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Na tvorbe Programu rozvoja obce Štôla sa podieľali:
-

Martin Hajko - starosta obce
Tomáš Szabo, Michal Fondrk, Martin Gregor – spracovatelia
obyvatelia obce Štôla

Názov:

Program rozvoja obce Štôla na roky 2015 - 2022

Územné vymedzenie:
Územný plán obce/VÚC schválený:

Prešovský kraj
Áno

Dátum schválenia PRO:

N/A

Dátum platnosti:
Verzia:

2015 - 2022
1.0

Publikovaný verejne:

ÁNO
Kontaktné údaje
Martin Hajko

Starosta obce:
Obec Štôla

Obec Štôla
059 37 Štôla 29
obustola@sinet.sk

Adresa:
e-mail:

mtm.proteam@gmail.com

Spracovatelia e-mail:
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1. Úvod
Program rozvoja obce (PRO) 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 platnom znení. Zákonom NR SR č. 309/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa tento
zákon. Tento dokument je vypracovaný podľa najnovšej platnej metodiky (verzia k 31. Júlu 2014),
ktorá bola schválená vládou Slovenskej Republiky 18. júna 2014 a ktorej úlohou je usmerňovať proces
tvorby spracovania tohto programového dokumentu.
Vypracovanie Programu rozvoja obce je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania
na území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít, pri zvyšovaní konkurencieschopnosti
a efektivity, pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnej výzvy operačných programov. Pri
vypracovávaní PRO je dôležia participácia verejnosti, ktorá sa môže zapojiť a názorovo vyjadriť do
celého programovacieho procesu, čím sa zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu.
Participovaním obyvateľov a záujmových skupín sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových
stratégií, 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.
Základné princípy tvorby Programu rozvoja obce:
-

Založenie na kvalitných a overených dátach
Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územnotechnická a prírodnoenvironmentálna)
Participovanie verejnosti do procesu tvorby PRO
Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia
Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce

Program rozvoja obce sa podľa najnovšej metodiky skladá z nasledujúcich kapitol:
-

Analytické východiská
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť

Postup tvorby PRO a jeho následnej implementácie pozostáva z týchto hlavných strategických
procesov:
-

Programovanie
Finančné zabezpečenie
Monitorovanie a hodnotenie
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Presný rozsah a obsah dokumentu je definovaný platnou metodikou, ktorá je nástrojom na exaktné
vypracovanie programového dokumentu na úrovni obce. Metodika definuje popis tvorby
dokumentu, ako aj časový harmonogram jeho prípravy. Popis tvorby PRO a chronológie jeho
prípravy:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Vedenie samosprávy iniciuje vypracovanie PRO a zostavenie riadiaceho tímu.
Riadiaci tím spracuje zámer spracovania PRO.
Po prerokovaní s orgánmi samosprávy schváli zastupiteľstvo zámer spracovania PRO.
V prípade potreby je nutné, aby samospráva uskutočnila verejnú súťaž na výber spracovateľa
SPRO.
Samospráva musí informovať verejnosť o začatí procesu spracovania programového dokumentu
podľa najefektívnejšieho spôsobu participácie zainteresovanej verejnosti (úradná tabuľa v obci,
webová stránka, miestne médiá, obecný rozhlas a iné). Počas celej doby spracovania má byť PRO
dostupný pre verejnosť na webovej stránke samosprávy.
Samospráva iniciuje zostavenie pracovných skupín, ktorých členmi budú miestni aktéri
(odborníci) v daných oblastiach.
Samospráva získa partnerstvo (forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi)
subjektov na spracovanie SPRO.
Samospráva pripraví podklady k činnosti a zabezpečí spracovanie ex-post hodnotenia.

5

PROGRAM ROZVOJA OBCE ŠTÔLA 2015 - 2022
Metodické usmernenie tvorby PRO:

Pri vypracovaní Programu rozvoja obcí je nutné vychádzať z relevantných zdrojov. Pre obec Štôla sú
to zdroje na lokálnej, krajskej a národnej úrovni. Aktuálne východiská z týchto programových
dokumentov sú dôležitou súčasťou vypracovania analytickej časti. Dokumenty týkajúce sa riešeného
územia sú usporiadané hierarchicky:
-

Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2011)
Územný plán VÚC Prešovský kraja
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD) zainteresovaných obcí a mikroregiónu
Územný plán obce Štôla
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Štôla
ÚPN VÚC Vysoké Tatry a Západné Tatry
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Zámer spracovania PRO
Zámer spracovania PRO
Názov dokumentu
Program rozvoja obce Štôla 2015 - 2022
Forma spracovania
Riadenie
spracovania

procesu -

Obdobie spracovania
Financovanie
spracovania

-

externými spracovateľmi
s pomocou externých odborníkov (konzultácie)
spôsob riadenia procesu spracovania (riadiaci tím, pracovné skupiny,
úlohy jednotlivých aktérov a ich komunikácia),
zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania (budúci členovia
pracovných skupín),
zapojenie zainteresovanej verejnosti (dotazníkový prieskum), oznámenie
v obecnom rozhlase a vyvesenie na úradnej tabuli
Marec – Júl 2015
náklady na vlastné spracovanie
náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy,
prognózy, dotazníky
náklady na stretnutia
náklady na publicitu

Harmonogram spracovania PRO
Harmonogram spracovania PRO Štôla

Termín

I

II

III

IV

V

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
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VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov
dokumentu
Národná
stratégia
regionálneho
rozvoja SR
(NSRR)
Koncepcia
územného
rozvoja
Slovenska
(KURS 2011)

Platnosť
dokumentu

Zdroj

2030

národná

www.mindop.sk

Dlhodobý
horizont 2030

národná

http://www.build.gov.sk/mvrrsr/

PHSR Štôla
Územný plán
obce Štôla
Metodika na
vypracovanie
PHSR
Národná
stratégia
rozvoja
cyklistickej
dopravy
a cykloturistiky
Slovenskej
Republiky
Národná
stratégia na
ochranu detí
pred násilím
Národná
stratégia pre
globálne
vzdelávanie na
roky 2012 –
2016

Úroveň
dokumentu

lokálna
2017 - 2022

lokálna

http://www.stola.ocu.sk/index.php?ids=18

2014 - 2020

národná

www.telecom.gov.sk

národná

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?id
s=122800

národná

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky
/ministerstvo/narodne-koordinacnestredisko/narodna-strategia-ochranu-deti-prednasilim.pdf

národná

http://www.statpedu.sk/files/documents/odbor
ne_info/narodna_strategia_globalne%20vzdelav
anie_2012_2016.pdf

2016
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2. Analytické východiska
Charakteristika a vymedzenie územia
Katastrálne územie obce Štôla sa nachádza na východnom Slovensku, v západnej časti Prešovského
kraja. Z pohľadu štatistických jednotiek NUTS 4 spadá do okresu Poprad. Plocha katastrálneho územia
obce činí 255, 51 ha. Plocha zastavaného územia k 1.1.1990 tvorila 38, 38 ha.
Katastrálne územie obce hraničí s katastrálnymi územiami obcí Vysoké Tatry (Starý Smokovec),
Štrbské Pleso, Batizovce a Mengusovce. Územie sa nachádza približne 3,5 km od obce Vyšné Hágy.
Spádovými mestami pre obec sú mestá Svit a Poprad.

História
Prvá písomná zmienka o obci pochádza
z roku 1330. Na základe súhlasu
Ostrihomského biskupstva v zastúpení
grófom
Botysom,
Frohlingom
a Gottshalkom, vznikol v obci kláštor
(1314), ktorého súčasťou bol aj kostol,
ktorý počas vojny v roku 1436 vyhorel.
Kláštor
bol
osídlený
rádom
benediktínov, ktorí sa starali o duchovné
potreby obyvateľov nielen obce Štôla,
ale aj obcí Batizovce, Mengusovce
a obce Gerlachov.
Obyvatelia obce sa venovali prevažne
poľnohospodárstvu, chovu dobytka
a výrobe drevených náradí a nástrojov.
V 18. storočí sa v obci začali vyrábať
limbové oleje. Od polovice 19. storočia
sa obyvatelia začali venovať horskému
vodcovstvu v oblasti Vysokých Tatier,
kde poskytovali služby verejnosti. Do
vzniku Česko-Slovenska nebola obec pre
turistov a návštevníkov atraktívna. Po
roku 1920 začali obec navštevovať turisti, čím sa začala uberať smerom k rozvoju cestovného ruchu,
ktoré podnietili vznik viacerých penziónov.
Významnou osobnosťou, ktorá sa spája s obcou Štôla, je český etnograf Dr. Jozef Vydra (1884 –
1959), ktorý mal v obci postavený drevený dom v štýle ľudových tradícií a vzorov.
V súčasnosti plní Štôla najmä obytnú funkciu a poskytuje možnosti na rekreáciu.
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Inštitucionálne a procesné parametre participácie stakeholderov na tvorbe
programu
Metóda

Informovanie verejnosti

Tlačené materiály
Internetové stránky
Využitie existujúcich médií
Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach
Vystúpenia v obecnom rozhlase
Návštevy lokalít (podobných obcí)
Stretnutia
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami
Verejné stretnutia
Návšteva v dotknutom území
Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov
Rozhovory a prieskumy
Dotazník pre záujmové skupiny
Dotazník pre širokú verejnosť
Prieskumy verejnej mienky
Brainstorming

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü použité v procese participovania verejnosti pri tvorbe programového dokumentu

Poslanie PRO
Poslaním programového dokumentu Program rozvoja obce Štôla je zvyšovať atraktivitu
obce pre svojich súčasných obyvateľov a návštevníkov a rozvíjať obec v súlade s potrebami
jej obyvateľov.

2.1 Socio-ekonomická analýza
Rozvojový potenciál
Rozvojový potenciál spočíva hlavne vo významnej polohe obce v blízkosti Tatier. Vďaka svojej polohe
a lokalite sa stáva významnou, turisticky atraktívnou oblasťou nielen pre samostatných obyvateľov,
ale aj pre turistov a návštevníkov.
Ľudské zdroje
V minulosti žilo v obci Štôla viac ako 540 obyvateľov, tento počet postupne klesal, s občasnými
krivkami vzostupu do roku 2013. Vývoj počtu obyvateľov obce Štôla bol skúmaný za posledných 10
rokov, konkrétne v rokoch 2004 až 2013. Hodnoty sú uvádzané vždy k 31.12 daného roku, s výnimkou
aktuálnych dát z roku 2014. Vývoj obyvateľstva v Štôli mal kolísavý charakter, ako je možné vidieť
v nižšie uvedenej tabuľke (Tabuľka č.1). Počet obyvateľov v obci od roku 2004 klesol o 20 ľudí. Za
posledných 10 rokov mala obec najvyšší počet obyvateľov v roku 2004, s hodnotou 548 obyvateľov,
ktorý je spôsobený nepriaznivými hodnotami migračného salda.
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