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ČASŤ 3. PROGRAMOVÁ ČASŤ 

 

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam opatrení a 
projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť PHSR 
obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej a 
environmentálnej politike  na úroveň projektov a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými 
skupinami aktivít samosprávy vykonávaných mimo bežnú činnosť a smerujúcich k plneniu 
strategického cieľa rozvoja na roky 2014-2020: Strategickým cieľom rozvoja obce Muráň na 
roky 2014-2020 je vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre 
udržanie ekonomickej výkonnosti a zvýšenie jej konkurencieschopnosti s vyváženým 
rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.  
 

Pri vypracovaní programovej časti PHSR obce Muráň bol v zmysle platnej metodiky 
pre spracovanie PHSR implementovaný  nasledovný postup: 

1. Obecné zastupiteľstvo navrhlo v programovej časti projekty a aktivity na 
dosiahnutie opatrení definovaných v strategickej časti (Formulár P1, viď nižšie).  

2. Pracovné skupiny pripomienkovali navrhované projekty a stanovili termíny 
realizácie projektov (roky), odhad ich financovania (výška a zdroje financovania), návrh 
ukazovateľov (Formulár P2)  

3. Externý dodávateľ vypracoval sumárny návrh projektov ako východisko pre ďalšie 
spracovanie (Formulár P3a, príloha programovej časti) a vypracovanie formulárov pre 
prípravu navrhnutých projektov v súlade s akčným plánom realizácie PHSR na roky n+1 
(Formulár P3, príloha programovej časti).  

 
 
 
 

http://www.muran.sk/


 

3.1. Opatrenia a  projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám 
 
Formulár P1  - Tabuľka opatrení, projektov a priorít  podľa oblastí  

Prioritná oblasť PO 01 Sociálna oblasť 
Opatrenie Projekt Prioritná oblasť/oblasť 

Opatrenie 1.1. Komplexná 
starostlivosť o sociálne 
znevýhodnené skupiny občanov.  

1.1.1 Domov dôchodcov - Zvýšenie 
kvality starostlivosti o dôchodcov v 
obci Muráň 

Sociálna starostlivosť 

Opatrenie 1.2. Vytváranie 
podmienok pre bývanie. 

1.2.1 Výstavba nájomných bytov v 
obci 

Sociálna starostlivosť 

Opatrenie 1.3. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti školstva a 
vzdelávania. 

1.3.1. Podpora technického 
dobudovania a vybavenia 
materskej školy a základnej školy 

Školstvo a vzdelávanie 

Opatrenie 1.4. Podpora 
kultúrnych, športových, 
spoločenských aktivít a využitie 
kultúrneho dedičstva. 

1.4.1 Využitie nových foriem 
sociálnych inovácií pri zachovaní 
kultúrnej pamiatky Muránsky hrad 

Kultúrne a spoločenské 
aktivity 

 1.4.2 Zóna oddychu: Revitalizácia 
verejných priestorov, WC a 
zastrešeného pódia 

Kultúrne a spoločenské 
aktivity 

 1.4.3 Zóna oddychu: Obnova 
tenisového kurtu a vybudovanie 
lanovej dráhy 

Kultúrne a spoločenské 
aktivity 

 1.4.4 Komunitné centrum – 
podpora komunitného centra 

Kultúrne a spoločenské 
aktivity 

Opatrenie 1.5. Podpora aktivít 
v oblasti marginalizovaných 
rómskych komunít. 

1.5.1. Zriadenie terénnych 
sociálnych služieb a sociálnej práce 
v teréne 

Marginalizované rómske 
komunity 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Formulár P1  - Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí  

Prioritná oblasť PO 02 Ekonomická oblasť 
Opatrenie Projekty Prioritná oblasť/oblasť 

 Opatrenie 2.1. Podpora 
podnikateľov a zvýšenie 
zamestnanosti. 
 

 Podnikateľské prostredie 

Opatrenie 2.2. Bezpečné, kvalitné 
a udržiavané miestne 
komunikácie. 

2.2.1 Obnova a rekonštrukcia 
miestnych komunikácii  

Dopravná infraštruktúra 

Opatrenie 2.3. Podpora aktivít 
v oblasti výskumu, inovácií a IKT. 

 Výskum, inovácie, IKT 

Opatrenie 2.4. Vytváranie 
podmienok pre rozvoj 
cestovného ruchu a rekreácie. 

2.4.1 Muránsky hrad - Podpora 
zachovania kultúrnej pamiatky  

Cestovný ruch 

 2.4.2 Podpora rozvoja cestovného 
ruchu na území obce 
(cykloturistika) 

Cestovný ruch 

 2.4.3 Využitie kultúrnych tradícií v 
obci Muráň (buchty) 

Cestovný ruch 



 2.4.4 Rekonštrukcia kultúrnych 
pamiatok v obci  

Cestovný ruch 

Opatrenie 2.5. Podpora projektov 
v oblasti zefektívnenia verejnej 
správy. 

2.5.1 Skvalitnenie verejných služieb 
poskytovaných občanom a 
podnikateľom v obci 

Verejná správa 

 2.5.2 Rozšírenie a modernizácia 
kamerového systému obce 

Verejná správa 

 2.5.3 Zlepšenie regionálnej 
spolupráce pri rozvojových 
aktivitách 

Verejná správa 

 2.5.4 Aktualizácia územno-
plánovacej dokumentácie 

Verejná správa 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Formulár P1  - Tabuľka opatrení, projektov  a  priorít podľa oblastí  

Prioritná oblasť PO 03 Environmentálna oblasť 
Opatrenie Projekt Prioritná oblasť/oblasť 

Opatrenie 3.1. Podpora aktivít a 
projektov v oblasti vodného 
hospodárstva. 

3.1.1 Zefektívnenie činnosti 
čistiarne odpadových vôd 

Environmentálna 
infraštruktúra 

Opatrenie 3.2. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti odpadového 
hospodárstva. 

3.2.1 Rozšírenie existujúceho 
separovaného zberu odpadov a 
úprava zložiek komunálnych 
odpadov v obci 

Odpadové hospodárstvo 

Opatrenie 3.3. Podpora aktivít 
a projektov v oblasti prostredia, 
ochrany prírody a krajiny. 

3.3.1 Zníženie prašnosti miestnych 
komunikácií v obci Muráň 
(multifukčné vozidlo) 

Ochrana prírody a krajiny 

 3.3.2 Zníženie spotreby energie pri 
prevádzke verejných budov a 
zmena palivovej základne 

Ochrana prírody a krajiny 

 3.3.3 Podpora projektov a aktivít v 
oblasti ochrany prírody a krajiny, 
environmentálnej osvety a 
kultúrneho dedičstva 

Ochrana prírody a krajiny 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 

Súhrn všetkých projektov sa uvádza vo formulári P3a (prílohová časť) a z pohľadu 
finančných zdrojov majú uvedené údaje súvislosť vo formulároch F6 a F3. Pre podrobnejšie 
rozpracovanie do samostatných formulárov boli zaradené projekty pre obdobie prvého 
akčného plánu PHSR (2015-2016) a budú každoročne doplnené pri hodnotení PHSR.  
 

3.2. Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a 
cieľových hodnôt 

 

 Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. 
Ukazovatele výsledkov a dopadov pre PHSR sú spracované v prehľade vo formulári P2. 
Výstupy projektu predstavujú práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie 
aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska. Výsledok projektu (výstup 
programu) predstavuje okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k 
dispozícii pre cieľovú skupinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine. Dopad 
predstavuje vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú 



skupinu, ktorý je mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu 
projektu. 

Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú 
hmatateľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít, 
vyjadrené v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú skutočnosť, že 
niečo bolo vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované.  

Ukazovatele výsledku vyjadrujú priamy hmatateľný efekt projektu na cieľovú skupinu 
projektu bezprostredne po ukončení realizácie projektu  a merajú bezprostredný následok, 
ktorý bol vyvolaný výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická väzba).  

Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt intervencie na územie a cieľovú 
skupinu, následky dosiahnutých výsledkov projektu, teda príspevok k riešeniu cieľov 
stanovených pre prioritnú oblasť, potrieb cieľovej skupiny alebo k odstraňovaniu prekážok či 
využívaniu potenciálu  rozvoja územia (preto je medzi výsledkom a dopadom logická väzba). 
Z tohto hľadiska preto nemusí byť dosiahnutie strategického cieľa vyjadrené ukazovateľmi 
dopadu, ale môže byť vyjadrené aj vhodnými ukazovateľmi výsledku.  Pre oblasť hodnotenia 
dopadov pre PHSR obce Muráň boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov 
stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje 
k termínu roku 2020.   

Formulár P2  - Tabuľka ukazovateľov výstupov, výsledkov, dopadov 

Typ 
ukazovateľa 

Názov 
ukazova- 

teľa 
Definícia 

Informačný 
zdroj 

Merná 
jedn. 

Vých. 
hodn. 

Cieľová hodnota  

2014 2017 2020 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 01 SOCIÁLNA 

1.1.1 Domov dôchodcov - Zvýšenie kvality starostlivosti o dôchodcov v obci Muráň  

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Realizačné náklady   ObÚ euro 0 0 0 

Výsledok 
Počet nových klientov 
a inovovaných služieb 
starostlivosti  

ObÚ počet 0 0 30 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
sociálne znevýhodnené skupiny 
občanov 

Databáza 
RegDat 

počet 0 0 1 

1.2.1 Výstavba nájomných bytov v obci 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce  

ObÚ počet 0 0 200000 

Výsledok 
Počet novopostavených 
nájomných bytov vo vlastníctve 
obce 

Štatistika počet 0 0 10 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok bývania 

Databáza 
RegDat 

počet 0 0 1 

1.3.1 Podpora technického dobudovania a vybavenia materskej školy a základnej školy 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

ObÚ euro 0 0 0 

Výsledok 
Kapacita podporených 
materských škôl/dieťa 

ObÚ počet 150 200 200 

Dopad 
Počet podporených zariadení 
školskej infraštruktúry  

Štatistika počet 0 0 1 

1.4.1 Využitie nových foriem sociálnych inovácií pri zachovaní kultúrnej pamiatky Muránsky hrad 



Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby ObÚ euro 0 5 000 10 000 

Výsledok 
Zvýšiť  počet návštevníkov 
lokality hrad Muráň / rok 

ObÚ počet 0 75 150 

Dopad 
Lokality so zlepšenými 
podmienkami pre rozvoj kultúry 
a cestovného ruchu 

Štatistika počet 0 0 1 

1.4.2 Zóna oddychu: Revitalizácia verejných priestorov, WC a zastrešeného pódia 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

ObÚ euro 0 25 000 50 000 

Výsledok Počet návštevníkov počas roka ObÚ počet 0 500 4 000 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok výchovy a 
vzdelávania 

Štatistika počet 0 0 1 

1.4.3 Zóna oddychu: Obnova tenisového kurtu a vybudovanie lanovej dráhy 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

ObÚ euro 0 0  0 

Výsledok 
Zvýšenie počtu návštevníkov 
/rok  

ObÚ počet 0 5 000 10 000 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok výchovy a 
vzdelávania 

Štatistika počet 0 0 1 

1.4.4 Komunitné centrum – podpora komunitného centra 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

ObÚ euro 0 0 0 

Výsledok 
Zvýšenie počtu športových, 
kultúrnych a spoločenských 
podujatí  

ObÚ 
počet/
rok 

0 0 12 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok v oblasti 
kultúry 

Štatistika počet 0 0 1 

1.5.1 Zriadenie terénnych sociálnych služieb a sociálnej práce v teréne 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby ObÚ 
euro/r
ok 

0 12 000 21 500 

Výsledok Počet klientov ObÚ počet 0 200 400 

Dopad 
Zrealizované projekty pre 
zlepšenie podmienok v oblasti 
sociálnych služieb MRK 

Štatistika počet 0 0 1 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 02 EKONOMICKÁ 

2.2.1 Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

ObÚ euro 0 0 0 

Výsledok Zrekonštruované a nové plochy  ObÚ m
2
 0 0 0 

Dopad 
Zrealizované projekty  
technickej infraštruktúry 

Štatistika počet 0 5 6 

 2.4.1 Muránsky hrad - Podpora zachovania kultúrnej pamiatky 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby ObÚ euro 0 254603 254603 

Výsledok Počet spracovaných štúdií a PD ObÚ ks 0 0 1 



- výsledku 
- dopadu Dopad 

Realizované projekty zachovania 
kultúrneho dedičstva 

Štatistika počet 0 0 1 

2.4.2 Podpora rozvoja cestovného ruchu na území obce (cykloturistika) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby ObÚ euro 0 6 000 12 000 

Výsledok Počet spracovaných štúdií a PD ObÚ ks 0 0 1 

Dopad 
Pripravované projekty 
technickej infraštruktúry 

Štatistika počet 0 0 1 

2.4.3 Obnovenie kultúrnych tradícií v obci Muráň (buchty) 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby ObÚ euro 0 0 3000 

Výsledok Počet spracovaných štúdií ObÚ ks 0 0 1 

Dopad 
Lokality so zlepšenými 
podmienkami pre rozvoj kultúry 
a cestovného ruchu 

Štatistika počet 0 0 1 

2.4.4 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok v obci Muráň 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby ObÚ euro 0 0 0 

Výsledok Počet spracovaných štúdií ObÚ ks 0 0 1 

Dopad 
Lokality so zlepšenými 
podmienkami pre rozvoj kultúry 
a cestovného ruchu 

Štatistika počet 0 0 1 

2.5.1 Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných podnikateľom a občanom 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Ročné náklady ObÚ 
euro/r
ok 

0 1000 1000 

Výsledok 
Počet zavedených 
elektronických služieb, max. 
možnosť využitia je 138 služieb  

ObÚ počet 0 50 80 

Dopad 
Počet poskytovaných  
elektronických služieb verejnej 
správy 

Štatistika počet 0 0 80 

2.5.2 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému obce 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na dodaný tovar s 
montážou 

ObÚ euro 0 0 10  000 

Výsledok 
Počet nových monitorovaných 
miest 

ObÚ ks 0 0 4 

Dopad 
Zníženie priestupkovej 
kriminality v meste 

Štatistika % 0 0 5 

2.5.3 Zlepšenie regionálnej spolupráce pri rozvojových aktivitách 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Celkové náklady  ObÚ euro 0 0 1 000 

Výsledok 
Počet partnerov zapojených do 
podpory regionálneho rozvoja 

ObÚ počet 0 0 5 

Dopad 
Partneri zapojení do podpory 
regionálneho rozvoja 

ObÚ počet 0 0 5 

2.5.4 Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie  

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na poskytnuté služby ObÚ euro 0 15 000 15000 

Výsledok 
Počet aktualizovaných 
dokumentov 

ObÚ ks 0 1 1 

Dopad 
Počet aktualizovaných 
rozvojových dokumentov 

Štatistika počet 0 0 1 

PRIORITNÁ OBLASŤ PO 03 ENVIRONMENTÁLNA 

3.1.1 Zefektívnenie činnosti čistiarne odpadových vôd 



Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

ObÚ euro 0 0 78000 

Výsledok Počet ČOV Štatistika Počet 0 0 1 

Dopad 
Zrealizované projekty v oblasti 
budovania verejnej kanalizačnej 
siete 

Databáza 
RegDat 

Počet 0 0 1 

3.2.1 Rozšírenie existujúceho separovaného zberu odpadov a úprava zložiek komunálnych odpadov v obci 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na obstaranie zariadení  ObÚ euro 0 0 75000 

Výsledok 
Zvýšenie množstva 
vyseparovaných komunálnych 
odpadov t/rok 

Štatistika t/rok 0 0 19,5 

Dopad 

 
Množstvo separovaného 
odpadu z celkového množstva 
 

Databáza 
RegDat 

% 2,0 0 5,0 

3.3.1 Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v obci Muráň 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na dodávku tovarov ObÚ euro 0 150 000 0 

Výsledok Zníženie prašnosti OÚ - ŽP % 0 60,66 60,66 

Dopad 
Zrealizované projekty zníženia 
znečistenia ovzdušia 

Databáza 
RegDat 

počet 0 0 1 

3.3.2 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov a zmena palivovej základne 

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

ObÚ euro 0 250 000 0 

Výsledok 
Zníženie energetickej náročnosti 
budovy v % 

ObÚ % 0 63,46 63,46 

Dopad 
Projekty energetickej 
efektívnosti 

Databáza 
RegDat 

počet 0 0 1 

3.3.3 Podpora projektov a aktivít v oblasti ochrany prírody a krajiny, environmentálnej osvety a kultúrneho dedičstva  

Hlavné - Core  
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup 
Náklady na  zrealizované 
stavebné práce 

ObÚ euro 0 0 0 

Výsledok 
Počet obyvateľov žijúcich v 
revitalizovanom prostredí 

ObÚ počet 0 0 1 000 

Dopad 
Realizované projekty v oblasti 
ochrany prírody a krajiny 

Štatistika počet 0 0 1 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


