody

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 3.1.1: Zeleň v obci

Aktivita 3.1.1.1:

Legislatívnymi

opatreniami a

revitalizáciou prispieť k

zlepšeniu tvorby a

údržby zelene v

urbanizovanom

prostredí

2024 až

2025
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Plocha - 2025

Opatrenie 3.1.2: Životné prostredie

Aktivita 3.1.2.1:

Pokračovať v zvýšovaní

environmentálneho

povedomia obyvateľov o

ochrane životného

prostredia - školeniami

a aktivitami v prírode

2022 až

2026
Obec Mlynky

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet aktivít - 2026

Opatrenie 3.1.3: Odpadové hospodárstvo

Aktivita 3.1.3.1: 2023 až Obec Mlynky Náklady budú Váha - 2024
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana prírody

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Znižovanie s

komunálneho odpadu v

obci - separovaním a

likvidáciou BRO

2024
uvedené v

projekte

Návrat na hierarchickú štruktúru

5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme

efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej

stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované

a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie

v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných

úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.

Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane

ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový

rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa

zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K

zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku

monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je

odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia

PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a

kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií

o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť

ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i

etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a
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metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.

Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:

◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR

◦ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení

◦ vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj

Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii

plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností,

projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa

vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na

dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.

Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť

konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch.

Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele

úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v

danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie

a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na

získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa

transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach

obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.

Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.

Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace

a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči

cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich

ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných

problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená

kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie

činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
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rozvoja:

◦ počet pripravených investičných aktivít

◦ počet zrealizovaných investičných aktivít

◦ objem zrealizovaných investičných aktivít

◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov

◦ objem aktivizovaných vnútorných zdrojov

◦ miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR

◦ miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území

◦ počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území

◦ miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území

◦ miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia

◦ miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ

◦ počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít

◦ miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA

Typ

hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita

Strategické

hodnotenie

Dlhodobé, vopred naplánované

a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali

byť diskusie a konzultácie

o naplnených a nenaplnených

cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má

vykonať prvý krát, si určí

samospráva riešeného územia

sama.

Zistenie stavu dokumentu

k reálnemu stavu riešeného

územia, čo sa naplnilo a čo

nenaplnilo, riešenia príp.

vzniknutých problémov a pod.

Periodicita, resp. pravidelné

opakovanie, je vhodná raz ročne.

Operatívne

hodnotenie

Vykonáva sa pravidelnejšie a

častejšie, je založené na

krátkodobej báze. Dátum (mesiac a

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

PHRSR, najmä realizácia

jednotlivých projektov a ich vplyv na
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Typ

hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita

rok), kedy sa má vykonať prvý krát,

si určí samospráva riešeného

územia sama.

samotné riešené územie. Vykonáva

sa ideálne viac krát ročne (min.

2-krát).

Tematické

hodnotenie

časti PHRSR

Realizuje sa na konkrétnu časť

dokumentu (obvykle strategickú),

v rámci ktorej sa identifikujú možné

problémy. Dátum (mesiac a rok),

kedy sa má vykonať prvý krát, si

určí samospráva riešeného územia

sama.

Hodnotí sa vybraná časť

dokumentu alebo konkrétny

projektový zámer, napr. v prípade,

keď je považovaný za rizikovú, čo

vyplýva z predchádzajúcej

monitorovacej správy. Periodicitu si

určí samospráva riešeného územia

sama.

Ad hoc

mimoriadne

hodnotenie

Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za

horúca“, sa vykonáva podľa

aktuálnej potreby, ak si to vyžiada

situácia (napr. vznikne nečakaný

problém). Nie je vopred stanovené,

kedy sa má realizovať prvý krát.

Vykonáva sa podľa aktuálnej

potreby, ktorá vznikla nečakaným

odklonením sa od stanovených

cieľov, plánovaných hodnôt alebo

pri návrhu zmeny obsahovej

štruktúry dokumentu. Nepravidelná

periodicita, podľa potreby.

Ad hoc

hodnotenie

celého PHRSR

alebo jeho

časti

Podobne ako mimoriadne

hodnotenie, len sa určí, či je

zamerané na vybranú časť, alebo

celý dokument. Nie je vopred

stanovené, kedy sa má realizovať

prvý krát.

Vykonáva sa na základe

rozhodnutia starostu/primátora,

kontrolného orgánu obce/mesta,

podnetu poslancov, príp. na

základe protokolu Národného

kontrolného úradu SR.

Nepravidelná periodicita, podľa

potreby.
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FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR

Časový

rámec

Miesto

konania

Cieľová

skupina
Forma Téma, ciele

Vstupné

údaje
Výstupy

12/2022
obecný

úrad
poslanci rokovanie

návrh rozpočtu

k vybraným

projektom PHRSR

rozpočet

obce na rok

2022

finálny rozpočet

k vybraným

projektom

REALIZAČNÁ ČASŤ 2022 - 2026

MLYNKY

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

10. JANUÁRA 2023

O B C E - E P R O . S K 105

www.mlynky.sk
www.mlynky.sk
https://www.obce-epro.sk/


FINANČNÁ ČASŤ

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých

opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán

na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového

financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti

partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov

a výnosovo-nákladovú analýzu.
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,

potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú

súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať

na ich dôležitosť a dopad hospodársky, environmentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy

sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé

zase vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:

• vlastné zdroje, rozpočet obce,

• bankové úvery,

• štátne dotácie z účelových fondov,

• financie z Národných projektov,

• štrukturálne fondy,

• nadácie, neinvestičné fondy,

• účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,

• sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,

• združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,

• a iné.
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ZÁVER
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7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR

Schválenie PHRSR

Dokument

Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Mlynky na roky 2022 - 2026

Štruktúra:

1. Úvod – základná charakteristika a význam spracovania

dokumentu.

2. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových

oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodno-

environmentálnej).

3. Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia

potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní

princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia

udržateľného rozvoja územia.

4. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové

oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení,

potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu.

5. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a

organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o

monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne

realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja

obce/mesta (Formulár R 6).

6. Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje

zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje

financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR

7. Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.
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Schválenie PHRSR

Spracovanie

Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO

Obdobie spracovania: 04 - 10 / 2022

Riadiaci tím: Maroš Turzák, starosta obce Mlynky

Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ

a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO

Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: prieskum

verejnej mienky, informácie prostredníctvom webovej stránky,

Dotazník

Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu

používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto

dokumentu

Prerokovanie

Prerokovanie v orgánoch samosprávy: 15.12.2022, poslanci

Obecného zastupiteľstva obce Mlynky

Verejné pripomienkovanie: Dotazníkom

Schválenie

Návrh na uznesenie zastupiteľstva: Dokument PHRSR

2022-2026 obce Mlynky bol schválený ObZ - uznesením č.18 /

2022. Následne bol podpísaný starostom obce Mlynky v

stanovenej lehote do 10 dní.
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