
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

KUROV 

na roky 2017-2023  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyzované problémy a ciele 



Technická infraštruktúra 

Vízia: Vybudovanou TI sú zabezpečené podmienky pre plnohodnotný život 

obyvateľov obce a obec je lukratívnou lokalitou pre rozvoj podnikania 

a cestovného ruchu 

 

 

 

 

Silné stránky 
 

- Projektová dokumentácia pre výstavbu 
BNŠ 

- Zrekonštruovaná budova v centre obce 
- Obecná firma –OF (Výroba zámkovej 

dlažby) 
- Prechod do PĽ 
- Budova šatní (TJ) 
- Funkčný vodovod 

- Udržiavané prostredie obce 
- Existujúce ihriská 

- Reštaurácia 
- Regulovaný potok 
- Čiastočne vybudované chodníky 
- Vysporiadané cesty, poľné cesty 
- Príprava projektu obecného kanálu 
- Zavedený internet - DSL 
- Prebiehajúce sceľovanie pozemkov - 

komasácia 
- Pokrytie TV signálom 
- Existujúca ZŠ a MŠ 
- Kontajnery 
- Dom smútku 
- Kultúrny dom 

 

 

 
 
 
 
 

 

Slabé stránky 
 

- Nevybudovaná Kanalizácia s ČOV  
- Nedobudované chodníky 
- Plyn 
- Nedokončená regulácia tokov  

- Nedobudované bezprašné cesty 
- Nepostačujúca elektrická sieť 
- Nerekonštruované obecné budovy s 

areálmi 

- Nedobudovaná budova TJ a areál 
- Regulácia tokov nedokončená 

- Chýba  plán, oplotenie, a odvodnenie 
cintorína 

- Chýba plynofikácia 
- Nevybudovaný amfiteáter 
- Neukončené sceľovanie pozemkov a 

nedostatok IBV 
- Chýbajúce cesty na letisko a do 

Gaboltova 
- Neodkúpené staré a opustené domy 
- Nedostatok autobusových spojov (do 

BJ, do Krynice, školský spoj) 
- Nevybudované parkovisko 
- Nedostatok BNŠ a klasického štandardu 
- Neexistuje telocvičňa, plaváreň 

- Neexistujúca obecná sieť internetu, 

obecná TV 
- Nevyhovujúci stav vodojemu 

a hydrantov 
- Nezrekonštruované mosty v obci 
- Nezrekonštruovaný obecný rozlas 

 

Príležitosti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ohrozenia 
 
 
 
 

 
 



Životné prostredie 

Vízia: Enviromentálnymi aktivitami je zabezpečené zdravé životné prostredie v 

obci 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky 
 

- Dostatok vody 
- Postačujúci obecný vodovod 
- Kontajnery na odvoz TDO 
- Organizovaný zber TDO v obci 
- Čiastočne regulovaný potok, posilnené 

brehy 
- Spracovaný projekt pre hospodárenie 

na trvalo trávnatých plochách 
- Čisté verejné priestranstvá v obci 

- Existujúce horské studničky (pramene) 
- Dostatok ihličnatých aj listnatých lesov 

- Nekontaminovaná pôda 
- Dostatok pôdy v obci 
- Pripravené projekty pre vybudovanie 

bioskládky 
- Čiastočná separácia odpadov 
- Udržiavaná obecná zeleň 
- Upravené autobusové zastávky (búdky) 

- Existencia minerálnych prameňov 
v blízkom okolí (vhodná poloha obce) 

- Útlm chovu domácich zvierat v obci 
- Existencia hospodárskych spoločenstiev 

(PDP, Urbárska spoločnosť) 

- Existencia poľovníckeho združenia 

Slabé stránky 
 

- Nevybudovaná skládka TKO 
a bioskládka 

- Chýba technológia na spracovanie 
bioodpadov (biomasy) 

- Nízke enviromentálne povedomie 

obyvateľov 
- Chýbajúci protipovodňový plán 
- Chýba prevádzka výroby drevoštiepky 
- Nevyčistené lesné toky a studničky 

- Absencia prieskumov na zistenie 
existencie prameňov minerálnych vôd 

- Chýba plán výsadby zelene v obci 
(parky) 

- Nedostatočná separácia odpadov 
- Nedostatočné aktivity na zvýšenie 

estetiky obce 
- Nevyužívané alternatívne zdroje energií 

(slnečná, veterná, drevná štiepka, 

rýchlorastúce vŕby) 
- Neorganizované spaľovanie odpadov 

občanmi obce 
- Nepostačujúca obnova lesných porastov 

- Nedostatok lesnej zveri 
- Neexistuje odpadová bioskládka 

 

Príležitosti 
 

Ohrozenia 
 

 
 
 

 
 

 
 



Vzdelávanie 

Vízia: V obci sú podporované vo vzájomnej tolerancii všestranné formy 

vzdelávania pre všetky vekové kategórie, aby každý občan obce mohol nájsť 

uplatnenie v živote 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky 

 
- Fungujúca ZŠ a MŠ v obci 
- Pozitívny demografický vývoj 

- Existencia mimoškolských aktivít 
- Blízkosť a dobrá dostupnosť školských 

zariadení pre všetky stupne vzdelávania 
- Komunitná sociálna práca v obci 

- Výchovno-vzdelávacie aktivity 
s minoritou v obci 

- Dostatok priestorových možností pre 

rozvoj vzdelávania 
- Realizovaný rekvalifikačný kurz 
- Fungujúca knižnica 
- Fungujúci internet v obci 
- Dobrá spolupráca inštitúcií obci pre 

rozvoj vzdelávania (ZŠ, MŠ, ŠKD, OcÚ, 
DHZ) 

Slabé stránky 

 
- Nevyhovujúce priestorové podmienky 

pre rozvoj vzdelávania 
- Nepostačujúce materiálno-technické 

vybavenie vzdelávacích inštitúcií  v obci 
- Nezaškolenosť rómskych detí 

predškolského veku 
- Nedostatok detí (nenaplnené kapacity) 
- Nedostatok voľnočasových aktivít pre 

staršiu mládež (modelársky, športový 
krúžok, ochranca prírody) 

- Absencia vzdelávacích aktivít pre 
dospelých 

- Nízka vzdelanostná úroveň rómskeho 
etnika (málo podnetné rodinné 
prostredie) 

- Nízka miera tolerancie majority 
- Nízka miera motivácie a nezáujem 

Rómov o základné aj celoživotné 
vzdelávanie 

- Neznáme potreby všetkých občanov 
obce vo vzťahu k vzdelávaniu 

- Absencia jazykových kurzov pre 
dospelých 

- Nepostačujúci knižničný fond  

- Neexistujúce medzinárodné školské 
kontakty 

 

Príležitosti 

 

Ohrozenia 

 
 

 
 



Kultúra, šport a spoločenský prínos 

Vízia: Kultúrne, spoločenské a športové aktivity a podujatia poskytujú 

možnosti bohatého vyžitia v obci.  

 

 

 

 

 

Silné stránky 
- Existujúce ihriská v obci 
- Fungujúci folklórny súbor v obci 
- Zachované folklórne tradície v obci 
- Existujúce kultúrne a športové podujatia 

v obci 
- Fungujúca telovýchovná jednota, 

dobrovoľný hasičský zbor a poľovnícke 

združenie 
- 3 kostoly v obci 

- Zachovaná staroslovienčina 
- Dostatok priestorových možností 
- Podpora obce pri realizácií 

spločenských, kultúrnych a športových 

podujatí 
- Cezhraničná spolupráca (TJ, DHZ, FS, 

PZ) 
- Biela stopa – beh na lyžiach 
- Dostatok príležitostí a dobré podmienky 

pre rozvoj turizmu 
 

 
 

Slabé stránky 

 
- Nedostatok športovísk v obci (vrátene 

mimosezónnych športov) 

- Chýba telocvičňa v obci 
- Chýba vlek a klzisko 
- Chýbajúca vodná plocha 
- Chýba folklórny festival 
- Neexistuje tradičné podujatie „Dni obce“ 
- Chýba krojovňa a sklad na rekvizity pre 

folklórny súbor 
- Malý záujem mládeže o kultúrne, 

spoločenské a športové aktivity 
- Neexistuje posilňovňa a športové 

aktivity pre ženy (aerobik) 
- Chýba golfové ihrisko, bowling a biliard 
- Chýba kyslíková dráha 
- Absentujú aktivity pre dôchodcov (klub 

dôchodcov) 
- Chýba kino  

- Absencia spoločných TV projekcií 
(športové a kultúrne prenosy) 

- Zanikanie ľudových tradícií 
- Nefungujúce komunitné centrum 
- Slabá propagácia aktivít v obci 
- Chýba sauna 
- Neexistuje stolnotenisový klub 
- Nefunguje internetová miestnosť 
- Nepostačujúca regionálna a cezhraničná 

spolupráca pri realizácii kultúrnych, 

spoločenských a športových aktivít 
- Neexistuje turistický oddiel 

 

Príležitosti 

 

Ohrozenia 

 
 
 

 



Cestovný ruch 

Vízia: Kvalitnými službami, propagáciou a atrakciami je obec vyhľadávanou 

lokalitou. 

 

 

 

 

Silné stránky 

 
- Dobrá geografická poloha obce pre 

rozvoj CR 
- Reštauračné zariadenie v obci 
- Kultúrne pamiatky – kostoly 

- Možné vhodné prepojenie s ostatnými 
lokalitami 

- Pekné prírodné prostredie 
- Blízkosť kopca Busov 
- Hraničný prechod s Poľskom – 5 km 

- Dobré vzťahy s prihraničnými obcami 
v Poľsku 

- Vhodný terén pre cykloturistiku 
a bežecké lyžovanie 

- Existencia ihrísk 
- Možné ubytovacie kapacity (priváty, 

obecná ubytovňa) 
- Vinotéka 

- Posilňovňa, internet 
- Publikácie o obci 
- Funguje FS s tradičnými programami 

autentického folklóru 
- Zachované drevotrezby incitného 

umenia (Majster Pavúk) 
- Publikácie sestier Kostových 

- Zachované tradície pôvodných remesiel 
- Zachované predmety tradičnej výroby 
- Fungujúce medzinárodné partnerstvá 

- Množstvo turistov prechádzajúcich 
regiónom 

- Fungujúce malé letisko 
- Zachovaná ľudová architektúra 

 
 

Slabé stránky 

 
- Nedostatočné  stravovacie služby pre 

turistov (reštauračné, 
- Nedostatočne ubytovacie služby pre 

turistov ( obecná ubytovňa, privátne 

ubytovne) 
- Nedostatočné  informačné služby pre 

turistov (informačné, smerové 
a orientačné tabule) 

- Chýbajú „iné“ služby (zmenáreň, ...) 

- Nevybudované turistické trasy (cyklo, 
lesy, park) 

- Chýba Web stránka obce 
- Neexistujú propagačné materiály 
- Chýba turistická mapa Kurov a okolie 

(MR) 
- Chýba v obci turistické informačné 

centrum 

- Chýba Kurovský tradičný dvor 
(Furmanský dvor) 

- Chýba rybník (vodná plocha) 
- Chýba lyžiarsky vlek 
- Chýbajú parkoviská 
- Chýbajú oddychové zóny s prvkami 

drobnej architektúry v obci 

- Neupravené lesné studničky 
- Neupravené spojovacie cesty 

s okolitými lokalitami 

- Chýba folklórny festival – prehliadka 
folklóru 

- Chýba tradičné podujatie „Dni obce“ 
- Nefunguje predaj tradičných výrobkov 

- Chýbajú športoviská pre všetkých 
turistov (golfové ihrisko, bowling) 

- Nesprístupnené kultúrne pamiatky 
- Chýbajú aktivity v oblasti agroturistiky 
- Neexistuje propagácia obce v Poľsku 
- Chýba kyslíková dráha 

 

Príležitosti 
 

Ohrozenia 
 

 
 
 



 

Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

Vízia: V obci sú zabezpečené potrebné sociálne služby pre všetkých občanov 

obce. 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky 

 
- Dobre fungujúca opatrovateľská služba 
- Funguje vývarovňa v obci 
- Existujú vhodné priestory pre klub 

dôchodcov 

- V obci funguje štatút osobitného 
príjemcu 

- Blízkosť zdravotníckeho zariadenia 

(Kružlov) 
 
 

 

Slabé stránky 

 
- Chýba denný stacionár 
- Chýba penzión 
- Neexistuje zdravotnícka starostlivosť 

v obci (externý lekár, geriatrické sestry) 

- Chýbajú asistančné služby pre 
dôchodcov a chorých (donášky liekov, 
stravy,...) 

- Chýba systém obecnej dopravy 
(mikrobus) 

- Chýbajú ozdravné zájazdy organizované 
obcou 

- Nedostatok bytov odlišného štandardu 
- Neexistuje klub dôchodcov s obsahovou 

náplňou 
- Chýbajú stretnutia dôchodcov (pracovné 

a vzdelávacie aktivity – krosná , voľný 
čas, propagácia obce) 

- Potreba rozšíriť štatút osobitného 
príjemcu v obci 

- Nepostačujúce priestorové aj kapacitné 
služby pre stravovanie sociálne 
odkázaných 

- ()Chýba liečivý prameň – minerálny 
prameň) 

- Nefunguje komunitné centrum 

- Chýba systém fungovania komunitného 
centra 

- Chýba baby centrum/aaaaaaa 
- Neexistujú stretnutia matiek s deťmi 

 

Príležitosti 
 

Ohrozenia 
 

 
 

 



Ekonomická aktivita 

Vízia: Obec vytvára podmienky pre rozvoj podnikania a prostredníctvom 

obecnej firmy realizuje ekonomické aktivity obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky 
 

- Obec disponuje vhodnými priestormi 

pre prevádzkovanie drobných služieb 
(kaderníctvo, holičstvo, masér) 

- Po ukončení pozemkovej úpravy je 
vysoký predpoklad dostatku vhodných 
pozemkov pre podnikanie 

- Dostatok lacnej pracovnej sily 

- Dostatok odborného potenciálu 

 

Slabé stránky 
 

- Nedostatok priestorov pre rozvoj 
podnikania 

- Chýba propagácia obce 
- Chýbajú vzdelávacie aktivity pre 

potencionálnych podnikateľov 
- Neatraktívnosť podnikania – 

nevypracovaný systém podpory a 

zvýhodňovania začínajúcich 
podnikateľov v obci 

- Nevyhovujúce názorové postoje na 
podnikateľskú konkurenciu v obci 
 

Príležitosti 

 

Ohrozenia 

 
 

 
 



Technická infraštruktúra
Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Špecifický cieľ 1:

Doplniť chýbajúce časti technickej infraštruktúry

Opatrenia

1.1 Pripraviť podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry

1.2 Výstavba kanalizácie a ČOV

1.3 Plynofikácia obce 

1.4 Rekonštrukcia cintorína

1.5 Výstavba športovo-vzdelávacieho areálu

1.6 Výstavba bytov nižšieho štandardu

1.7 Prestavba a dobudovanie trafostaníc

1.8 Pokrytie obce kvalitným internetovým a TV signálom 

Identifikovaný problém 2:                                                                                

Špecifický cieľ 2:

Opatrenia

Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Špecifický cieľ 3:

Opatrenia

3.8 Vybudovať v obci Detké ihrisko

Identifikovaný problém 4:                                                                                                   

Špecifický cieľ 4:

Opatrenia

Chýbajúce časti technickej infraštruktúry

1.9 Vybudovať v obci zimné bežecké trate

Nedobudované časti technickej infraštruktúry

Dobudovať nekompletné časti technickej infraštruktúry

2.1 Dokončiť budovu TJ

2.2 Regulovať obecné toky

2.3 Dobudovať chodníky v obci

2.4 Rekonštruovať prašné cesty na úroveň možného bezproblémového prejazdu osobnými automobilmi

2.5 Dokončiť objekt polyfunkčného domu   

Zlý technický stav obecných budov a častí technickej infraštruktúry

Zrekonštruovať obecné budovy a časti technickej infraštruktúry

3.1 Zrekonštruovať budovu KD a OcÚ

3.2 Zrekonštruovať budovu ZŠ a MŠ

3.3 Zrekonštruovať budovu požiarnej zbrojnice

3.4 Opraviť staré neobývané domy v obci

3.5 Modernizovať a doplniť zariadenia obecného rozhlasu

3.6 Doplniť a opraviť lávky v obci

3.7 Rekonštruovať budovu starej MŠ

Nepostačujúce časti technickej infraštruktúry

Doplniť nepostačujúce časti technickej infraštruktúry a zabezpečiť ich funkčnosť

4.1 Doplniť a inovovať hydranty v obci

4.2 Zvýšiť kapacitu vodojemu



Technická infraštruktúra
Identifikovaný problém 5:                                                                                                   

Špecifický cieľ 5:

Opatrenia

Odstrániť nedostatky v oblasti dopravy v obci

5.1 Zabezpečiť zvýšenú frekvenciu autobusovej dopravy do Bardejova a Krynice

5.2 Zabezpečiť premávku školského autobusového spoja

5.3 Vybudovať parkovisko v obci

4.3 Elektrifikovať "Kurovskú chatu"

Nedostatky v doprave



Ekonomická aktivita a ľudské zdroje
Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Chýba samostatná ekonomická aktivita obce

Špecifický cieľ 1:

Zabezpečiť samostatnú ekonomickú aktivitu obce

Opatrenia

1.1 Vytvoriť v obci obecnú firmu

1.2 Zriadiť v obci prevádzku výroby zámkovej dlažby

1.3 Zriadiť v rámci obecnej firmy obecnú rozvojovú agentúru - ORA

Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Chýba správa obecných budov, športovísk a zariadení

Špecifický cieľ 2:

Zabezpečiť správu obecných budov,športovísk a zariadení

Opatrenia

2.1 Zabezpečiť správcu obecných budov športovísk a zariadení



Životné prostredie
Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nedostatky v oodpadovom hospodárstve

Špecifický cieľ 1:

Odstrániť nedostatky odapdového hospodárstva v obci

Opatrenia

1.1 Vybudovať bioskládku

1.2 Pozdvihnúť enviromentálne povedomie občanov obce 

1.3 Efektivizovať separáciu odpadov

Identifikovaný problém 2:                                                                                

Nevyužívané alternatívne energie

Špecifický cieľ 2:

Využívať dostupné formy alternatívnych zdrojov energie

Opatrenia

Identifikovaný problém 3:                                                                                

Nedostatky vo vodnom hospodárstve

Špecifický cieľ 3:

Odstrániť nedostatky vo vodnom hospodárstve

Opatrenia

3.5 Vybudovať v katastri obce rybník

Identifikovaný problém 4:                                                                                

Nedostatok zelene v obci

Špecifický cieľ 4:

Zabezpečiť dostatok zelene na verejných priestranstvách v obci

Opatrenia

2.2 Využívať veternú energiu 

2.3 Využívať bioenergiu  

2.1 Využívať slnečnú energiu 

4.1 Zabezpečiť dostatočnú zeleň v obci 

3.1 Aktualizovať protipovodňový plán 

3.2 Revitalizovať a upraviť lesné toky a studničky

3.3 Zistiť výskyt minerálneho prameňa

3.4 Vybudovať v miestnom potoku priestor pre chov rýb



Cestovný ruch
Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nedostatočné služby pre cestovný ruch

Špecifický cieľ 1:

Zabezpečiť služby potrebné pre rozvoj cestovného ruchu

Opatrenia

1.1 Zabezpečiť dostatok ubytovacích kapacít

1.2 Zriadiť v obci požičovňu športových potrieb

1.3 Prevádzkovať v obci dopravnú službu pre potreby CR

Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nevybudované atrakcie pre CR

Špecifický cieľ 2:

Vybudovať atrakcie pre podporu cestovného ruchu

Opatrenia

Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Nedostatočné zviditeľnovanie obce pre CR

Špecifický cieľ 3:

Dostatočne zviditeľňovať obec pre CR

Opatrenia

2.1 Zriadiť "Furmanský dvor"

2.6 Vytvoriť podmienky pre rozvoj agroturistiky

3.1 Inštalovať vo vybraných lokalitách informačné tabule obce 

2.2 Vytvoriť a označiť turistické  a cykloturistické trasy

2.3 Zorganizovať tradičné podujatie "Dni obce Kurov"

2.4 Sprístupniť kultúrne pamiatky

2.5 Vytvoriť v katastri obce kyslíkovú dráhu

3.6 Zriadiť v obci turisticko - informačné centrum - TIC

3.7 Propagovať obec v Poľsku

3.2 Inštalovať v obci orientačné tabule

3.3 Zriadiť Web stránku obce

3.4 Vytvoriť propagačné materiály

3.5 Vydať turisticko – informačnú mapu - Kurov a okolie



Kultúra a šport
Kultúra

Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nedostatky v oblasti kultúry v obci

Špecifický cieľ 1:

Odstrániť identifikované nedostatky v oblasti kultúry v obci

Opatrenia:

1.1 Zriadiť v obci krojovňu

1.2 Realizovať spoločné TV projekcie

1.3 Zriadiť v obci komunitné centrum

1.4 Zorganizovať v obci folklórny festival

1.5 Realizovať aktivity pre dôchodcov

Šport
Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nedostatok športovísk

Špecifický cieľ 1:

Zabezpečiť dostatok športovísk v obci

Opatrenia

1.1 Zriadiť a udržiavať klzisko

1.2 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie golfového ihriska

1.3 Zriadiť v obci posilňovňu

Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nedostatok športových aktivít

Špecifický cieľ 2:

Zabezpečiť dostatočné množstvo športových aktivít v obci

Opatrenia

Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Nedostatočné medzinárodné kultúrne a športové kontakty  

Špecifický cieľ 3:

Zabezpečiť medzinárodné kultúrne a športové kontakty 

Opatrenia

Identifikovaný problém 4:                                                                                                   

Nedostatočná propagácia aktivít

Špecifický cieľ 4:

Dostatočne propagovať všetky aktivity v obci

Opatrenia

4.1 Zabezpečiť propagáciu aktivít v obci 

3.1 Zabezpečiť cezhraničnú spoluprácu s obcami a školami v oblasti kultúry a športu

2.1 Realizovať spoločné TV projekcie športových a kultúrnych prenosov 

2.2 Zriadiť a udržiavať stolnotenisový klub

2.3 Zriadiť turistický oddiel



Vzdelávanie

Nízka vzdelanostná a vedomostná úroveň Rómov

Zvýšiť vzdelávateľnosť a vzdelanosť príslušníkov rómskeho etnika v obci

Opatrenia:

Nepostačujúce materiálno-technické podmienky pre vzdelávanie

Pre všetky vzdelávacie inštitúcie v obci zabezpečiť potrebné materiálno-technické podmienky

Opatrenia:

Nedostatok voľnočasových aktivít

Zabezpečiť dostatok voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie občanov obce

Opatrenia:

Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Špecifický cieľ 2:

1.1 Vypracovať komunitný plán rozvoja rómskej minority v obci

1.2 Zabezpečiť pravidelný kompletný prínos možností predškolskej výchovy v obci pre deti rómskeho etnika

1.3 Realizovať pravidelnú sociánu prácu s rodičmi problémových detí v oblasti vzdelávania 

Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Špecifický cieľ 3:

3.1 Zabezpečiť činnosť KRSC 

2.1 Zariadiť potrebnú materiálno-technickú vybavenosť školských zariadení v obci 

2.2 Efektivizovať činnosť obecnej knižnice 

Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Špecifický cieľ 1:



Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Chýbajú priestory pre inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby

Špecifický cieľ 1:

Priestorovo zabezpečiť a zriadiť inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotnícke služby

Opatrenia

1.1 Zriadiť penzión s denným stacionárom

1.2 Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov

Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nedostatočné zabezpečenie sociálnych a zdravotných služieb

Špecifický cieľ 2:

Dostatočne zabezpečiť sociálne a zdravotnícke služby v obci

Opatrenia

Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Chýbajú komunitné aktivity pre dôchodcov a marginalizované skupiny obyvateľstva

Špecifický cieľ 3:

Zabezpečiť dostatočné množstvo komunitných aktivít pre dôchodcov a marginalizované skupiny 

obyvateľstva

Opatrenia

2.1 Zabezpečiť lekársku službu v obci

3.1 Realizovať ozdravné zájazdy 

3.2 Zriadiť klub dôchodcov

3.3 Zriadiť klub matiek s deťmi

2.2 Zabezpečiť službu geriatrických sestier v obci 

2.3 Zabezpečiť asistenčné služby pre dôchodcov v obci



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategická časť 



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Chýbajúce časti technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1:

Doplniť chýbajúce časti technickej infraštruktúry

Opatrenia:

1.1 Pripraviť podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry

1.2 Výstavba kanalizácie a ČOV

1.3 Plynofikácia obce 

1.4 Rekonštrukcia cintorína

Aktivity:

1.1 Pripraviť podmienky pre rozvoj technickej infraštruktúry

1.1.1 Vypracovať územný plán obce Kurov

1.1.2 Vytipovať lokality strategického významu pre rozvoj obce Kurov

1.1.3 Osloviť vlastníkov pozemkov strategického významu pre ich odpredaj(resp. výmenu) obci

1.1.4 Pripraviť podmienky pre IBV v lokalite "poza Kriša"

1.2 Výstavba kanalizácie a ČOV

1.2.1. Participovať na aktivitách mikroregiónu, ktorými sa naplánuje a naprojektuje výstavba kanalizácie a 

ČOV v obci

1.2.2. Realizovať výstavbu kanalizácie a ČOV v obci Kurov prostredníctvom spoločných mikroregionálnych 

aktivít

1.3 Plynofikácia obce 

1.3.1 Participovať na aktivitách mikroregiónu, ktorými sa naplánuje plynofikácia obce

1.3.2 Plynofikovať obec Kurov prostredníctvom spoločných aktivít MR

1.4 Rekonštrukcia cintorína

1.4.1 Vypracovať plán cintorína v obci

1.4.2 Odvodniť cintorín - pokládkou drenážneho potrubia v dĺžke 100 metrov vedeného ponad cintorín

1.4.3 Upraviť unimobunku na cintoríne v obci podľa potrieb jej plného využitia

1.4.4 Vybudovať 300m
2
 chodníkov zo zámkovej dlažby na cintoríne v obci (podľa plánu cintorína)

1.4.5 Oplotiť cintorín v obci - vybudovať cca 300m pletivového plota 



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Chýbajúce časti technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1:

Doplniť chýbajúce časti technickej infraštruktúry

Opatrenia:

1.5 Výstavba športovo-vzdelávacieho areálu

1.6 Výstavba bytov nižšieho štandardu

1.7 Prestavba a dobudovanie trafostaníc

Aktivity:

1.5 Výstavba športovo-vzdelávacieho areálu

1.5.1 Vypracovať štúdiu školského areálu v obci

1.5.2 Realizovať geometrické zameranie telocvične a amfiteátra v obci

1.5.3 Vypracovať projektovú dokumentáciu výstavby telocvične v obci

1.5.4 Vypracovať projektovú dokumentáciu výstavby amfiteátra v obci

1.5.5 Realizovať terénne úpravy pre výstavbu amfiteátra a telocvične v obci

1.5.6 Finančne zabezpečiť realizáciu výstavby amfiteátra v obci v rámci dostupných grantových výziev

1.5.7 Finančne zabezpečiť realizáciu výstavby telocvične v obci v rámci dostupných grantových výziev

1.5.8 Realizovať výstavbu amfiteátra v obci

1.5.9 Realizovať výstavbu telocvične v obci

1.6 Výstavba bytov nižšieho štandardu

1.6.1 Realizovať výstavbu 12 bytov NŠ v obci Kurov

1.6.2 Vytipovať vhodnú lokalitu pre výstavbu ďalších 12 bytov v obci

1.6.3 Vypracovať štúdiu novej 12 bytovej výstavby v obci

1.6.4 Vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu výstavby 12 bytov v obci Kurov

1.6.5 Finančne zabezpečiť realizáciu výstavby 12 bytov v obci v rámci dostupných grantových výziev

1.6.6 Realizovať výstavbu 12 bytov v obci Kurov 

1.7 Prestavba a dobudovanie trafostaníc

1.7.1 Zahrnúť rekonštrukciu trafostanice "pri škole" do projektu rekonštrukcie budovy školy v obci

1.7.2 Zrekonštruovať trafostanicu "pri škole"

1.7.3 Iniciovať posilnenie elektrickej siete prostredníctvom trafostanice na "nižnom konci"



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Chýbajúce časti technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1:

Doplniť chýbajúce časti technickej infraštruktúry

Opatrenia:

1.8 Pokrytie obce kvalitným internetovým a TV signálom 

1.9 Vybudovať v obci zimné bežecké trate

Aktivity:

1.8 Pokrytie obce kvalitným internetovým a TV signálom 

1.8.1 Zistiť záujem obyvateľov o pokrytie obce kvalitným internetovým a TV signálom v obci Kurov

1.8.2 Zistiť technické možnosti pokrytia obce internetovým a TV signálom v obci

1.8.3 Vypracovať projekt vybudovania siete pre internet a TV v obci

1.8.4 Osloviť dostupných providerov pre vybudovanie internetovej a TV siete v obci

1.8.5 Realizovať výstavbu siete pre internet a TV v obci v náväznosti na budovanie kanalizácie

1.9 Vybudovať v obci zimné bežecké trate

1.9.1 Vytipovať trasy vhodné pre bežecké lyžovanie

1.9.2 V rámci aktivít spojených s vybudovaním lyžiarskeho vleku riešiť úpravu bežeckých trás v lokalite 

"Hromacké"



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nedobudované časti technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 2:

Dobudovať nekompletné časti technickej infraštruktúry

Opatrenia:

2.1 Dokončiť budovu TJ

2.2 Regulovať obecné toky

Aktivity:

2.1 Dokončiť budovu TJ

2.1.1 Vybudovať prípojku vody a elektrickej energie ku stavbe šatní TJ v obci 

2.1.2 Dobudovať stavbu šatní TJ na ihrisku v obci

2.1.3 Vybudovať malú vodáreň v rámci budovy TJ v obci

2.2 Regulovať obecné toky

2.2.1 Jednať s Povodím Bodrogu a Hornádu o možnostiach regulácie celej dĺžky vodného toku pretekajúceho 

obcou Kurov

2.2.2 Finančne zabezpečiť akciu regulácie vodného toku v obci prostredníctvom dostupných grantových 

možností a kombinovaných financií

2.2.3 Vypracovať štúdiu etapizácie regulovania vodného toku v Kurove

2.2.4 Realizovať 1.etapu: reguláciu vodného toku "od Palka" po rím.-kat. kostol (cca 200m)

2.2.5 Rekonštruovať most "pred Vaňa"

2.2.6 Realizovať 2.etapu: reguláciu vodného toku od rím.-kat. kostola po pravoslávny kostol (cca 300m)

2.2.7 Rekonštruovať most "pred Pitucha"

2.2.8 Realizovať 3. etapu: reguláciu vodného toku od pravoslávneho kostola po bytovku (cca 800m)

2.2.9 Rekonštruovať most "pred bytovkou"

2.2.10 Realizovať 4. etapu: reguláciu vodného toku od bytovky po hospodársky dvor PD (cca 500m)



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nedobudované časti technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 2:

Dobudovať nekompletné časti technickej infraštruktúry

Opatrenia:

2.3 Dobudovať chodníky v obci2.4 Rekonštruovať prašné cesty na úroveň možného bezproblémového prejazdu osobnými 

automobilmi

2.5 Dokončiť objekt polyfunkčného domu   

Aktivity:

2.3 Dobudovať chodníky v obci

2.3.1 Finančne zabezpečiť výstavbu a dobudovanie chodníkov v obci  Kurov po ukončení výstavby kanalizácie 

z verejných i neverejných zdrojov

2.3.2 Realizovať výstavbu a dobudovanie chodníkov v obci podľa existujúceho projektu chodníkov2.4 Rekonštruovať prašné cesty na úroveň možného bezproblémového prejazdu osobnými 

automobilmi

2.4.1 Rokovať so samosprávami susedných katastrov o participácii na rekonštrukcii prašných ciest

2.4.2 Pripraviť kompletnú technickú dokumentáciu pre rekonštrukciu prašných ciest

2.4.3 Finančne zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie prašných ciest v rámci dostupných grantových výziev

2.4.4 Zrekonštruovať 3 km prašnej cesty do Gaboltova

2.4.5 Zrekonštruovať 1,5 km prašnej cesty na "letisko"

2.4.6 Zrekonštruovať 5 km prašnej cesty do Gerlachova

2.4.7 Zrekonštruovať 2 km prašnej cesty "pod Hromackým"

2.5 Dokončiť objekt polyfunkčného domu   

2.5.1 Vybudovať ubytovacie kapacity  - 1aprtmán v priestoroch polyfunkčného domu

2.5.2 Vybudovať sociálne zariadenia - 1 na prízemí, 1 na poschodí v polyfunkčnom dome

2.5.3 Dobudovať kancelárske priestory ORA v budove polyfunkčného domu

2.5.4 Opraviť vonkajšiu fasádu polyfunkčného domu

2.5.5 Postaviť oplotenie budovy polyfunkčného domu



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Zlý technický stav obecných budov a častí technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 3:

Zrekonštruovať obecné budovy a časti technickej infraštruktúry

Opatrenia:

3.1 Zrekonštruovať budovu KD a OcÚ

3.2 Zrekonštruovať budovu ZŠ a MŠ

3.3 Zrekonštruovať budovu požiarnej zbrojnice

Aktivity:

3.1 Zrekonštruovať budovu KD a OcÚ

3.1.1 Finančne zabezpečiť rekonštrukciu KD a OcÚ prostredníctvom dostupných projektových výziev

3.1.2 Prebudovať vstup do KD

3.1.3 Realizovať prestavbu kuchyne KD

3.1.4 Zrekonštruovať vstup do sály KD

3.1.5 Zrekonštruovať vstup do WC v KD

3.1.6 Prebudovať šatne v KD

3.1.7 Realizovať I. etapu rekonštrukcie OcÚ - zrekonštruovať kanceláriu starostu, zasadačku, knižnicu a 

kanceláriu KSP

3.1.8 Realizovať II. etapu rekonštrukcie OcÚ - vytvoriť ubytovacie kapacity (2 apartmány), kompletne 

rekonštruovať ostatné interiéry a exteriéry OcÚ

3.2 Zrekonštruovať budovu ZŠ a MŠ

3.2.1 Finančne zabezpečiť akciu rekonštrukcie ZŠ a MŠ v obci prostredníctvom momentálne dostupných 

grantových výziev

3.2.2 Realizovať rekonštrukciu ZŠ a MŠ v obci Kurov

3.3 Zrekonštruovať budovu požiarnej zbrojnice

3.3.1 Finančne zabezpečiť akciu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice v obci prostredníctvom momentálne 

dostupných grantových výziev

3.3.2 Vymeniť okná na požiarnej zbrojnici

3.3.3 Vyspraviť fasádu na požiarnej zbrojnici

3.3.4 Zrekonštruovať podlahu v požiarnej zbrojnici



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Zlý technický stav obecných budov a častí technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 3:

Zrekonštruovať obecné budovy a časti technickej infraštruktúry

Opatrenia:

3.4 Opraviť staré neobývané domy v obci

3.5 Modernizovať a doplniť zariadenia obecného rozhlasu

3.6 Doplniť a opraviť lávky v obci

3.7 Rekonštruovať budovu starej MŠ

3.8 Vybudovať v obci Detké ihrisko

Aktivity:

3.4 Opraviť staré neobývané domy v obci

3.4.1 Identifikovať vlastníkov neobývaných budov v obci Kurov 

3.4.2 Vykonať prieskum záujmu vlastníkov neobývaných budov v obci o ich odpredaj

3.4.3 Získať do vlastníctva obce neobývané budovy v obci

3.4.4 Pripraviť realizáciu rekonštrukcie neobývaných budov v obci + GR

3.4.5 Realizovať rekonštrukciu neobývaných budov v obci

3.4.6 Realizovať informačnú kampaň o voľných ubytovacích kapacitách v obci Kurov

3.5 Modernizovať a doplniť zariadenia obecného rozhlasu

3.5.1 Finančne zabezpečiť modernizáciu a rozšírenie obecného rozhlasu v obci prostredníctvom dostupných 

grantových výziev

3.5.2 Zistiť technické a technologické možnosti rekonštrukcie obecného rozhlasu

3.5.3 Realizovať rekonštrukciu obecného rozhlasu v obci Kurov

3.6 Doplniť a opraviť lávky v obci

3.6.1 Zrekonštruovať lávku "od Šuli - pred Vaňa"

3.6.2 Vytipovať lokalitu pre osadenie novej železnej lávky v obci

3.6.3 Vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie novej železnej lávky v obci 

3.6.4 Zabezpečiť financie na výstavbu železnej lávky v obci prostredníctvom dostupných grantových výziev a 

vlastných prostriedkov

3.6.5 Vybudovať novú železnú lávku v obci  

3.6.6 Zrekonštruovať lávku "pred Šikoru"

3.6.7 Preložiť lávku od Šuli

3.7 Rekonštruovať budovu starej MŠ

3.7.1 Zrekonštruovať podlahu v spálni starej MŠ



3.7.2 Zrekonštruovať kuchyňu v starej MŠ

Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Zlý technický stav obecných budov a častí technickej infraštruktúry
Špecifický cieľ 3:

Zrekonštruovať obecné budovy a časti technickej infraštruktúry
Opatrenia:

3.8 Vybudovať v obci Detké ihrisko

3.8.1 Identifikovať lokalitu a vlastníkov pozemkov vhodných pre výstavbu Detské ihriska

3.8.2 Pripraviť potrebnú projektovú dokumentáciu pre výstavbu Detského ihriska

3.8.3 Získať potrebné stavbné povolenie

3.8.4 Realizovať výstavbu Detského ihriska



Identifikovaný problém 4:                                                                                                   

Nepostačujúce časti technickej infraštruktúry

Špecifický cieľ 4:

Doplniť nepostačujúce časti technickej infraštruktúry a zabezpečiť ich funkčnosť

Opatrenia:

4.1 Doplniť a inovovať hydranty v obci

4.2 Zvýšiť kapacitu vodojemu

4.3 Elektrifikovať "Kurovskú chatu"

Aktivity:

4.1 Doplniť a inovovať hydranty v obci

4.1.1 Jednať s so správcom (vodárňami) o možnostiach opravy a údržby hydrantov v obci

4.2 Zvýšiť kapacitu vodojemu

4.2.1 Iniciovať rozšírenie a posilnenie kapacity existujúceho vodojemu zásobujúceho vodou obec Kurov

4.3 Elektrifikovať "Kurovskú chatu"

4.3.1 Podať žiadosť na VSE o zabezpečenie tranzitu elektrického vedenia ku Kurovskej chate (cca 1km)

4.3.2 Vybudovať elektrický rozvod v objekte Kurovskej chaty



Identifikovaný problém 5:                                                                                                   

Nedostatky v doprave

Špecifický cieľ 5:

Odstrániť nedostatky v oblasti dopravy v obci

Opatrenia:

5.1 Zabezpečiť zvýšenú frekvenciu autobusovej dopravy do Bardejova a Krynice

5.2 Zabezpečiť premávku školského autobusového spoja

5.3 Vybudovať parkovisko v obci

Aktivity:

5.1 Zabezpečiť zvýšenú frekvenciu autobusovej dopravy do Bardejova a Krynice

5.1.1 Jednať s kompetentnými inštitúciami ohľadom možnosti spustenia prevádzky pravidelného 

dopravného spoja Bardejov - Krynica

5.1.2 Prehodnotiť možnosť samostatného prevádzkovania spojovej dopravy z Bardejova do Krynice 

prostredníctvom obecného vozidla

5.2 Zabezpečiť premávku školského autobusového spoja

5.2.1 Zistiť počet žiakov dochádzajúcich do škôl do Bardejova

5.2.2 Zistiť záujem v obci o využitie služby školskej dopravy do Bardejova

5.2.3 Jednať s kompetentnými inštitúciami ohľadom možnosti spustenia prevádzky školskej dopravy

5.2.4 Pripraviť harmonogram a frekvanciu jázd školskej dopravy

5.2.5 Poskytnúť informácie o službe školskej dopravy ostatným obciam v spádovej oblasti

5.2.6 Prehodnotiť možnosť samostatného prevádzkovania školskej dopravy prostredníctvom obecného 

vozidla

5.3 Vybudovať parkovisko v obci

5.3.1 Jednať s vlastníkmi pozemkov oproti OcÚ o možnosti ich odkúpenia pre účel zriadenia parkoviska 

5.3.2 Majetkovo-právne vysporiadať pozemky oproti OcÚ

5.3.3 Vypracovať technickú dokumentáciu (štúdiu) parkoviska pri OcÚ

5.3.4 Realizovať výstavbu parkoviska oproti budove OcÚ (10 parkovacích miest)



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nedostatky v odpadovom hospodárstve

Špecifický cieľ 1:

Odstrániť nedostatky odpadového hospodárstva v obci

Opatrenia:

1.1 Vybudovať bioskládku

1.2 Pozdvihnúť enviromentálne povedomie občanov obce 

1.3 Efektivizovať separáciu odpadov

Aktivity:

1.1. Vybudovať bioskládku

1.1.1 Vytipovať lokalitu pre zriadenie obecnej bioskládky

1.1.2 Majetkovo-právne vysporiať lokalitu vytipovanú pre zriadenie bioskládky

1.1.3 Oplotením zabezpečiť objekt obecnej bioskládky

1.1.4 Zabezpečiť technické vybavenie bioskládky(drtička, traktor, kontajnery)

1.1.5 Zapracovať do VZN obce Kurov nakladanie s bioodpadmi v obci

1.1.6 Spracovať zvozový systém bioodpadov v obci a zabezpečiť jeho fungovanie

1.1.7 Osloviť okolité obce pre dovoz bioodpadu na "centrálnu skládku" v Kurove 

1.1.8 Realizovať rokovanie s miestnym družstvom o možnosti likvidácie ich biologického odpadu

1.1.9 Zabezpečiť potrebné komplexné materiálno-technické vybavenie centrálnej bioskládky v Kurove

1.2 Pozdvihnúť enviromentálne povedomie občanov obce 

1.2.1 Upraviť systém sankcií pre osoby, ktoré nelegálne nakladajú s odpadmi v obci

1.2.2 Zapracovať systém sankcií do VZN obce Kurov

1.2.3 Propagovať možnosti likvidácie odpadov v obci a zabezpečiť propagáciu prípadných sankcií pri 

nedodržaní VZN prostredníctvom obecných médií (obecný rozhlas)

1.3 Efektivizovať separáciu odpadov

1.3.1 Prehodnotiť separáciu odpadov v obci v súčasnosti, fyzicky vykonané zbery všetkých odpadov v obci v 

rámci uzatvorených zmlúv 

1.3.2 Navrhnúť nový systém separácie odpadov pre občanov obce a odberateľov odpadov z obce Kurov

1.3.3 Prehodnotiť možnosť vlastnej separácie odpadov prostredníctvom obecnej firmy v Kurove

1.3.4 Spustiť vlastnú separáciu odpadov v obci Kurov



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nevyužívané alternatívne energie

Špecifický cieľ 2:

Využívať dostupné formy alternatívnych zdrojov energie

Opatrenia:

2.1 Využívať slnečnú energiu 

2.2 Využívať veternú energiu 

2.3 Využívať bioenergiu  

Aktivity:

2.1 Využívať slnečnú energiu 

2.1.1 Vypracovať štúdiu o predmetnosti a potrebe využívania slnečnej energie v obci kurov

2.1.2 Zabezpečiť materiálne a technické prostriedky na efektívne využívanie slnečnej energie pre potreby 

obce Kurov v rámci dostupných grantových schém

2.2 Využívať veternú energiu 

2.2.1 Vypracovať štúdiu o predmetnosti a potrebe využívania veternej energie v obci Kurov

2.2.2 Zabezpečiť materiálne a technické prostriedky na efektívne využívanie veternej energie pre potreby 

obce Kurov v rámci dostupných grantových schém

2.3 Využívať bioenergiu 

2.3.1 Participovať a podporovať činnosť obecnej firmy v oblasti využívania alternatívnych zdrojov energie vo 

forme rýchlo rastúcich vŕb a iných porastov vhodných pre spracovanie a následnú výrobu drevoštiepky  

2.3.2 Získať dostatočný prehľad využívania alternatívnych technológií: biomasa, drevoštiepka

2.3.3 Pripraviť vhodné priestory na realizáciu výroby drevoštiepky a kúpiť drevoštiepkovač na spracovávanie  

odpadu do kompostoviska v obci

2.3.4 Realizovať komerčnú výrobu drevoštiepky s využitím dreva z obecných lesov 

2.3.5 Prijať do pracovného pomeru dostatočný počet pracovníkov na výrobu drevoštiepky

2.3.6 V rámci dostupných grantových výziev realizovať prípravu a podávanie projektových zámerov 

orientovaných na financovanie výroby a spracovania drevoštiepky



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Nedostatky vo vodnom hospodárstve

Špecifický cieľ 3:

Odstrániť nedostatky vo vodnom hospodárstve

Opatrenia:

3.1 Aktualizovať protipovodňový plán 

3.2 Revitalizovať a upraviť lesné toky a studničky

3.3 Zistiť výskyt minerálneho prameňa

Aktivity:

3.1 Aktualizovať protipovodňový plán 

3.1.1 Aktualizovať protipovodňový plán obce Kurov

3.2 Revitalizovať a upraviť lesné toky a studničky

3.2.1 Revitalizovať a upraviť existujúce lesné studničky (Hromacké, Hudakova, Dolina, Na štvirtkoch, 

Popova studňa)

3.2.2 Identifikovať ostatné studničky a toky v intraviláne aj extraviláne obce

3.2.3 Vypracovať plán revitalizácie a stálej údržby všetkých studničiek a tokov

3.2.4 Realizovať úpravu a revitalizáciu studničiek a tokov podľa spracovaného plánu ich revitalizácie a stálej 

údržby 

3.2.5 Udržiavať lesné studničky a toky v intraviláne aj extraviláne obce

3.2.6 Vybudovať altánky a besiedky pri lesných studničkách (Hromacké, Dolina, Popova studňa)

3.2.7 Inštalovať pri lesných a ostatných studničkách prvky drobnej architektúry

3.3 Zistiť výskyt minerálneho prameňa

3.3.1 Vytipovať a osloviť firmy, ktoré realizujú prieskumné vrty (3 firmy)

3.3.2 Realizovať prieskumný vrt na prítomnosť minerálneho prameňa v katastri obce Kurov



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Nedostatky vo vodnom hospodárstve

Špecifický cieľ 3:

Odstrániť nedostatky vo vodnom hospodárstve

Opatrenia:

3.4 Vybudovať v miestnom potoku priestor pre chov rýb

3.5 Vybudovať v katastri obce rybník

Aktivity:

3.4 Vybudovať v miestnom potoku priestor pre chov rýb

3.4.1 Vytipovať vhodnú lokalitu na miestnom toku, ktorý je vhodný pre chov rýb

3.4.2 Vytvoriť kaskádu vo vytipovanej lokalite na obecnom toku pre vytvorenie chovu rýb

3.4.3 Zabezpečiť skúšobné nasadenie rýb v kaskáde na obecnom toku

3.4.4 Zabezpečiť udržiavanie chovu a plán lovu v kaskáde na obecnom toku

3.4.5 Vytvorenie oddychovej zóny s prvkami drobnej architektúry v blízkosti chovu rýb na miestnom toku

3.5 Vybudovať v katastri obce rybník

3.5.1 Vytipovať priestor v katastri obce vhodný pre vybudovanie rybníka

3.5.2 Získať potrebné vyjadrenia a povolenia od relevantných inštitúcií potrebné pre výstavbu rybníka

3.5.3 V rámci dostupných grantových možností získať zdroje na vybudovanie rybníka v katastri obce

3.5.4 Osloviť rybársky zväz s ponukou spolupráce pri prevádzkovaní rybníka v obci Kurov



Identifikovaný problém 4:                                                                                                   

Nedostatok zelene v obci

Špecifický cieľ 4:

Zabezpečiť dostatok zelene na verejných priestranstvách v obci

Opatrenia:

4.1 Zabezpečiť dostatočnú zeleň v obci 

Aktivity:

4.1 Zabezpečiť dostatočnú zeleň v obci 

4.1.1 Vypracovať plán výsadby zelene na verejných priestranstvách v obci Kurov

4.1.2 Zabezpečiť financovanie výsadby zelene v obci prostredníctvom dostupných grantových schém v 

kombinácii s vlastnými zdrojmi

4.1.3 Realizovať výsadbu zelene na verejných priestranstvách v obci podľa spracovaného plánu výsadby

4.1.4 Realizovať zbierku predmetov drobnej architektúry medzi občanmi obce (vozy, pluhy, atď.)

4.1.5 Realizovať pri výsadbe zelene inštaláciu prvkov drobnej architektúry



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nízka vzdelanostná a vedomostná úroveň Rómov

Špecifický cieľ 1:

Zvýšiť vzdelávateľnosť a vzdelanosť príslušníkov rómskeho etnika v obci

Opatrenia:

1.1 Vypracovať komunitný plán rozvoja rómskej minority v obci
1.2 Zabezpečiť pravidelný kompletný prínos možností predškolskej výchovy v obci pre deti 

rómskeho etnika
1.3 Realizovať pravidelnú sociálnu prácu s rodičmi problémových detí v oblasti vzdelávania 

Aktivity:

1.1 Vypracovať komunitný plán rozvoja rómskej minority v obci

1.1.1 Prehodnotiť dostupné inštitucionálne a personálne možnosti pre vytvorenie komunitného plánu 

rómskej minority v obci Kurov  

1.1.2 Zostaviť pracovnú skupinu pre zostavenie komunitného plánu

1.1.3 Zabezpečiť odborne  spôsobilú osobu (facilitátora) na tvorbu komunitného plánu

1.1.4 Realizovať vypracovanie komunitného plánu v obci Kurov
1.2 Zabezpečiť pravidelný kompletný prínos možností predškolskej výchovy v obci pre deti 

rómskeho etnika 
1.2.1 Vypracovať dlhodobú demografickú štúdiu o počte detí v obci z hľadiska udržateľnosti materskej školy 

v obci 

1.2.2 Vytvoriť podmienky v predškolskom zariadení v obci, aby ho navštevovali všetky rómske deti 

predškolského veku 

1.2.3 Zabezpečiť, aby MŠ v obci navštevovali všetky rómske deti predškolského veku

1.3 Realizovať pravidelnú sociálnu prácu s rodičmi problémových detí v oblasti vzdelávania 

1.3.1 Realizovať v obci informačnú kampaň medzi rodičmi detí v znevýhodnenom prostredí o pozitívach a 

výhodach vzdelania a vzdelávania

1.3.2 Realizovať projektové a voľnočasové aktivity pre rómske matky v rámci činnosti KRSC v obci



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nepostačujúce materiálno-technické podmienky pre vzdelávanie

Špecifický cieľ 2:
Pre všetky vzdelávacie inštitúcie v obci zabezpečiť potrebné materiálno-technické 

podmienky
Opatrenia:

2.1 Zariadiť potrebnú materiálno-technickú vybavenosť školských zariadení v obci 

2.2 Efektivizovať činnosť obecnej knižnice 

Aktivity:

2.1 Zariadiť potrebnú materiálno-technickú vybavenosť školských zariadení v obci 

2.1.1 Zhodnotiť momentálnu priestorovú situáciu školskej družiny v obci Kurov

2.1.2 Zriadiť pre školskú družinu najviac vyhovujúci vlastný priestor v obci

2.1.3 Vypracovať sumár materiálno-technického vybavenia všetkých vzdelávacích inštitúcií v 

obci

2.1.4 Zabezpečiť potrebné doplnenie materiálno-technického zabezpečenia školských 

zariadení v rámci dostupných grantových schém

2.2 Efektivizovať činnosť obecnej knižnice 

2.2.1 Prehodnotiť vhodnosť priestorov obecnej knižnice

2.2.2 Doplniť regály a knižničný fond knižnice v obci

2.2.3 Prehodnotiť terajší režim fungovania knižnice v obci a efektivizovať jej činnosť 

prostredníctvom dostupných grantových schém

2.2.4 Zahrnúť funkciu obecnej knižnice do komunitného plánu



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Nedostatok voľnočasových aktivít

Špecifický cieľ 3:

Zabezpečiť dostatok voľnočasových aktivít pre všetky vekové kategórie občanov obce

Opatrenia:

3.1 Zabezpečiť činnosť KRSC 

Aktivity:

3.1 Zabezpečiť činnosť KRSC 

3.1.1 Vypracovať organizačný poriadok KRSC v obci

3.1.2 Zabezpečiť personálne obsadenie miesta pracovníka KRSC v obci

3.1.3 Vypracovať ročný plán činností a aktivít KRSC v obci

3.1.4 Realizovať voľnočasové aktivity v rámci činnosti KRSC v obci



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nedostatky v oblasti kultúry v obci

Špecifický cieľ 1:

Odstrániť identifikované nedostatky v oblasti kultúry v obci

Opatrenia:

1.1 Zriadiť v obci krojovňu

1.2 Realizovať spoločné TV projekcie

1.3 Zriadiť v obci komunitné centrum

1.4 Zorganizovať v obci folklórny festival

1.5 Realizovať aktivity pre dôchodcov

Aktivity:

1.1 Zriadiť v obci krojovňu

1.1.1 Vytipovať vhodné priestory v obci na zriadenie krojovne

1.1.2 Realizovať potrebné úpravy priestorov a technické zabezpečenie krojovne

1.1.3 Určiť správcu krojovne 

1.2 Realizovať spoločné TV projekcie

Riešené v oblasti Šport - Opatrenie 2.1

1.3 Zriadiť v obci komunitné centrum

Riešené v oblasti Vzdelávanie - Opatrenie 3.1

1.4 Zorganizovať v obci folklórny festival

Riešené v oblasti Cestovný ruch - Opatrenie 2.3

1.5 Realizovať aktivity pre dôchodcov

Riešené v oblasti Sociálna oblasť - Opatrenie 3.2

 



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nedostatok športovísk

Špecifický cieľ 1:

Zabezpečiť dostatok športovísk v obci

Opatrenia:

1.1 Zriadiť a udržiavať klzisko

1.2 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie golfového ihriska

1.3 Zriadiť v obci posilňovňu

Aktivity:

1.1 Zriadiť a udržiavať klzisko

1.1.1 Vypracovať štúdiu vytvorenia klziska na asfaltovom ihrisku pri ZŠ

1.1.2 Vyrobiť odoberateľné mantinely a potrebné zábrany ihriska

1.1.3 Určiť správcu klziska

1.1.4 Realizovať výstavbu klziska

1.2 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie golfového ihriska

1.2.1 Vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby golfového ihriska v katastri obce

1.2.2 Majetkovo-právne vysporiadať lokalitu pre výstavbu golfového ihriska v katastri obce

1.2.3 Spracovať kompletnú projektovú dokumentáciu pre výstavbu golfového ihriska v obci

1.2.4 Uchádzať sa o finančné prostriedky na výstavbu golfového ihriska prostredníctvom dostupných 

grantových výziev

1.3 Zriadiť v obci posilňovňu

1.3.1 Pripraviť v polyfunkčnom objekte priestory pre prevádzkovanie posilňovne

1.3.2 Zabezpečiť potrebné technické vybavenie posilňovne

1.3.3 Spustiť prevádzkovanie posilňovne v obci



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nedostatok športových aktivít

Špecifický cieľ 2:

Zabezpečiť dostatočné množstvo športových aktivít v obci

Opatrenia:

2.1 Realizovať spoločné TV projekcie športových a kultúrnych prenosov 

2.2 Zriadiť a udržiavať stolnotenisový klub

2.3 Zriadiť turistický oddiel

Aktivity:

2.1 Realizovať spoločné TV projekcie športových a kultúrnych prenosov 

2.1.1 Vytipovať a osloviť vhodného človeka, ktorý bude zodpovedný za TV projekcie

2.1.2 Pripraviť priestor pre spoločné TV projekcie v polyfunkčnom objekte v obci

2.1.3 Zbezpečiť kompletnú techniku pre realizáciu spoločných TV projekcií

2.1.4 Realizovať spoločné TV projekcie s pravidelnou periodicitou

2.2 Zriadiť a udržiavať stolnotenisový klub

2.2.1 Vytipovať a osloviť vhodného človeka pre zodpovednosť za chod stolnotenisového klubu v obci

2.2.2 Dokúpiť materiálno-technické zabezpečenie stolnotenisového klubu v obci

2.2.3 Otvoriť stolnotenisový klub v obci Kurov

2.3 Zriadiť turistický oddiel

2.3.1 Nájsť vhodného lídra pre turistický oddiel v obci

2.3.2 Spracovať plán činnosti turistického oddielu v obci (ročný plán)

2.3.3 Spustiť fungovanie turistického oddielu v obci Kurov



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Nedostatočné medzinárodné kultúrne a športové kontakty  

Špecifický cieľ 3:

Zabezpečiť medzinárodné kultúrne a športové kontakty 

Opatrenia:

3.1 Zabezpečiť cezhraničnú spoluprácu s obcami a školami v oblasti kultúry a športu

Aktivity:

3.1 Zabezpečiť a cezhraničnú spoluprácu s obcami a školami v oblasti kultúry a športu

3.1.1 Zistiť všetky v minulosti existujúce športové a kultúrne medzinárodné kontakty vhodné pre obnovenie 

spolupráce 

3.1.2 Osloviť vytipované medzinárodné športové a kultúrne kontakty pre spoluprácu

3.1.3 Realizovať medzinárodné športové a kultúrne výmenné pobyty (obec, škola)



Identifikovaný problém 4:                                                                                                   

Nedostatočná propagácia aktivít

Špecifický cieľ 4:

Dostatočne propagovať všetky aktivity v obci

Opatrenia:

4.1 Zabezpečiť propagáciu aktivít v obci 

Aktivity:

4.1 Zabezpečiť propagáciu aktivít v obci 

4.1.1 Zriadiť centrálnu infotabuľu v centre obce pre umiestňovanie propagačných materiálov

4.1.2 Zabezpečiť dohody s prevádzkovateľmi všetkých predajní v obci o možnostiach umiestňovania 

propagačných materiálov obce v priestoroch ich predajní

4.1.3 Priebežne pripravovať a vyrábať propagačné materiály pre všetky aktivity konané v obci



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Nedostatočné služby pre cestovný ruch

Špecifický cieľ 1:

Zabezpečiť služby potrebné pre rozvoj cestovného ruchu

Opatrenia:

1.1 Zabezpečiť dostatok ubytovacích kapacít

1.2 Zriadiť v obci požičovňu športových potrieb

1.3 Prevádzkovať v obci dopravnú službu pre potreby CR

Aktivity:

1.1 Zabezpečiť dostatok ubytovacích kapacít

1.1.1 Realizovať kampaň pre občanov obce s cieľom podnietiť vznik privátnych ubytovacích kapacít v obci

1.1.2 Vytipovať vhodných obyvateľov obce pre zriadenie privátneho ubytovania

1.1.3 Realizovať motivačné zájazdy pre vhodných adeptov do lokalít, kde už privátne ubytovanie funguje

1.2 Zriadiť v obci požičovňu športových potrieb

1.2.1 Vytipovať v obci objekt vhodný pre zriadenie požičovne športových potrieb

1.2.2 Zakúpiť rôzne športové potreby

1.2.3 Personálne zabezpečiť požičovňu športových potrieb v obci a spustiť prevádzku

1.3 Prevádzkovať v obci dopravnú službu pre potreby CR

1.3.1 Zistiť potreby dopravnej služby v oblasti cestovného ruchu v obci

1.3.2 Vytvoriť systém obecnej dopravy pre potreby cestovného ruchu

1.3.3 Spustiť systém dopravnej služby v obci



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nevybudované atrakcie pre CR

Špecifický cieľ 2:

Vybudovať atrakcie pre podporu cestovného ruchu

Opatrenia:

2.1 Zriadiť "Furmanský dvor"

Aktivity:

2.1 Zriadiť "Furmanský dvor"

2.1.1 Vytipovať vhodný objekt v obci pre zriadenie "Furmanského dvora"

2.1.2 Majetkovo-právne vysporiadať objekt budúceho "Furmanského dvora" v obci

2.1.3 Finančne zabezpečiť realizáciu akcie "Furmanský dvor" prostredníctvom momentálne dostupných 

grantových výziev

2.1.4 Realizovať obecnú zbierku venovanú zberu historických exponátov viažucich sa k obci Kurov

2.1.5 Zriadiť "Furmanský dvor" exponátmi z obecnej histórie

2.1.6 Zriadiť stálu expozíciu obecného múzea vo "Furmanskom dvore"

2.1.7 Vytipovať výrobcov tradičných predmetov v obci

2.1.8 Spustiť predaj tradičných výrobkov vo "Furmanskom dvore"



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nevybudované atrakcie pre CR

Špecifický cieľ 2:

Vybudovať atrakcie pre podporu cestovného ruchu

Opatrenia:

2.2 Vytvoriť a označiť turistické  a cykloturistické trasy

Aktivity:

2.2 Vytvoriť a označiť turistické  a cykloturistické trasy

2.2.1 Osloviť samosprávy susedných katastrov pre spoluprácu vybudovania turistických trás pre peších a 

cyklistov

2.2.2 Vytvoriť a označiť turistickú trasu Kurov - Gaboltov

2.2.3 Vytvoriť a označiť turistickú trasu Kurov - Sveržov

2.2.4 Vytvoriť a označiť turistickú trasu Kurov - Gerlachov

2.2.5 Vytvoriť a označiť turistickú trasu Kurov - Obručné

2.2.6 Vytvoriť a označiť turistické trasy Kurov - Poľský Klin - Javirja (cez Hromacké, cez Stavlinčik, cez 

Cminterik) 

2.2.7 Prepojiť všetky nové trasy s už existujúcimi a vyznačiť možné prepojenia

2.2.8 Osloviť Slovenský turistický zväz s požiadavkou zasieťovania zriadených a označených turistických 

chodníkov do turistických máp

2.2.9 Vytvoriť a označiť cykloturistickú trasu Kurov - Gaboltov

2.2.10 Vytvoriť a označiť cykloturistickú trasu Kurov - Sveržov

2.2.11 Vytvoriť a označiť cykloturistickú trasu Kurov - Gerlachov

2.2.12 Vytvoriť a označiť cykloturistickú trasu Kurov - Obručné

2.2.13 Vytvoriť a označiť cykloturistické trasy Kurov - Poľský Klin - Javirja (cez Hromacké, cez Stavlinčik, 

cez Cminterik) 

2.2.14 Prepojiť všetky trasy a vyznačiť možné prepojenia

2.2.15 Osloviť Slovenský cykloturistický zväz s požiadavkou zasieťovania zriadených a označených 

cykloturistických chodníkov do turistických máp



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nevybudované atrakcie pre CR

Špecifický cieľ 2:

Vybudovať atrakcie pre podporu cestovného ruchu

Opatrenia:

2.3 Zorganizovať tradičné podujatie "Dni obce Kurov"

2.4 Sprístupniť kultúrne pamiatky

2.5 Vytvoriť v katastri obce kyslíkovú dráhu

2.6 Vytvoriť podmienky pre rozvoj agroturistiky

Aktivity:

2.3 Organizovať tradičné podujatie "Dni obce Kurov"

2.3.1 Rokovať s obcami mikroregiónu o možnostiach prepojenia všetkých kultúrnych aktivít 

2.3.2 Vytipovať a určiť vhodný termín pre realizovanie každoročného festivalu "Dni obce Kurov"

2.3.3 Určiť stály organizačný tím podujatia "Dni obce Kurov"

2.3.4 Osloviť umelecké telesá a partnerské samosprávy pre participáciu v rámci akcie " Dní obce Kurov"

2.3.5 Pripraviť pútavé atrakcie v rámci podujatia "Dni obce Kurov"

2.3.6 Osloviť aktivistov, inštitúcie a sponzorov pre spoluprácu v rámci podujatia "Dní obce Kurov"

2.3.7 Dostatočne spropagovať podujatie "Dni obce Kurov"

2.4 Sprístupniť kultúrne pamiatky

2.4.1 Osloviť správcov budov kultúrnych pamiatok (kostolov) s možnosťami ich sprístupnenia

2.4.2 Rokovať s cirkvami o možnostiach sprístupnenia kostolov v obci

2.4.3 Navrhovať a vypracovať časový plán sprístupňovania kostolov v obci

2.5 Vytvoriť v katastri obce kyslíkovú dráhu

2.5.1 Pripraviť štúdiu kyslíkovej dráhy v lokalite "Hromacké"

2.5.2 MPR na vytipovanú lokalitu určenú pre vytvorenie kyslíkovej dráhy

2.5.3 Vybudovať pútavé preliezky a prekážkovú dráhu v rámci kyslíkovej dráhy

2.5.4 V rámci dostupných možností propagovať existenciu kyslíkovej dráhy v lokálnych médiách

2.6 Vytvoriť podmienky pre rozvoj agroturistiky

2.6.1 Jednať s predstavenstvom poľnohospodárskeho družstva o možnostiach rozvíjania spolupráce v oblasti 

rozvoja agroturistiky v obci Kurov

2.6.2 Propagovať aktivity agroturistiky vykonávané poľnohospodárskym družstvom v Kurove

2.6.3 Realizovať vzdelávacie zájazdy do lokalít s existujúcou agroturistikou



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Nedostatočné zviditeľňovanie obce pre CR

Špecifický cieľ 3:

Dostatočne zviditeľňovať obec pre CR

Opatrenia:

3.1 Inštalovať vo vybraných lokalitách informačné tabule obce 

3.2 Inštalovať v obci orientačné tabule

3.3 Zriadiť Web stránku obce

3.4 Vytvoriť propagačné materiály

Aktivity:

3.1 Inštalovať vo vybraných lokalitách informačné tabule obce  

3.1.1 V spolupráci s kultúrnou komisiou definovať obsah a avizovanú podobu informačných tabúľ

3.1.2 V rámci dostupných grantových možností zabezpečiť financie na výrobu a inštaláciu infotabúľ

3.1.3 Inštalovať infotabuľu v centre obce, na hraničnom prechode, pri Majuri, pri motoreste/pumpe, v 

Bardejovských kúpeľoch, v Krynici

3.2 Inštalovať v obci orientačné tabule

3.2.1 Vytipovať lokality v katastri obce, ktoré budú predmetom orientačného značenia

3.2.2 Pripraviť orientačné tabule s miestopisnými názvami vybraných lokalít obce

3.2.3 Osadiť na vybraných miestach v obci orientačné tabule

3.3 Zriadiť Web stránku obce

3.3.1 Získať do vlastníctva obce Kurov doménu www.kurov.sk

3.3.2 Osloviť spôsobilú osobu/firmu s potrebou vytvorenia web stránky

3.3.3 Spustiť prevádzkovanie web stránky

3.3.4 Priebežne aktualizovať web stránku obce Kurov

3.3.5 Zakúpiť a v centre obce inštalovať web kameru

3.4 Vytvoriť propagačné materiály

3.4.1 Získať všetky dostupné informácie a materiály týkajúce sa cestovného ruchu o obci Kurov

3.4.2 Pripraviť info bulletin o obci Kurov v slovensko-poľsko-anglickej jazykovej mutácii

3.4.3 Vytvoriť propagačné kalendáriky o obci Kurov 

3.4.4 Vytvoriť prezentačno-pripomienkové predmety obce Kurov (tričká, zvonce, perá, tašky)

3.4.5 Pripraviť výrobky tradičných remesiel v obci Kurov



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Nedostatočné zviditeľňovanie obce pre CR

Špecifický cieľ 3:

Dostatočne zviditeľňovať obec pre CR

Opatrenia:

3.5 Vydať turisticko – informačnú mapu - Kurov a okolie

3.6 Zriadiť v obci turisticko - informačné centrum - TIC

3.7 Propagovať obec v Poľsku

Aktivity:

3.5 Vydať turisticko – informačnú mapu - Kurov a okolie

3.5.1 V spolupráci s existujúcimi turistickými oddielmi preskúmať možnosti existujúcich a perspektívnych 

turistických a cyklistických trás

3.5.2 Preskúmať a identifikovať existujúce a perspektívne turistické atrakcie v Kurove a okolí 

3.5.3 Realizovať vydanie turisticko – informačnej mapy Kurov a okolie

3.6 Zriadiť v obci turisticko - informačné centrum - TIC

3.6.1 Vytipovať a upraviť  priestory v budove OcÚ vhodné na zriadenie TIC 

3.6.2 Personálne obsadiť pozíciu koordinátora TIC

3.6.3 Zriadiť TIC

3.6.4 Zistiť všetkých dostupných výrobcov tradičných výrobkov viažucich sa k obci

3.6.5 Inštalovať v priestoroch TIC predajné miesto tradičných výrobkov

3.6.6 Informovať o existencii TIC v obci na informačných tabuliach obce 

3.7 Propagovať obec v Poľsku

3.7.1 Osloviť partnerské obce v Poľsku pre spoluprácu v oblasti CR (Krynica, Muszynka, Tylicz)

3.7.2 Zatraktívniť obec Kurov v partnerských obciach v Poľsku



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Chýbajú priestory pre inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby

Špecifický cieľ 1:

Priestorovo zabezpečiť a zriadiť inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotnícke služby

Opatrenia:

1.1 Zriadiť penzión s denným stacionárom

1.2 Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov

Aktivity:

1.1 Zriadiť penzión s denným stacionárom

1.1.1 Zistiť potrebu a udržateľnosť penziónu v obci a jej blízkom okolí 

1.1.2 Vytipovať vhodný objekt pre zriadenie penziónu

1.1.3 Finančne zabezpečiť rekonštrukciu objektu a následné zriadenie penziónu prostredníctvom dostupných 

grantových výziev a kombinovaných finančných zdrojov

1.1.4 Spustiť prevádzku penzióna

1.1.5 Zistiť aktuálnosť potreby denného stacionára v penzióne

1.1.6 Zriadiť denný stacionár v penzióne

1.2 Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov

1.2.1 Zistiť záujem dôchodcov o stravovanie v obci

1.2.2 Určiť cenu stravnej jednotky pre stravovanie dôchodcov



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Nedostatočné zabezpečenie sociálnych a zdravotných služieb

Špecifický cieľ 2:

Dostatočne zabezpečiť sociálne a zdravotnícke služby v obci

Opatrenia:

2.1 Zabezpečiť lekársku službu v obci

2.2 Zabezpečiť službu geriatrických sestier v obci 

2.3 Zabezpečiť asistenčné služby pre dôchodcov v obci

Aktivity:

2.1 Zabezpečiť lekársku službu v obci

2.1.1 Osloviť lekárov s potrebou zriadenia ambulancie v obci ( na 1deň v týždni)

2.1.2 Nájsť vhodný priestor v obci pre zriadenie ambulancie

2.1.3 Pripraviť a zariadiť priestor určený pre zriadenie ambulancie v obci

2.1.4 Zriadiť ambulanciu v obci s lekárskou službou s periodicitou 1 deň v týždni

2.2 Zabezpečiť službu geriatrických sestier v obci 

2.2.1 Vytipovať dôchodcov so zdravotníckym vzdelaním pre funkciu geriatrických sestier v obci

2.2.2 Osloviť vytipovaných dôchodcov pre prácu zdravotníckej asistencie v obci (geriatrické sestry)

2.2.3 Vypracovať systém práce, finančného zabezpečenia a počtu geriatrických sestier v obci

2.2.4 Personálne obsadiť pozíciu zdravotnej asistencie (geriatrickej sestry) 

2.2.5 Realizovať službu geriatrických sestier v obci

2.3 Zabezpečiť asistenčné služby pre dôchodcov v obci

2.3.1 Zistiť všetky potreby dôchodcov v obci

2.3.2 Zabezpečiť všetky identifikované potrebné asistenčné služby prostredníctvom personálnych kapacít 

aktivačnej činnosti v obci

2.3.3 Zabezpečiť prepravnú službu obecným vozidlom



Identifikovaný problém 3:                                                                                                   

Chýbajú komunitné aktivity pre dôchodcov a marginalizované skupiny obyvateľstva

Špecifický cieľ 3:
Zabezpečiť dostatočné množstvo komunitných aktivít pre dôchodcov a marginalizované skupiny 

obyvateľstva
Opatrenia:

3.1 Realizovať ozdravné zájazdy 

3.2 Zriadiť klub dôchodcov

3.3 Zriadiť klub matiek s deťmi

Aktivity:

3.1 Realizovať ozdravné zájazdy 

3.1.1 Zistiť potrebu a záujem o realizáciu ozdravných zájazdov

3.1.2 Zostaviť zoznam destinácií, náplň a cenovú náročnosť jednotlivých ozdravných zájazdov

3.1.3 Zabezpečiť dopravu na ozdravné zájazdy obecným vozidlom

3.1.4 Realizovať ozdravné zájazdy

3.2 Zriadiť klub dôchodcov

3.2.1 Vytipovať a osloviť vhodných aktivistov pre vedenie klubu dôchodcov v obci

3.2.2 Vytipovať vhodný priestor v obci pre zriadenie klubu dôchodcov 

3.2.3 Vypracovať obsahovú náplň klubu dôchodcov

3.2.4 Založiť klub dôchodcov v obci Kurov

3.3 Zriadiť klub matiek s deťmi

3.3.1 Vytipovať a osloviť vhodných aktivistov pre vedenie klubu matiek s deťmi v obci

3.3.2 Vytipovať vhodný priestor pre zriadenie klubu matiek s deťmi v obci

3.3.3 Vypracovať obsahovú náplň klubu matiek s deťmi

3.3.4 Založiť klub matiek s deťmi v obci Kurov



Identifikovaný problém 1:                                                                                                   

Chýba samostatná ekonomická aktivita obce

Špecifický cieľ 1:

Zabezpečiť samostatnú ekonomickú aktivitu obce

Opatrenia:

1.1 Vytvoriť v obci obecnú firmu

1.2 Zriadiť v obci prevádzku výroby zámkovej dlažby

1.3 Zriadiť v rámci obecnej firmy obecnú rozvojovú agentúru - ORA

Aktivity:

1.1 Vytvoriť v obci obecnú firmu

1.1.1 Prehodnotiť budúcu právnu formu obecnej firmy

1.1.2 Pripraviť potrebné právne kroky na založenie firmy

1.1.3 Založiť obecnú firmu v obci Kurov

1.2 Zriadiť v obci prevádzku výroby zámkovej dlažby

1.2.1 Realizovať prieskum trhu a možné dodávateľsko-odberateľské vzťahy

1.2.2 Spustiť komerčnú výrobu a ukladanie zámkovej dlažby, obrubníkov 

1.2.3 Preskúmať možnosti certifikácie vyrábanej dlažby

1.2.4 Pripraviť ponukový list (leták) produktov zámkovej dlažby

1.2.5 Rozšíriť portfólio ponúkaných produktov

1.2.6 Realizovať jednoduché výkopové práce a ukladanie zámkovej dlažby v obci a okolí

1.3 Zriadiť v rámci obecnej firmy obecnú rozvojovú agentúru - ORA

1.3.1 Pripraviť personálne a priestorové zabezpečenie fungovania ORA

1.3.2 Preskúmať existenciu ľudských zdrojov pre ďalšie personálne rozširovanie ORA

1.3.3 Osloviť perspektívnych spolupracovníkov (manažérov, účtovníkov) v prípade ďalšieho rozšírenia aktivít  

ORA

1.3.4 Identifikovať ďalšie potencionálne lokality pre činnosť ORA



Identifikovaný problém 2:                                                                                                   

Chýba správa obecných budov, športovísk a zariadení

Špecifický cieľ 2:

Zabezpečiť správu obecných budov,športovísk a zariadení

Opatrenia:

2.1 Zabezpečiť správcu obecných budov športovísk a zariadení

Aktivity:

2.1 Zabezpečiť správcu obecných budov športovísk a zariadení

2.1.1 Vytipovať vhodnú osobu z  radov zamestnancov obce na pozíciu správcu obecných budov športovísk a 

zariadení

2.1.2 Vytvoriť pozíciu správcu obecných budov, športovísk a zariadení

2.1.3 Realizovať správu obecných budov športovísk a zariadení prostredníctvom správcu



Poznámky a vysvetlenia s použitým skratkám 
 

 

 

 

• pozn. 1. na stratégiu a ciele nadväzujú ďalšie opatrenia (ciele) v rámci iných 

problémov, preto bude blok opatrení – majetkovo právne vysporiadať pozemok 

(objekt) v obci Kurov potrebný pre rozvoj infraštruktúry prípadne priamo obce a jej 

ďalších predpokladaných aktivít v ďalšom texte uvádzaný pod skratkou  - MPR 

 

 

 

 

• pozn. 2. v prípade riešenia problémov technickej infraštruktúry sa vo väčšine prípadov 

opakuje postup legislatívnej prípravy technickej realizácie 

 

a. zabezpečiť projektovú prípravu 

b. majetkovo právne vysporiadať pozemok (objekt) – MPR 

c. vypracovať projekt pre územné konanie 

d. zrealizovať stavebné konanie 

 

preto v ďalšom texte bude tento proces uvádzaný pod skratkou PD a bude v sebe 

zahŕňať všetky adekvátne a aktuálne prípravy technickej realizácie, týkajúce sa tej 

ktorej aktivity. 

 

 

 

• pozn. 3. v prípade riešenia problémov týkajúcich sa nielen technickej infraštruktúry sa 

vo väčšine prípadov opakuje postup získania finančných zdrojov na realizáciu tej – 

ktorej aktivity uvádzanej v PHSR obce Kurov pod skratkou - GR. Uvedená skratka 

znamená: „ V rámci dostupných a relevantných možností žiadať zdroje na realizáciu 

aktivity.“ 

 


