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Úvod
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý programový
dokument, ktorý obsahuje najmä:
 analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja a
rozvoja kultúry obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
 úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej
infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších
oblastiach podľa § 3 ods. 2,
 návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej
stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
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Povinnosť vypracúvať uvedený dokument
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.

vyplýva

obciam

zo

Zákona

Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec
pri uplatnení partnerstva. Dobrý PHSR je výsledkom cieľavedomého, otvoreného
a demokratického procesu, do ktorého by sa mali aktívne zapojiť všetci dôležití sociálni
partneri na úrovni obce (verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnosť).
Takto vypracovaný dokument má predpoklady, aby si získal širokú miestnu podporu a stáva
sa užitočným nástrojom nielen na koordináciu prioritných rozvojových zámerov (verejných
aj súkromných), ale aj na získavanie prostriedkov potrebných na ich realizáciu. PHSR však
zároveň musí byť otvorený dokument a mal by sa podľa vopred stanovených pravidiel
dopĺňať a aktualizovať.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analytickostrategickej časti a programovej časti.

Vízia obce
Obec chce pre svojich obyvateľov zabezpečiť pokojné bývanie v čistom a zdravom prostredí,
poskytujúcom požadovaný komfort pre bývanie, pre oddych, rekreáciu, ale aj široké možnosti
športového a kultúrneho vyžitia.
Naším zámerom je vytvárať predpoklady pre zvyšovanie kvality života obyvateľov obce
v dlhodobej perspektíve i predpoklady pre ďalšie zveľaďovanie a rozvoj obce ako celku vo
všetkých smeroch, v súlade s princípmi dlhodobo udržateľného rozvoja obce a regiónu1, ďalej
zvýšenie príťažlivosti obce ako turistickej destinácie, podpora občianskych iniciatív a spolupráca
s ostatnými subjektmi v obci a v regióne.

Obyvatelia obce budú aktívnymi účastníkmi a realizátormi tejto vízie, v záujme maximálneho
zúročenia existujúceho ľudského, prírodného a kultúrno-historického potenciálu tejto obce
a tohto regiónu.

1

Dlhodobo udržateľný rozvoj obce - priaznivý demografický vývoj, rast ekonomickej sily obce,
zvyšovanie zamestnanosti obyvateľstva obce, podpora podnikateľských aktivít v obci – osobitne
s dôrazom na rozvoj vidieckej krajiny v horských a podhorských oblastiach, so sťaženými prírodnými
podmienkami, ochrana prírodného prostredia, zachovávanie, zveľaďovanie a sprístupňovanie –
prezentovanie - kultúrno-historického dedičstva,
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1. Analytická časť
1.1 Situačná analýza obce Šumiac v štruktúre podľa
jednotlivých prioritných oblastí rozvoja obce
Poloha obce, prírodné prostredie
Zastavané územie pozostáva z dvoch častí – samotnej obce Šumiac a časti Červená Skala.
Výmera riešeného územia je 81 764 900 m2 a v roku 2011, kedy sa uskutočnilo posledné
sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len SODB) na tomto území žilo 1349 obyvateľov.
Nachádza sa v podhorskej krajine na južných svahoch Nízkych Tatier, v území pozvoľne sa
zvažujúcom do údolia Hrona.
Na základe administratívno-správneho členenia SR z roku 1996 je obec Šumiac zaradená do
okresu Brezno, kraj Banskobystrický. Obec patrí do spádového územia mesta Brezno.
Dopravne je napojená na dopravný systém cestou III. Triedy č. 066065 s napojením na cestu
I. triedy I/66. Územie obce hraničí zo severu s obcou Liptovská Teplička, z juhu s obcami
Muránska Zdychava, Muráň a Muránska Huta, tesnejšie väzby má s obcou Telgárt s ktorou
susedí z východu a s obcami Vaľkovňa a Pohorelá, s ktorými susedí zo západu. Leží 43 km
východne od okresného mesta Brezno a 40 km juhozápadne od mesta Poprad. Obec leží
severne od hlavného dopravného koridoru Banská Bystrica – Brezno – Poprad.
Územie krajinného celku Šumiac - Telgárt tvoria južné svahy Kráľovej hole, údolie horného
toku Hrona a severné svahy Spišskogemerského krasu. Značná vzdialenosť obcí od centier
osídlenia a krajinné prostredie, ktoré vyniká svojou atraktivitou v priestore, v ktorom sa
dotýkajú hranice troch národných parkov, má nevýhodu v obmedzených možnostiach
hospodárskych aktivít s primeraným ekonomickým efektom pre zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja. Prírodné podmienky najvyššie položeného osídlenia nie sú vhodné pre
perspektívne poľnohospodárstvo, na väčšine územia platia osobitné podmienky pre lesné
hospodárstvo, nie sú podmienky pre ťažbu nerastných surovín.

Vývoj počtu obyvateľstva
Podľa výsledkov sčítaní obyvateľov v rokoch 1991, 2001 a 2011 s v horizonte 20-tich rokov
znížil počet trvalo bývajúceho obyvateľstva obce Šumiac o jednu pätinu. Medzi rokmi 1991
a 2001 poklesol počet obyvateľov o takmer 12%, v období rokov 2001 – 2011 o takmer 9%.
Podrobnejší prehľad o vývoji počtu obyvateľov obce celkom a podľa pohlavia v sledovanom
20-ročnom období prinášame v tabuľke 1.
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Tabuľka 1 Počet obyvateľstva obce Šumiac a jeho zloženie podľa pohlavia podľa
výsledkov sčítania v rokoch 1991, 2001 a 2011
Ukazovateľ

SĽDB 1991

Obyvateľstvo spolu - počet

SODB 2001

SODB 2011

1678

1479

1349

muži - počet

826

718

637

ženy - počet

852

761

712

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, SODB
Úbytok počtu obyvateľov je dôsledkom migrácie, prevažne mladšej generácie, ktorá odchádza
za prácou mimo obce, dokonca mimo republiky. Naopak staršie obyvateľstvo (nielen
v poproduktívnom veku, ale aj v produktívnom veku) je úzko späté s obcou – z dôvodu
vlastníctva nehnuteľnosti, starostlivosti o chorých a starých rodičov, či najbližších
príbuzných, odkázaných na opateru. Tieto staršie generácie zostávajú žiť v obci a častokrát
denne dochádzajú za prácou (predstavujú z toho dôvodu aj priestorovo imobilnú pracovnú
silu, čo v prípade nedostatku pracovných príležitostí v obci predstavuje pre nich riziko
nezamestnanosti).

Štruktúra obyvateľstva z hľadiska národnosti
Prevažnú väčšinu tvorí obyvateľstvo slovenskej národnosti. Druhým najpočetnejším je
obyvateľstvo rómskej národnosti. V poslednom sčítaní sa k tejto národnosti prihlásilo 7,7%
obyvateľov obce Šumiac. V obci žije aj minorita maďarskej a českej národnosti. Národnostná
skladba obyvateľstva a jej vývoj v čase je zachytená v tabuľke 2.
Tabuľka 2 Štruktúra obyvateľstva obce Šumiac podľa národnosti podľa výsledkov
sčítania obyvateľstva z rokov 1991, 2001 a 2011 (v %)
Ukazovateľ

SĽDB
1991

SODB
2001

SODB
2011

Slovenská %

90,05

83,03

85

Maďarská %

0,36

0

0,2

Rómska %

8,82

16,36

7,7

Česká %

0,66

0,27

0,3

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, SODB

Štruktúra obyvateľstva z hľadiska náboženského vyznania
Viac ako 2/3 obyvateľstva obce sú gréckokatolíckeho náboženského vyznania. V obci je
zastúpené aj obyvateľstvo rímskokatolíckeho (16%), pravoslávneho náboženského vyznania
(1%), aj evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a náboženskej spoločnosti Jehovovi
svedkovia.
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Tabuľka 3 Štruktúra obyvateľstva Šumiaca podľa náboženského vyznania (počty)
gréckokatolícke
rímskokatolícke
pravoslávne
evanjelická cirkev
augsburbského vyznania
náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia
kresťanské zbory

923
213
17
19
7
1

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, SODB 2011

Štruktúra obyvateľstva z hľadiska veku
Veková skladba obyvateľstva je znázornená v grafe č. 1.V obci žije 234 detí vo veku do 14
rokov (z toho 111 chlapcov a 123 dievčat), 285 obyvateľov vo veku 15-29 rokov (135 mužov
a 150 žien), ďalej 181 obyvateľov vo veku 30-39 rokov (97 mužov a 84 žien), 168 40-49ročných (89 mužov a 79 žien), 165 obyvateľov vo veku 50 – 59 rokov (83 mužov a 82 žien).
V obci žije 73 obyvateľov 60 – 64-ročných (33 mužov a 40 žien), 182 65 – 79-ročných (71
mužov a 111 žien) a 60 ľudí vo veku 80-94 rokov (z toho 17 mužov a 43 žien). Vo vekových
kategóriách 30-39, 40-49 a 50-59 prevažujú muži, v ostatných vekových kategóriách
prevažujú ženy nad mužmi.
V tabuľke 4 je štruktúra obyvateľstva sú vekové kategórie obyvateľstva v predproduktívnom,
produktívnom a poproduktívnom veku. V obci žije 134 osôb v predproduktívnom veku, 872
osôb v produktívnom a 242 v poproduktívnom veku. V tabuľke sú údaje o produktívnom
obyvateľstve rozlíšené aj podľa veku i rodinného stavu. Priemerný vek obyvateľstva je 40
rokov, z toho priemerný vek mužov 38,58 roka a žien 41,29 roka
Graf 1 Veková skladba obyvateľstva obce Šumiac (počty)

Zdroj: spracované podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, SODB 2011
.
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Tabuľka 4 Obyvateľstvo obce Šumiac podľa rodinného stavu, pohlavia a veku

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2011

Štruktúra obyvateľstva z hľadiska vzdelania
V Šumiaci predstavuje najpočetnejšiu kategóriu z hľadiska stupňa najvyššieho dosiahnutého
vzdelania obyvateľstvo so základným vzdelaním (377 osôb), ktoré predstavuje 28%-tný
podiel na obyvateľstve celkom. Nasleduje skupina s úplným stredným odborným
a s učňovským vzdelaním, obe so 14%-tný podielom. Vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo
má 7%-tný podiel (pozri graf 2). Podrobnejšiu skladbu vysokoškolsky vzdelaného
obyvateľstva podľa odborov uvádzame v tabuľke 5. V obci žije 234 osôb bez vzdelania, čo
predstavuje 17% populácie celkom.
Graf 2 Obyvateľstvo Šumiaca podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Zdroj: spracované podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, SODB 2011
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Tabuľka 5 Obyvateľstvo Šumiaca podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
a podľa pohlavia

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, SODB 2011
V tabuľke 6 uvádzame podrobnú štruktúru vysokoškosly vzdelaného obyvateľstva podľa
odborov. V štruktúre podľa študijných odborov je v obci najviac vysokoškolsky vzdelaných
v spoločenských a v technických vedách.
Tabuľka 6 Vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo Šumiaca podľa študijných odborov
a podľa pohlavia

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, SODB 2011
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Štruktúra obyvateľstva z hľadiska ekonomickej aktivity
V obci žije 570 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 306 mužov a 264 žien. Súčasťou
ekonomicky aktívneho obyvateľstva sú aj osoby na materskej dovolenke (6) a pracujúci
dôchodcovia (13) a nezamestnaní (217). Medzi ďalšie kategórie obyvateľstva podľa
ekonomickej aktivity patria osoby na rodičovskej dovolenke (30), nepracujúci dôchodcovia
(359) a 314 detí a študentov, ktorí sú závislými osobami z hľadiska tejto kategorizácie.
Tabuľka 7 Obyvateľstvo Šumiaca podľa ekonomickej aktivity
Pohlavie

Osoby ekonomicky aktívne

Muži

Osoby na
Nepracujúci Ostatní
Osoby závislé
Ostatní
Úhrn
Narodení v obci
rodičovskej dôchodcovia nezávislí spolu
závislí, obyvateľstva
bydliska
vypomáhajúci
v tom
dovolenke
osoby na
pracujúci nezamestnaní (neplatení) členovia
deti do 16 študenti študenti nezistení
spolu
%
domácností v
materskej dôchodcovia
rokov stredných vysokých
rodinných podnikoch
dovolenke
škôl
škôl
306 53,7
0
6
125
3
0
148
7 146
115
18
13
30
637
433
68,0

Ženy

264 46,3

6

7

92

1

30

211

4

168

133

20

15

35

712

459

64,5

Spolu

570 100,0

6

13

217

4

30

359

11

314

248

38

28

65

1 349

892

66,1

spolu

%

z toho

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, SODB 2011
Graf 3 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Šumiaca podľa ekonomickej aktivity

Zdroj: spracované podľa údajov Štatistického úradu SR, SODB 2011
Podľa posledného Sčítania obyvateľov v roku 2011 žilo v obci 570 ekonomicky aktívnych
osôb, z toho 306 mužov a 264 žien. Ide o 64,8%-tný podiel na obyvateľstve v produktívnom
veku, z toho ekonomicky aktívnych mužov je 70% z celkového počtu mužov v produktívnom
veku a ekonomicky aktívnych žien je 59% z celkového počtu žien v produktívnom veku.
Štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva je podrobnejšie spracovaná v tabuľke 8.
Najviac ekonomicky aktívnych osôb pracuje ako zamestnanci, druhou najpočetnejšou
skupinou sú samostatne zárobkovo činné osoby bez zamestnancov.
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Tabuľka 8 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Šumiaca podľa postavenia v zamestnaní
Vek, pohlavie
zamestnanci

Úhrn

%

muži
ženy
spolu

120
128
248
43,5

Postavenie v zamestnaní
členovia
vypomáhajúci (neplatení)
so
bez
družstiev
členovia domácností v
zamestnancami zamestnancov
rodinných podnikoch

Ekonomicky
ostatní a aktívni
nezistení spolu

podnikatelia

1
5
6
1,1

65
24
89
15,6

1
1
2
0,4

3
1
4
0,7

116
105
221
38,8

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, SODB 2011

Graf 4 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Šumiaca podľa postavenia v zamestnaní (v
% z celkového počtu ekonomicky aktívnych)

Zdroj: spracované podľa údajov Štatistického úradu SR, SODB 2011

Štruktúra obyvateľstva podľa typu a veľkosti rodín
Podľa posledného sčítania žije v obci 179 rodín, z toho 82 dvojčlenných, 42 3-členných, 35
rodín 4-členných, 13 ročín 5-členných, 3 rodiny 6-členné, 2 rodiny 7-členné, 1 rodina 8členná a 1 rodina s viac ako 11-timi členmi. Z celkového počtu 179 rodín tvoria 124 rodín
manželské páry (45 dvojčlenných rodín, 32 trojčlenných rodín, 30 štvorčlenných rodín a 12
päťčlenných rodín).
V obci žije 401 domácností, z toho 128 jednočlenných, 95 dvojčlenných, 134 3 – 5-členných,
44 6 – 10-členných a 12 domácností má viac ako 11 členov.

Bytový fond z hľadiska druhu bývania a ďalších charakteristík
bývania
V obci Šumiac je k dispozícii celkom 639 domov z toho trvale obývaných domov je podľa
posledného sčítania v roku 2011 358 a v obci sú aj tri kolektívne obydlia. Možno konštatovať,
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306
264
570
100,0

že stavebno-technický stav bytového fondu je prevažne dobrý a vyhovujúci. Nižší štandard sa
ukazuje len v časti obce obývanej sociálne slabším obyvateľstvom. Vybavenie bytov patrí
popri veku a veľkosti bytového fondu k hlavným charakteristikám celkovej kvality bytov.
Technická vybavenosť bytov sa podstatne zlepšila.
Intenzita novej bytovej výstavby je nízka, čo zodpovedá nepriaznivej demografickej situácii
obce. V budúcnosti možno za istých okolností predpokladať oživenie dopytu po nových
bytoch. Napomôcť tomu by mohol aktuálny trend sťahovania obyvateľov miest do okolitých
vidieckych obcí. Naplnenie potenciálu obce získavať nových obyvateľov migráciou bude
závisieť predovšetkým od rozvojovej politiky obce (program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja), udržania a zlepšenia kvality života v obci, od situácie na trhu práce, spektra
poskytovaných služieb, kvality dopravného spojenia a ďalších faktorov. Ďalším zdrojom
dopytu po nových bytoch bude pokračujúci trend znižovania počtu osôb na domácnosť a rast
priemernej obytnej plochy na obyvateľa.
Tabuľka 9 Domy, byty a ukazovatele bývania, údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a
bytov v roku 2001
Počet
Domov spolu
Trvale obývaných domov
v %
s 1-2 nadzemnými podlažiami a nezistené
s 3-4 nadzemnými podlažiami
s 5+ nadzemnými podlažiami
Ubytovacích zariadení bez bytu
Neobývaných domov
z toho: určených na rekreáciu
Priemerný vek domu
Bytov spolu
v tom: trvale obývané
v %
z toho družstevné
byty vo vlastníctve občana v bytovom dome
neobývané
neobývané z dôvodu zmeny užívateľa
neobývané, určené na rekreáciu
neobývané, uvoľnené na prestavbu
neobývané, nespôsobilé na bývanie
neobývané po kolaudácii
neobývané v pozostalostnom alebo súdnom konaní
neobývané z iných dôvodov
nezistené
Trvale obývané byty, materiál nosných múrov:
kameň, tehly
drevo
nepálené tehly
ostatné a nezistené
Veľkosť bytu
1 obytná miestnosť
2 izby
3 izby
4 izby
5+ izieb
Bývajúcich osôb
Počet cenzových domácností
Počet hospodáriacich domácností
Obytné miestnosti
Počet osôb na 1: byt
obytné miestnosti
cenzové domácnosti
hospodáriace domácnosti

5
5
1,2
3
2
0
0
25
26
15
3,3
11
0
0
0
0
0
11
0

5
4
1
3
1
1
0
80
7
5
1,1
2
0
0
0
0
0
1
1

Domový
fond
spolu
639
416
100
412
4
223
73
41
690
451
100
239
7
73
5
31
24
92
7

341
73
17

15
0
0

5
0
0

361
73
17

38
107
131
76
79
1 328
522
504
1 391
3,08
0,95
2,54
2,63

0
1
10
4
0
53
16
16
48
3,53
1,1
3,31
3,31

0
3
0
1
1
8
4
4
15
1,6
0,53
2
2

38
111
141
81
80
1 389
542
524
1 454
3,08
0,96
2,56
2,65

Rodinné
domy
629
407
97,8
406
1
222
73
41
657
431
95,6
226
7
73
5
31
24
80
6

Bytové

Ostatné

domy

budovy

Obytná plocha bytu v m2

25 980

762

250

26 992

Celková plocha bytu v m2
Priemerný počet:

39 461

1 042

450

40 953

- m2 obytnej plochy na 1 byt

60,3

50,8

50

59,8

- m2 celkovej plochy na 1 byt

91,6

69,5

90

90,8

- m2 obytnej plochy na 1 osobu
- obytných miestností na 1 byt

19,6
3,23

14,4
3,2

31,3
3

19,4
3,22

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2001
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Tabuľka 10 Trvale obývané byty podľa druhu budovy a podľa obdobia výstavby a
podľa kategórie bytu, údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Obdobie výstavby

Rodinné

Bytové

Ostatné

domy

domy

budovy

Domový
fond
spolu

I. Kategória
- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie z celku
II. Kategória

2
0
54
43
24
2
125
88
29

0
0
5
3
4
0
12
8,5
80

1
3
1
0
0
0
5
3,5
100

3
3
60
46
28
2
142
100
31,5

- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie z celku
III. Kategória

1
1
5
62
19
7
1
96
97
22,3

0
0
0
0
0
3
0
3
3
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
5
62
19
10
1
99
100
22

- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie z celku
IV. Kategória

4
2
2
41
12
2
63
100
14,6

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
2
2
41
12
2
63
100
14

- 1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie z celku
Úhrn

6
8
33
79
12
4
5
147
100
34,1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
8
33
79
12
4
5
147
100
32,6

13
11
40
236
86
37
8
431
95,6
3

0
0
0
5
3
7
0
15
3,3
0

1
0
3
1
0
0
0
5
1,1
0

14
11
43
242
89
44
8
451
100
3

- 1899
1900 1920 1946 1971 1981 1991 spolu
%
Úhrn -

a nezistené
1919
1945
1970
1980
1990
2001

z toho 1996 - 2001

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2001
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Poznámka k tabuľke: Kategórie bytov
I. kategória - patria sem byty s ústredným, diaľkovým alebo etážovým kúrením a úplným
základným príslušenstvom
II. kategória - patria sem byty s vyššie uvedeným vykurovaním, bez vlastného základného
príslušenstva, alebo byty s vlastným základným príslušenstvom, bez vyššie uvedeného
vykurovania III. kategória - patria sem byty bez vyššie uvedeného vykurovania, iba s
kúpeľňou alebo iba so splachovacím záchodom
IV. kategória - patria sem byty bez vyššie uvedeného vykurovania, bez základného alebo iba s
neúplným základným príslušenstvom.

Ekonomická základňa obce
Ekonomická základňa obce je slabá. V súčasnosti nie je na území obce rozvinutá priemyselná
alebo poľnohospodárska výroba, ani odvetvia spracovania poľnohospodárskej produkcie či
drevnej hmoty a ďalších surovín, ktoré by zabezpečili maximálne možné zhodnotenie surovín
(maximálna možná pridaná hodnota produkcie).
Ani perspektívne nemožno počítať s pozitívnym vývojom. V budúcnosti nie je predpoklad, že
by takýto ekonomický potenciál obec mala – vzhľadom na celkový demografický trend, na
skladbu obyvateľstva v produktívnom a v predproduktívnom veku, a vzhľadom na vzdelanie
a profesijnú skladbu obyvateľstva dnes a vzhľadom na prognózy vývoja tejto skladby do
budúcnosti – záujem dnešných mladých ľudí o prácu v poľnohospodárstve, lesníctve, záujem
o tvorbu a ochranu krajiny a prírodného prostredia a pod.
Vzhľadom na atraktivitu, resp. neatraktivitu našej obce i celého nášho regiónu pre
podnikateľov, vzhľadom na nedostatočne veľký odbytový trh a na potenciál miestnej
pracovnej sily, nie je predpoklad, že by na území obce mali záujem o podnikanie ďalšie
podnikateľské subjekty– či už výrobný, resp. poskytujúci služby.

Technická infraštruktúra
Doprava
Cestná doprava
Riešené územie je na nadradenú komunikačnú sieť napojené cestou III. triedy č. 066065
s napojením na cestu I. triedy I/66. Všetky miestne komunikácie svojim šírkovým
usporiadaním nespĺňajú technické podmienky minimálnych kategórií v zmysle STN.
Vzhľadom na veľmi nízku intenzitu dopravy v zastavanej časti obce súčasné šírky
komunikácií vyhovujú.
Povrch vozoviek miestnych komunikácií okrem cesty III. triedy III/06628 je prevažne v zlom
technickom stave. Vozovky sú nedostatočne odvodnené, povrchy sú prevažne rozbité a tým aj
prašné. Chodníky pre peších v obci nie sú vybudované. Vzhľadom k intenzite premávky je
potrebné riešiť pešie plochy, keďže cesta III. triedy vedie stredom obce a vyúsťuje v
centrálnom priestore obce. Dochádza k viacnásobnému križovaniu peších trás a cestnej
komunikácie, ktoré však nie sú označené priechodom pre chodcov. Na ostatných miestnych
komunikáciách v obci nízka intenzita premávky nevyžaduje oddelené vedenie pešej a
motorizovanej dopravy.
Statická doprava
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Odstavné plochy sa nachádzajú v centre obce pred objektmi občianskej vybavenosti. Pre
krátkodobé príležitostné odstavovanie vozidiel sa v ostatných častiach obce využívajú
krajnice a lokálne rozšírenia miestnej komunikácie.
V obytných častiach je odstavovanie vozidiel riešené na vlastných pozemkoch rodinných
domov alebo
v garážach. Keďže sa v obci nenachádzajú žiadne zariadenia OV s vyššími prevádzkovými
kapacitami, súčasný stav vcelku vyhovuje nárokom na statickú dopravu, napriek tomu je
nutné v podrobnejšom riešení najmä v centrálnom priestore obce parkovacie kapacity
prehodnotiť.
Cyklistická doprava
Cyklistická doprava má v riešenom území potenciál plniť jednak funkciu lokálnej
alternatívnej dopravy, ako aj z hľadiska rekreácie (cykloturistika, poznávacia turistika).
Vymedzené cyklistické chodníky nie sú na území obce vybudované. Cyklistická trasa je
súčasťou tzv. „Zelenej stuhy Pohronia“ a vedie od Pohorelej cez Šumiac do Telgártu.
Železničná doprava
Železničná trať č. 172 Banská Bystrica – Červená Skala, ktorá je jednokoľajná,
neelektrifikovaná so zaťažením 17 pravidelných vlakov osobnej dopravy, 6 pravidelných
vlakov nákladnej dopravy a 6 nákladných vlakov podľa potreby
železničná trať č. 173 Margecany – Červená Skala, ktorá je jednokoľajná, neelektrifikovaná
so zaťažením 17 pravidelných vlakov osobnej dopravy, 2 pravidelné vlaky nákladnej dopravy
a 4 nákladné vlaky podľa potreby
Výhľadovo je nutné, napriek skutočnosti, že sú zariadenia v riešenom území dlhodobo
stabilizované, počítať so zvýšením zaťaženia o 10%.
Autobusová doprava
V obci Šumiac sú v súčasnosti dve autobusové zastávky umiestnené priamo v obci Šumiac a
v časti Červená Skala. Ani jedna z nich nevyhovuje plne požiadavkám STN. Rozmiestnenie
zastávok vytvára priaznivé podmienky z hľadiska obsluhy územia autobusovou dopravou, čo
sa týka pešej dostupnosti obyvateľov sídla.

Zásobovanie pitnou vodou
V súčasnosti je obec Šumiac zásobovaná pitnou a úžitkovou vodou zásobovaná z verejného
vodovodu (z vodných zdrojov Cibulnô + Potôčky, Široký bán) v správe StVPS a.s. Banská
Bystrica. V časti Červená Skala je prevádzkovanie vodovodu v správe Železníc SR (vodný
zdroj Červená Skala).

Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd, zber a likvidácia komunálneho
odpadu
V obci Šumiac sa už v súčasnosti realizuje výstavba verejnej obecnej splaškovej kanalizácie.
Celková koncepcia odkanalizovania obce uvažuje s vybudovaním delenej kanalizácie.
Dažďové odpadové vody sú v súčasnosti z celej jestvujúcej zástavby obce odvádzané len
povrchovo a to vybudovanými spevnenými i zemnými povrchovými rigolmi, či priekopami,
ktoré sú zaústené do miestnych potokov.
Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v obci za rok v tonách predstavuje 231,8 t
(údaje k 31. 12. 2007). Obec začala so separovaným zberom odpadu.
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Zásobovanie elektrickou energiou
Obec Šumiac je zásobovaná elektrickou energiou z 22 kV linky napojenej prevodnou stanicou
na vzdušné vedenie č. 7711,2 Medzibrod – Závadka - Dobšiná. Všetky 22 kV rozvody
v katastrálnom území sú vzdušné. Obcou prechádza vzdušná linka VN mimo zastavanú časť a
sú z nej napojené trafostanice v obci.

Zásobovanie plynom
Obec nie je napojená na rozvody plynu. Obec Šumiac je možné výhľadovo napojiť na
plynovod až po dostavbe Horehronského plynovodu.

Zásobovanie teplom
V blízkosti obce sa nenachádzajú žiadne centrálne výrobne tepla. Možno konštatovať, že
v súčasnosti väčšina domácností, všetky objekty podnikateľských aktivít a občianskej
vybavenosti využívajú ako zdroj tepla potrebného pre účely kúrenia, varenia a prípravu TÚV
el. energiu a pevné palivo.

Netradičné druhy energie
Vzhľadom na polohu osídlenia je potrebné v koncepcii rozvoja zvážiť i možnosti využitia
netradičných druhov energie.

Elektronické komunikačné siete
Z hľadiska telekomunikácií Šumiac patrí do MTO Brezno, ktoré zároveň prislúcha do UTO
Banská Bystrica. V súčasnej dobe je v záujmovom území vybudovaná vzdušná telefónna sieť.
Rozvoj telekomunikačných zariadení vychádza z predpokladanej 60 % telefonizácie bytov a
100 % podielu podnikateľských staníc v rámci SR. Telekomunikácia bytov bola
kategorizovaná podľa veľkosti sídla a jej limitné hodnoty sú u sídiel do 5000 obyvateľov - 33
%.

Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny
Územie krajinného celku Šumiac - Telgárt tvoria južné svahy Kráľovej hole, údolie horného
toku Hrona a severné svahy Spišskogemerského krasu. Pri spracovaní územnoplánovacej
dokumentácie obce je nutné rešpektovať:
Národný park Nízke Tatry a jeho ochranné pásmo – Vyhlásený v roku 1978. Podľa zákona č.
543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na území platí tretí a v ochrannom pásme druhý
stupeň ochrany.
Národný park Muránska Planina – Vyhlásený Nariadením vlády SR č. 259/1997 Z.z., ktorým
sa vyhlasuje Národný park Muránska planina zo dňa 23. septembra 1997. Podľa zákona č.
543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na území platí tretí a v ochrannom pásme druhý
stupeň ochrany.
Maloplošne chránené územia:
-Prírodná rezervácia Martalúzka – rok vyhlásenia 1999
-Prírodná rezervácia Meandre Hrona – rok vyhlásenia 1980
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-Chránený areál Brezinky – rok vyhlásenia 2007
Územia sústavy NATURA 2000 v Národnom parku Nízke Tatry a jeho ochrannom pásme
Chránené vtáčie územie Nízke Tatry
Územia európskeho významu:
-Kráľovohoľské Nízke Tatry, SKUEV0310
Lokality výskytu chránených a vzácnych druhov flóry
Ochrana ložísk nerastov
V katastrálnom území obce Šumiac sa nachádza výhradné ložisko „Šumiac- Červená Skala,
stavebný kameň“, s určeným chráneným ložiskovým územím a dobývacím priestorom
„Šumiac“. Podľa zákona č.313/1999 Z.z. o geologických prácach a štátnej geologickej správe
(geologický zákon) a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský
zákon) v znení neskorších predpisov, je orgán územného plánovania a spracovateľ
územnoplánovacej dokumentácie pri územnoplánovacej činnosti povinný rešpektovať
uvedené právne predpisy.

Požiadavky na ochranu kultúrneho dedičstva
Na katastrálnom území obce Šumiac sa nenachádza žiadne pamiatkovo chránené územie. Tiež
nie sú evidované archeologické lokality z dôvodu, že v obci nebol vykonaný archeologický
výskum. Predpokladá sa však možný výskyt archeologických nálezov z doby praveku. V
oblasti ochrany kultúrneho dedičstva je nutné sa riadiť zákonom NR SR č. 49/2002 Z.z. o
ochrane pamiatkového fondu. V obci sú evidované nasledovné národné kultúrne pamiatky:
Dom ľudový s areálom (3 PO – dom, dreváreň, budova hospodárska), Šumiac, Studničková
ul. s č. 298, č. ÚZPF 3431/3, parcela č. 90/1
Pamätník Padlí partizáni, Park, č. ÚZPF 184/0, parcela č. 1/7
Dom ľudový zrubový, Šumiac – Bučianka č. 37, č. ÚZPF 3427/0, parcela č. 8/1-2
Dom ľudový a budova hospodárska, Šumiac č. 158, č. ÚZPF 3428/2, parcela č. 51/1
Dom ľudový zrubový, Šumiac č. 203, č. ÚZPF 3429/0 parcela č. 62/6
Dom ľudový zrubový, Šumiac č. 241, č. ÚZPF 3430/0 parcela č. 69/2
Dom ľudový zrubový a budova hospodárska, Šumiac č. 472, č. ÚZPF 3432/2, parcela č. 227
Dom ľudový, Šumiac č. 426, č. ÚZPF 3468/0, parcela č. 164/2
Dom ľudový zrubový, Šumiac č. 471, č. ÚZPF 3469/0, parcela č. 223/3
Dom ľudový zrubový, Šumiac č. 650, č. ÚZPF 3470/0, parcela č. 359/5
Usadlosť Dom ľudový zrubový I., II. A III (č. 368) a budova hospodárska, Šumiac č. 369 –
horná časť obce, č. ÚZPF 11395/1-4, parcela č. 119/1,2,3,4
V roku 2007 bol spracovaný návrh na vyhlásenie objektu Grécko-katolíckeho kostola spolu so
vstupnou bránou do kostola v Šumiaci za národnú kultúrnu pamiatku. Taktiež je pripravený
zápis na vyhlásenie ochranného pásma okolo kostola.

Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra
Jestvujúca občianska vybavenosť včítane sociálnej infraštruktúry v zásade vyhovuje
súčasným aj výhľadovým potrebám obyvateľov obce. Nie je priestor na nejaké ďalšie
rozširovanie sortimentu služieb, a nie je potrebné zvyšovať ani kapacity služieb momentálne
na území obce existujúcich. Vzhľadom na počet a štruktúru obyvateľstva a jeho potreby je aj
sortiment aj kapacita existujúcich služieb – či už verejných, alebo komerčných dostačujúca.
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Prípadne existuje iba určitý obmedzený priestor, v rámci ktorého je možné ešte flexibilne
reagovať na meniace sa, resp. zvyšujúce sa požiadavky obyvateľstva.
Sociálna občianska vybavenosť na území obce je reprezentovaná objektmi pre školstvo a
výchovu. Z predškolských zariadení sa v obci nachádza materská škola, ktorú navštevuje v
dvoch triedach s trom učiteľmi celkovo 42 detí. V súčasnej dobe nie je využívaná na plnú
kapacitu. Základná škola má kapacitu 10 tried s počtom žiakov 160.
V obci sa nenachádzajú žiadne zariadenia sociálnej starostlivosti. Zariadenia zdravotníckej
starostlivosti sú reprezentované ambulanciami praktického lekára a stomatológa.
Komerčná občianska vybavenosť je v obci zastúpená zariadeniami maloobchodu (potravinové
predajne, predajne priemyselného tovaru, rozličný tovar), zariadeniami služieb (pohostinstvo).
Ostatná občianska vybavenosť na území obce je reprezentovaná objektmi pre verejnú správu
a administratívu (objekt obecného úradu spolu s poštou), objektmi pre kultúru a osvetu –
kultúrny dom s knižnicou, Dom smútku, kostol, objektmi pre šport - športové zariadenia sú v
obci zastúpené športovým ihriskom. Ďalej sa v obci nachádza požiarna zbrojnica s kapacitou
1 vozidlo.
Tabuľka 11 Spádovosť obce, údaje k 31. 12. 2007
Ukazovateľ
Hodnota
Sídlo matričného úradu
Šumiac
Sídlo pracoviska daňového úradu
Brezno
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru
Pohorelá
Sídlo Okresného súdu
Brezno
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
Pohorelá
Sídlo pracoviska obvodného úradu
Brezno
Sídlo Územnej vojenskej správy
Banská Bystrica
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Heľpa
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia
Brezno
Zdroj: Štatistický úrad SR, Mestská a obecná štatistika. Dostupné na:
http://www.statistics.sk/mosmis/sk/run.html

Rekreácia a cestovný ruch
V obci sa nenachádzajú väčšie zariadenia rekreácie a cestovného ruchu a to napriek značnému
potenciálu územia pre rozvoj rekreácie. V návrhu územnoplánovacej dokumentácie je nutné
navrhnúť plochy rekreácie vo väzbe na Kráľovu Hoľu a vo väzbe na územie Telgártu so
zabezpečením plôch pre celoročnú rekreáciu.
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1.2 SWOT analýza obce Šumiac v štruktúre podľa
jednotlivých prioritných oblastí rozvoja obce
Graf 5 Princíp SWOT analýzy
pozitívne negatívne
faktory faktory
silné stránky slabé stránky

S W

interné faktory
externé faktory

o b e c

Poloha
o k o l i e

O T

príležitosti

ohrozenia

Jednotlivé faktory vonkajšieho aj vnútorného prostredia a ich vzájomné pôsobenie možno
znázorniť pomocou nasledujúcej matice. V nej je znázornených niekoľko možných stratégií,
ktoré obec môže zvoliť aby maximálne využila vnútorný potenciál obce (silné stránky) a
príležitosti, ktoré sa obci ponúkajú z vonkajšieho prostredia (príležitosti), a na druhej strane,
aby sa v maximálnej možnej miere pokúšala odstraňovať slabé stránky, ktoré obec má
(vzhľadom na to, že ide o vnútorné slabiny, môže ich obec ovplyvniť, resp. pokúsiť sa ich
riešiť, odstrániť), a rovnako aby sa pripravila na riziká z vonkajšieho prostredia, ktoré
postihujú všetkých bez rozdielov, a obec ich ovplyvniť nedokáže (hrozby).
Graf 6 Jednotlivé faktory vonkajšieho aj vnútorného prostredia zo SWOT analýzy a ich
vzájomné pôsobenie - matica stratégií
Interná analýza
SWOTanalýza
Silné stránky (S)
Slabé stránky (W)
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x
S-O-stratégia::
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príležitosti.
r
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W-T-stratégia:
S-T-stratégia:
a
Vývoj stratégií, pomocou ktorých je
l Hrozby (T) Použitie silných stránok možné obmedziť hrozby, ktoré obci
pre zamedzenie hrozieb.
ý
hrozia vzhľadom na jej slabiny
z
a
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Silné stránky obce Šumiac
Geografická poloha obce
- koncová obec s nízkym počtom obyvateľstva, poskytujúca príjemné a pokojné vidiecke
bývanie
– pomerne krátka vzdialenosť od mestských sídel a dopravná dostupnosť týchto sídel
Prírodné prostredie
- nenarušené životné prostredie
- ekologicky stabilná krajina
- pomerne priaznivé klimatické a ďalšie prírodné podmienky pre život na území obce
- kvalitná voda, bohaté zásoby podzemných vôd
- kvalita ovzdušia
- lesnatá krajina a jej využitie pre hospodárske účely i pre rekreáciu
Jedinečnosť obce – história, tradície, kultúra
- jedinečnosť historického dedičstva, bohaté a stále živé ľudové tradície a zvyky obce a celého
regiónu, hmotná a nehmotná kultúra
- sakrálne stavby – kostoly na Šumiaci a v Červenej skale, kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie a kaplnka v Teplici
-živá kultúra a folklór - periodicky sa opakujúce kultúrne podujatia
- tradícia poľnohospodárstva (salašníctva, chovu dobytka), lesníctva
- čiastočne zachované ľudové remeslá
- špecificky krajová finálna produkcia – finálne spracovanie prírodnej suroviny - drevo, koža,
plátno, ovčia vlna
- tradičná jedinečná gastronómia (pokrmy z múky, zo zemiakov, z mlieka, syrárstvo, jahňacie
mäso, mladý dobytok,.....)
- tradícia SNP
- súkromné múzeum zvoncov pána Mikuláša Gigaca
Obyvatelia obce
- vzdelaní a kvalifikovaní ľudia (vysoká diverzita profesií miestneho obyvateľstva, vrátane
remeselných zručností)
- talent, tvorivosť, odborné schopnosti ľudí
- naturel miestneho obyvateľstva
- silne vyvinutý lokálpatriotizmus miestnych ľudí i rodákov žijúcich mimo obce – rodáci zo
Šumiaca sa stále vracajú do svojho rodiska a pomáhajú obci a jej obyvateľstvu aj po odchode
z rodiska – či už finančne (darcovstvo, sponzoring) alebo iným nemateriálnym spôsobom
- výchova mladej generácie, vrátane organizovania mimoškolskej a záujmovej činnosti –
zameranej na rozvoj talentu a schopností detí a mládeže
- podpora kultúrnej a športovej mimoškolskej činnosti detí – projekty, v ktorých ako žiadateľ
figurovala obec alebo základná škola, zamerané na budovanie školskej infraštruktúry aj na
realizáciu konkrétnych akcií a programov pre deti
- podpora a pomoc pre Rómov zo strany obce – vo forme služieb miestneho komunitného
centra a terénnej sociálnej práce a realizácie početných projektov zameraných na napĺňanie
ich materiálnych potrieb, ale aj na rozvoj ich osobnostného a pracovného potenciálu
- starostlivosť o starších občanov, osamelo žijúcich, odkázaných na pomoc – poskytovanie
opatrovateľskej služby, príprava obedov v zariadení ZŠS
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- obec sa osobitne zaujíma o špecifické potreby každej z týchto skupín obyvateľstva. Obec sa
v záujme zlepšenie životných podmienok a sociálno-ekonomickej situácie, v záujme aktivácie
a integrácie znevýhodnených skupín obyvateľov, zúčastnila projektu komunitného
plánovania. Okrem dôsledného zmapovania a analýzy existujúcej situácie v tejto oblasti na
území obce, vrátane auditu problémov, bolo jedným z výstupov projektu vytýčenie a následná
realizácia cieľov na riešenie existujúcich problémov, s aktívnou účasťou obce v tomto
procese.
Kultúra, šport, rekreácia, ďalšie spoločenské dianie v obci, občiansky aktivizmus
(spolky, kluby, neziskové organizácie, dobrovoľnícka práca) a podpora týchto aktivít zo
strany obce
- ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrnych aktivít a služieb, kultúrnej infraštruktúry –
v záujme zvýšenia atraktívnosti obce navonok, ale aj pre v záujme rozvojových zámerov
obce, vrátane rozvoja cestovného ruchu
- podpora a výchova nasledovníkov súčasných nositeľov miestnej kultúry
- činnosť miestneho Folklórneho súboru Šumiac (občianske združenie) a rómskeho
folklórneho súboru Ľoli ruža,
- činnosť ďalších neziskových organizácií (občianskych združení): 1. Kráľova hoľa
(občianske združenie, predsedníčka Mária Čupková), 2. Družba (občianske združenie,
predseda Marián Bartoš), 3. športový klub Telovýchovná jednota Družstevník Šumiac
(občianske združenie)
- množstvo kultúrnych a športových podujatí organizovaných základnou školou pre deti
v rámci voľnočasovej záujmovej mimoškolskej činnosti
- školský klub detí ako miesto mimoškolskej a záujmovej činnosti – profesionálny
a motivovaný personál venujúci sa deťom v mimoškolskom čase
- kultúrne a športové podujatia organizované s ročnou periodicitou, navštevované aj
obyvateľmi okolitých obcí: Vianoce pod Kráľovou hoľou
Náboženské sviatky v obci – Nanebovstúpenie Pána
Vatra zvrchovanosti
Krnačky
- vysoká účasť domáceho obyvateľstva na obecných kultúrnych a športových podujatiach
- organizovanie a finančná podpora týchto akcií zo strany obce
- finančná podpora miestnych neziskových organizácií zo strany obce
Bývanie v obci
- koncová poloha obce – väčší kľud a súkromie
- štandard bývania – rodinné domy (v súkromnom vlastníctve) s veľkou obytnou
plochou, so záhradami a hospodárskymi dvormi (s možnosťou pestovania a chovu pre
vlastnú spotrebu),
- vzrastá záujem ľudí o zvyšovanie kvality bývania a znižovanie energetickej náročnosti
(zatepľovanie, vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody), rekonštrukcia
a modernizácia existujúceho bytového fondu obyvateľmi
- ľudia dbajú o úpravu okolia svojich obydlí,
- nárast záujmu mestskej populácie o víkendové bývanie na vidieku – chalupári – kúpa
a rekonštrukcia existujúcich budov na tento účel
- možnosti využitia voľného (neobývaného) bytového a nebytového fondu pre
víkendové bývanie, ale aj ako priestory na podnikanie v cestovnom ruchu, či v ďalších
službách a výrobách
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ponuka voľných stavebných pozemkov?
ceny nehnuteľností v obci
vysídľovanie obce- úbytok počtu obyvateľov v dôsledku migrácie – hlavne mladšie
generácie odchádzajú za prácou mimo obce, dokonca mimo republiky,
naopak staršie obyvateľstvo (nielen v poproduktívnom veku, ale aj v produktívnom
veku) je úzko späté s obcou – z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti, starostlivosti o
chorých a starých rodičov, či najbližších príbuzných, odkázaných na opateru –
zostávajú žiť v obci a častokrát denne dochádzajú za prácou.

Technická a sociálna infraštruktúra, služby pre obyvateľstvo poskytované samosprávou
i súkromným sektorom
- dopravné napojenie obce – cestná sieť (jej kvalitu považujeme za slabú stránku,
znižujúcu celkový komfort ), železničná sieť
- napojenie na vodovod
- zásobovanie elektrickou energiou
- vybudovaná čistiareň odpadových vôd
- zrekonštruované verejné osvetlenie
- zrekonštruovaný miestny rozhlas
- zakúpenie modernej techniky obcou pre údržbu miestnych komunikácií a verejných
priestorov
- internetizácia obce, pripojenie domácností a inštitúcií na internet
- príprava projektu obnovy námestia obce – vrátane oddychových zón, parkovacích
plôch, zelene v centre mesta, autobusovej zastávky projekt v štádiu finalizácie
prípravy projektového návrhu
- školská infraštruktúra a služby základného školstva a predškolskej výchovy - budova
základnej, materskej školy, ZŠS,
- využitie školskej jedálne aj pre prípravu stravy pre starších ľudí
- zdravotná infraštruktúra a zdravotná starostlivosť - miestne zdravotné stredisko –
praktický lekár, stomatologická ambulancia v Červenej Skale, detský lekár,
- služby veterinárneho lekára,
- kultúrna infraštruktúra - miestna knižnica, budova obecného úradu a jej kultúrna sála,
prírodný amfiteáter,
- športová infraštruktúra - novovybudované multifunkčné ihrisko, pôvodné ihrisko
- obec podľa možností svojho rozpočtu priebežne prispieva na rekonštrukciu
zastaraného obecného majetku, vrátane obnovy jeho vybavenia a zariadenia (budovy:
základná škola, materská škola, základné školské stravovanie, obecný úrad, stredisko
Doprava, stredisko Zber komunálneho odpadu, stredisko Dobrovoľný hasičský zbor,
komunitné centrum – ich zariadenie, prístrojové vybavenie)
- kompostovisko – v záujme ekologicky prijateľného ukladania biologického odpadu
a jeho zhodnocovania
- zber a likvidácia komunálneho odpadu - začiatok separovaného zberu odpadu, čo
korešponduje
s budúcimi
trendmi
nakladania
s komunálnym
odpadom
a povinnosťami, ktoré z toho pre miestne samosprávy do budúcnosti vyplývajú,
- starostlivosť o čistotu obce a ďalšie práce podľa potrieb obce a jej obyvateľov –
aktivačné práce organizované obcou
- komerčné služby pre obyvateľov obce - obchody s potravinami i nepotravinárskym
tovarom, kaderníctvo, kozmetika, pohostinstvá, poštové a finančné služby (poštová
banka)
- blízkosť stredísk rekreácie a oddychu, ktoré v obci chýbajú – lyžovanie, turistika,
plávanie
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infraštruktúra špecificky využívaná rómskou komunitou - nízkoprahové bývanie –
obytné bunky pre Rómov, sanitačná bunka pre rómsku komunitu,
- miestne komunitné centrum – spektrum aktivít a činností zameraných na pomoc
a podporu nielen pre rómske obyvateľstvo, ale aj pre miestne obyvateľstvo a pre
miestnu samosprávu,
Vzhľadom na počet a skladbu obyvateľstva je existujúce spektrum aj kapacita služieb na
území obce primerané. Komerčné služby (mimo tých verejných – školstvo, obecná
samospráva) poskytujú súkromní poskytovatelia, ktorých pri rozhodovaní o podnikaní na
území obce väčšinou ovplyvnil, resp. motivoval fakt, že na území obce aj žijú a podnikanie
im slúži skôr ako zdroj obživy než ako zárobková činnosť s nadpriemerne vysokými
zárobkami.
Ekonomická základňa obce a jej perspektívy v dlhodobom horizonte, zamestnanosť
obyvateľov obce, pracovné príležitosti na území obce, podnikateľské subjekty na území
obce
Na území obce sa nenachádzajú významné výrobné prevádzky. Z hľadiska
poľnohospodárskej výroby v obci pôsobí Poľnohospodárske družstvo Šumiac a tiež niekoľko
samostatne hospodáriacich roľníkov (Agrofarma Hipoturistiky Ranč HP).................
Na území obce ďalej pôsobia prevádzky Píla Červená Skala a obecné podniky: Kameňolom
Červená Skala, s. r. o. a Podnik služieb, s. r. o.
Prevažná väčšina obyvateľov obce pracuje v zamestnaneckom pomere a dochádza za prácou
prevažne mimo obce, ale vzrástol počet obyvateľstva, ktorého zdrojom obživy sú príjmy nie
zo zamestnania, ale zo živnostenského podnikania (firmy a organizácie si najímajú túto
pracovnú silu).
Systematický a strategický prístup samosprávy k rozvoju obce
a) Strategický manažment obce
- kvalifikované, odborne zdatné vedenie obce i širší manažment (projektový manažment,
marketingový manažment)
- iniciovanie a samotné spracovanie strategických rozvojových dokumentov obce ako
predpoklad realizácie ďalších rozvojových zámerov – územný plán obce, plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,.......................
- aktualizácia územno-plánovacej dokumentácie – projekt bol schválený, momentálne je vo
fáze realizácie
- spracúvanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky....... – základného
strategického dokumentu obce
- ukončenie projektu komunitného plánovania, ktorého výstupom bol okrem iného
vypracovaný komunitný sociálny plán na roky 2008 až 2013
- marketing územia - permanentné úsilie obce o vytváranie pozitívneho imidžu obce navonok:
voči podnikateľským inštitúciám, voči inštitúciám štátnej správy či regionálnej samosprávy,
voči návštevníkom a turistom
- prípravná fáza projektu zameraného na
dobudovanie a rekonštrukciu dopravnej
infraštruktúry: miestnych komunikácií – projekt vo fáze............
- prípravná fáza projektu zameraného na dobudovanie základnej infraštruktúry: kanalizácie –
projekt vo fáze............
- vysporiadané vlastnícke vzťahy k pôde a majetku na území obce ako prvotný predpoklad
realizácie rozvojových zámerov,
b) Zdravé obecné financie
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obec zodpovedne hospodári s obecnými finančnými prostriedkami a s obecným
majetkom, spravuje ho a zveľaďuje
obec splatila svoj dlh z minulosti, momentálne nie je zadlžená
má stabilnú daňovú politiku
je úspešná v získavaní mimorozpočtových prostriedkov zo štátnych či európskych
verejných zdrojov,
obec získava prostriedky aj zo súkromných zdrojov – donorstvo (darcovstvo),
sponzorské príspevky, najčastejšie od podnikateľských subjektov

c) Projektový manažment
- systematický prístup k príprave projektových návrhov – v súlade s celkovou stratégiou
rozvoja obce v dlhodobej perspektíve
- vysoká aktivita obce pri získavaní prostriedkov pre obec zo štátnych (vládnych),
regionálnych či európskych zdrojov
- vysoká úspešnosť pri predkladaní projektových návrhov (vysoké percento
schválených projektových návrhov z celkových podaných návrhov, konkrétne.....)
- osobitne významnou skupinou z celkového počtu projektov tvoria neinvestičné
projekty zamerané na ľudské zdroje - na deti a mladú generáciu, na marginalizované
rómske komunity – pokrytie ich materiálnych, vzdelávacích, kultúrnych a ďalších
spoločenských potrieb
- druhú veľkú skupinu projektov tvoria rozsiahle investičné akcie zamerané na
budovanie kľúčovej technickej a sociálnej infraštruktúry na území obce, ktorej
vybudovanie je kľúčové pre budúce zámery
d) Komunikácia s občanom, informácie o obci a propagácia obce navonok
- informačné tabule na území obce
- miestny rozhlas,
- webovská stránka, chat,
- vydanie monografie a ďalších propagačných materiálov o obci,
- vydávanie hudobných CD so šumiackou ľudovou hudbou,
- verejné zasadnutia OZ, na ktorých sa obyvatelia môžu vyjadriť k dianiu v obci
a predniesť svoje požiadavky aj pripomienky
e) Spolupráca obce so subjektmi na území obce (podnikatelia, neziskové
organizácie,...........) aj mimo obce. Partnerstvo obce s ostatnými subjektmi verejného
(štát, Banskobystrický samosprávny kraj, regionálne samosprávne partnerstvá) a
súkromného sektora (vrátane neziskového) a jeho miesto a význam v procese rozvoja
obce
- činnosť neziskových organizácií na území obce, ich podpora zo strany obce a vzájomná
spolupráca
- spolupráca obce s miestnymi podnikateľmi – vytváranie priaznivých podmienok pre
podnikanie v obci,
- kontakty a spolupráca s Banskobystrickým samosprávnym krajom
- kontakty a spolupráca s Úradom vlády
- kontakty a spolupráca s ostatnými obcami v regióne, so záujmovými združeniami v oblasti
miestnej a regionálnej samosprávy
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Slabé stránky obce Šumiac
Prírodné prostredie
- drsné klimatické podmienky, vysoký počet vykurovacích dní v roku
- bonita pôdy nie je dostatočná na rozvoj rastlinnej výroby
- nezodpovedné hospodárenie v lesoch
Obyvatelia obce
- pokles počtu obyvateľov a s tým súvisiaca hrozba poklesu príjmov obce z miestnych daní
a poplatkov,
- starnúca populácia – pod vplyvom celkového demografického vývoja (pozri percento ľudí
v produktívnom, postproduktívnom a predproduktívnom veku v analytickej časti a vývoj
tohto stavu) – s tým spojené nároky na zdravotnú a sociálnu starostlivosť a ďalšie potreby
starnúcej, osamelo žijúcej populácie, odkázanej na pomoc iných
- trend poklesu pôrodnosti a poklesu počtu obyvateľstva v predpoduktívnom veku
u väčšinovej populácie, s tým súvisiaci pokles počtu žiakov materskej a základnej školy
- nezáujem (apatia, slabé uvedomenie) ľudí v situáciách, keď sa rozhoduje o veciach
verejných, resp. slabý záujem,
- nízka životná úroveň – osobitne úroveň bývania – Rómov v rómskej osade, s dlhodobou
negatívnou perspektívou vývoja tohto stavu, - úroveň bývania, zamestnanosť, vzdelanie,
výchova detí zo strany rodičov
- pokles záujmu rómskych rodičov o vzdelanie svojich detí
- neexistujúce ekologické povedomie niektorých občanov, nezodpovedný prístup niektorých
občanov k nakladaniu s odpadom (čierne skládky, nebezpečné odpady, odpad
z hospodárskych dvorov)
- častokrát nedocenenie hodnôt krajiny a regiónu samotnými miestnymi obyvateľmi
Kultúra, šport, rekreácia, ďalšie spoločenské dianie v obci, občiansky aktivizmus
(spolky, kluby, neziskové organizácie, dobrovoľnícka práca) a podpora týchto aktivít zo
strany obce
.....
Bývanie v obci
- vysoký počet trvalo neobývaných domov
- potenciál pre ďalšiu individuálnu bytovú výstavbu, ktorý obec má, znehodnocuje fakt, že nie
je dobudovaná základná technická infraštruktúra, vrátane dopravnej,
- mnohým potenciálnym záujemcom – najmä o víkendové bývanie – chýba komplexnejšia
sieť služieb
Technická a sociálna infraštruktúra, služby pre obyvateľstvo poskytované samosprávou
i súkromným sektorom
- zlý technický stav prístupovej komunikácie k obci
- zlý technický stav miestnych, resp. obecných komunikácií – čo je citeľné hlavne pri náraste
individuálnej automobilovej dopravy
- morálne a technicky opotrebovaný vozidlový park verejnej hromadnej dopravy (cestnej i
železničnej)
- zlý technický stav obecných nehnuteľností a ďalšieho hnuteľného obecného majetku –
v dôsledku veku, opotrebenia – ide o zastaralý majetok, ktorý vyžaduje rekonštrukciu, resp.
obnovu, výmenu
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- nedostatočne upravené, málo atraktívne centrum obce, bez zelene, oddychových zón –
neatraktívne osobitne pre návštevníka obce
- neexistujúca plynofikácia obce
- na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody sa využíva prevažne pevné palivo
a elektrina,
- nedobudovaná kanalizácia
- chýbajúce finančné služby (bankomat)
Ekonomická základňa obce a jej perspektívy v dlhodobom horizonte, pracovné
príležitosti na území obce, podnikateľské subjekty na území obce, zamestnanosť
obyvateľov obce
- slabá ekonomická základňa obce – bližšie vysvetlenie v analytickej časti (str. 21)
- nedostatok pracovných príležitostí v obci – osobitne problematická je dlhodobá
nezamestnanosť a nezamestnanosť občanov v staršom, resp. preddôchodkovom veku
– priestorová a do istej miery aj profesná imobilita pracovnej sily, osobitne nezamestnanej
(neochota, nezáujem, nemožnosť či nemotivácia k rekvalifikácii, resp. doplneniu si
kvalifikácie),
- príčinou priestorovej imobility je vlastníctvo nehnuteľnosti, resp. starostlivosť o starých
a chorých rodičov, resp. najbližších príbuzných
- veľký rozsah sezónnej zamestnanosti miestneho obyvateľstva v poľnohospodárstve, lesnom
hospodárstve a stavebníctve
- nízky podiel sektorov so sofistikovanou činnosťou a vysokou mierou pridanej hodnoty
- nedostatočne využitý potenciál obnoviteľných zdrojov energie – predovšetkým biomasa, ale
aj vietor, voda a geotermálna energia
- nedostatočná finalizácia prírodnej suroviny najmä v drevospracujúcom priemysle
a poľnohospodárstve (s nízkou pridanou hodnotou) – či už drevnej, resp. produkcie živočíšnej
výroby – v záujme maximálneho zhodnotenia prírodnej suroviny
- nedostatočne rozvinuté tradičné remeselné odvetvia
Cestovný ruch
-podcenenie významu CR ako dynamického sektoru moderného podnikania a iniciátora
nadväzujúcich aktivít podporujúcich rast zamestnanosti a príležitostí regionálneho rozvoja
- nedostatočne využitý existujúci potenciál cestovného ruchu a jeho previazanosť na oblasť
kultúry (nevyužitý potenciál kultúrnych pamiatok v obci)
- nízky stupeň informovanosti a propagácie obce aj celého regiónu ako turistickej destinácie,
- chýbajúca tradícia podnikania v cestovnom ruchu, agroturistike a vidieckom cestovnom
ruchu,
- roztrieštenosť inštitucionálnej základne subjektov cestovného ruchu v regióne,
- nevytvorenie podporných regionálnych štruktúr – regionálneho marketingového centra,
projektového tímu, odborných sektorových tímov
- nekoordinovanosť samosprávy, podnikateľov, tretieho sektora a občanov v oblasti rozvoja
cestovného ruchu
- chýba marketingová štúdia (koncepcia) získavania turistov pomocou špeciálnych programov
a podujatí – výstavy, atraktívne víkendové programy, veľtrhy, súťaže, kurzy, koncerty a pod
- nedostatočne vybudovaná infraštruktúra pre rozvoj cestovného ruchu – od dopravnej, cez
podporné služby: služby ubytovacie, stravovacie,
- nekvalifikovaný manažment a personál pre podnikanie a prácu v cestovnom ruchu (potreba
vzdelávania, rekvalifikácie)
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- nedostatočná úroveň spoločenského povedomia o význame, potenciáli, prínosoch a rizikách
rozvoja cestovného ruchu
Systematický a strategický prístup samosprávy k rozvoju obce
Obecné financie
- slabá ekonomická sila obce, nedostatočné množstvo vlastných prostriedkov na rozvoj –
v porovnaní s potrebami - vzhľadom na veľkosť obce (počet obyvateľov) – obec nemá
dostatok zdrojov (či už z miestnych daní, alebo z podielových daní zo štátneho rozpočtu) na
realizáciu rozvojových zámerov, resp. v porovnaní s väčšími obcami
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Príležitosti pre obec Šumiac
Systematický a strategický prístup samosprávy k rozvoju obce
- možnosť získania finančných prostriedkov z európskych zdrojov (zo štrukturálnych fondov),
zo štátnych (vládnych) zdrojov – čo má osobitný význam v prípade rozsiahlych rozvojových
investičných projektov, ktoré sa vyznačujú vysokou finančnou náročnosťou
- dlhoročná materiálna i veľmi cenná nemateriálna podpora obce zo strany Banskobystrického
samosprávneho kraja
- legislatívna aj finančná podpora zo strany štátu (vlády) – či už procesu rozvoja vidieka,
regionálneho rozvoja, marginalizovaných rómskych komunít, vzdelávania (či už procesu
alebo infraštruktúry vzdelávania), kultúry, športu, sociálnych vecí (nezamestnaných, starých
občanov, rodín v hmotnej núdzi,......)
- nárast záujmu o niektoré problémy aj zo strany neziskových organizácií (donorstvo,
dobrovoľníctvo,....)
- široké možnosti využívania zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ pre rekonštrukciu
zastaranej infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov (programy prípravy a vzdelávania
pracovnej sily, celoživotného vzdelávania a pod.)
- poskytovanie účelových dotácií do poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, cestovného
ruchu, rozvoja vidieckej krajiny
– možnosť podporiť činnosť neziskových organizácií pôsobiacich v obci každým obyvateľom
obce - darovanie 2 % dane z príjmov
- ešte stále existuje rozsiahly potenciál pre spoluprácu obcí v regióne navzájom, ale i pre
spoluprácu samosprávy so subjektmi súkromného a neziskového sektora (PPP partnerstvá) –
rozvoj týchto foriem partnerstiev je obmedzený vzhľadom na fakt, že súkromní investori
očakávajú ziskovosť svojich investícií, t. j. návratnosť vložených prostriedkov v čo
najkratšom čase
- ďalší rozvoj propagačných a informačných aktivít o obci – nielen zo strany obce, ale aj
regionálnych združení, zoskupení, záujmových organizácií
- dôležitosť efektívnej komunikácie vedenia obce s občanmi
1. dôležitosť komunikácie pre samosprávu – odozva občanov na činnosť obecnej samosprávy,
a na druhej strane poznanie potrieb a názorov občanov na dianie v obci a na jej rozvoj
2. Význam komunikácie pre občana - obojsmerná komunikácia prispieva k zvyšovaniu
dôvery občanov k samospráve,
- aby bola obec nielen tranzitným miestom pre turistov, keď z Kráľovej hole, schádzajú do
okolitých obcí, ktoré majú lepšiu vybavenosť službami, je potrebné skompletizovať a ďalej
rozširovať ponuku služieb – hlavne pre týchto návštevníkov obce a turistov, a ďalej
zamerať sa na služby diferencované pre rôzne cieľové skupiny domáceho obyvateľstva
či návštevníkov
- udržiavané centrum obce – zeleň, oddychové zóny
- ochrana, zachovanie, obnova existujúcich prírodných aj kultúrnych pamiatok
- systematickejšia podpora živnostenského podnikania, remeselných živností,
samozamestnávania, podnikania zo strany obce (osobitne, pokiaľ vytvára aj nové
pracovné príležitosti)
Ekonomická základňa obce a jej perspektívy v dlhodobom horizonte, pracovné
príležitosti na území obce, podnikateľské subjekty na území obce, zamestnanosť
obyvateľov obce
- významný prírodný potenciál (nerastné suroviny, drevo, prírodné podmienky) pre
vytváranie nových pracovných príležitostí vo výrobe, cestovnom ruchu, službách a pod.
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- rozvoj výrob s vyšším stupňom finalizácie založených na výhodách zo spracovania
domácich surovín (s vysokým stupňom pridanej hodnoty),
Obyvatelia obce
- starostlivosť o celkový vzhľad a príťažlivosť obce zo strany samotných občanov –
čistota, starostlivosť o vzhľad a úpravy svojich obydlí,
- rastúca kúpna sila populácie doplnená o možnosti samozásobovania pre domácu spotrebu
(dopestovanie, dochovanie na domácich hospodárstvach) – prispieva k zvyšovaniu hmotného
(materiálneho) blahobytu, resp. materiálnej životnej úrovne obyvateľstva
-postupný nárast solventnejších sociálnych kategórií populácie ochotných vo väčšej
miere participovať (v dlhodobej perspektíve) na zdrojovom krytí poskytovaných
sociálnych a ďalších verejných služieb
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Ohrozenia obce Šumiac
Prírodné prostredie, ekologické záťaže a ich riešenie
- pokračujúci pokles zamestnancov v poľnohospodárstve až k rizikovým a prahovým
hodnotám môže narušiť fungovanie agrárneho sektora, spôsobiť problémy spojené
s údržbou krajiny, krajinotvorbou ochranou životného prostredia
- výskyt škodlivých činiteľov v lesoch (náhodné ťažby),
- nedostatočne využitý potenciál obnoviteľných zdrojov energie – predovšetkým biomasa,
ale aj vietor, voda a geotermálna energia
- globálne zmeny atmosféry a ich negatívny vplyv na stabilitu lesných ekosystémov
Obyvatelia obce
- nesystémové riešenie problémov sociálne slabšieho obyvateľstva zo strany štátu
- vysoká populačná aktivita marginálnych skupín obyvateľstva
- preberanie negatívnych spôsobov správania sa zo strany mladých Rómov
-vysoká miera sociálnej izolácia sociálnej odkázanosti marginalizovaných rómskych komunít
- nízka tolerancia voči marginalizovaným rómskym skupinám zo strany väčšinového
obyvateľstva
- obmedzené možnosti trávenia voľného času na vidieku – ktoré osobitne intenzívne
pociťujú mladí ľudia,
Prekážky rozvoja podnikateľských aktivít v poľnohospodárstve, lesníctve, remeselnej
výrobe
- odliv kvalifikovanej pracovnej sily z regiónu
- nezáujem mladej generácie o prácu v poľnohospodárstve a lesníctve
- odklad vstupu investorov do zaostávajúcich vidieckych oblastí,
- nedostatočná motivácia zostať v regióne a podieľať sa na jeho revitalizácii
- odklad dobudovania technickej infraštruktúry ako prekážka rozvoja nových výrob
- chýbajúce skúseností a motivácia na podnikanie
- nedostatočné možnosti – alebo nedostatočné využívanie možností - rekvalifikačných kurzov,
resp. manažérskych kurzov – pre potenciálnych záujemcov o začatie podnikania, neexistujúce
poradenstvo a administratívne služby pre potenciálnych záujemcov o podnikanie
- zlá dostupnosť informácií spojených s podnikaním
- slabá produkčná výkonnosť poľnohospodárstva
- obmedzený prístup MSP k finančným zdrojom, novým technológiám a poradenským
službám
- administratívne bariéry obmedzujúce rozvoj podnikania
- hrozba zániku tradičnej výroby a zručností
- nízka konkurencieschopnosť miestnych podnikov v dôsledku nízkej produktivity a
nerozvinutej trhovej infraštruktúry,
- nedostatočná kooperácia výrobcov pri odbyte výrobkov (odbytové združenia),
- zastaraná technologická základňa výrob, slabá inovačná aktivita pokiaľ ide o výrobné
zariadenia i výrobné technológie,
- nedostatočné využívanie domácich surovín
- nedostatočná finalizácia domácej prírodnej suroviny vo výrobách
Informácie, komunikácia, rozvoj cestovného ruchu
- nedostatočná úroveň poznania o význame, potenciáli, prínosoch i rizikách spojených
s rozvojov cestovného ruchu
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- absencia jednotného, integrovaného informačného systému cestovného ruchu v kraji s
prepojením na národný informačný systém
- neexistujúci destinačný manažment
- slabý marketing – propagácia, koordinácia, logistika
- chýba ponuka ucelených produktových balíkov
-agroturistika v počiatočnom štádiu rozvoja
- nevybudovaný vzťah obyvateľov vidieka k podnikaniu v cestovnom ruchu
- nedostatočné pochopenie miestneho obyvateľstva voči aktivitám cestovného ruchu
Príležitosť i ohrozenie zároveň predstavujú
- demografický vývoj populácie v regióne predpokladajúci nárast počtu sociálnych kategórií
občanov vyžadujúcich sociálne služby (zároveň príležitosť pre pracovnú silu zamestnať
s oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva)
- rozvoj individuálnej automobilovej dopravy na úkor verejnej hromadnej dopravy –
zvyšuje sa komfort cestovania, a teda aj dostupnosti našej obce, resp. opačne dostupnosti
okolitých sídel. Na druhej strane sa zvyšuje ekologická záťaž krajiny a vzhľadom na
technický stav miestnych komunikácií aj prašnosť a hlučnosť a nebezpečenstvo pre chodcov
a cyklistov na cestách.
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2. Strategická časť
Priority a strategické rozvojové ciele

Strategickú časť začneme vytýčením niekoľkých prioritných osí
Prioritné osi – návrh do PSRH obce Šumiac:
1. Prírodné prostredie
2. Identita prostredia (tradície, regionálne špecifiká – prírodné, kultúrne,
jedinečnosť, originalita, história)
3. Obyvateľstvo žijúce v obci, návštevníci obce, turisti, chalupári
4. Kvalita života v obci – súčasný stav, perspektívy, potreby zlepšovania
a rozvoja v budúcnosti
– dopravná a technická infraštruktúra – vodovod, kanalizácia, ČOV,
verejné osvetlenie, miestne komunikácie,.............,
– sociálno-ekonomická infraštruktúra – služby školstva,
zdravotníctva, sociálne služby, služby miestnej a regionálnej
samosprávy (verejné), služby obchodu a podnikania
(súkromné),......
– bývanie v obci – miestneho obyvateľstva, ubytovacie kapacity pre
turistov, návštevníkov
– ekonomika a hospodárstvo na území obce – spôsob obživy
obyvateľstva, vzdelanie a zamestnanie (profesie) obyvateľov obce,
súkromné podnikanie – malé a stredné podniky, resp. životnosti
zaoberajúce sa výrobnou činnosťou (priemyselnou,
poľnohospodárskou, lesníctvom, stavebníctvom,........) alebo
poskytovaním služieb, nezamestnané obyvateľstvo – jeho skladba,
osoby ohrozené sociálnym vylúčením
– občianske aktivity – spolky, združenia a ďalšie organizácie
neziskového (tretieho) sektora na území obce, miestny aktivizmus,
dobrovoľníctvo, občianske iniciatívy
– voľný čas a rekreácia na území obce - kultúrne, športové a ďalšie
formy spoločenského vyžitia
5. Perspektívy a problémy života obyvateľov obce – zoradené podľa priorít –
a návrhy ich riešenia – od technických, cez finančné (finančné krytie z vlastných
zdrojov, vypracúvanie projektov na získanie financií) a ďalšie – v kontexte
komplexných a dlhodobých trendov rozvoja obce (problémy v členení podľa
jednotlivých prioritných osí)
6. Spolupráca obce so subjektmi na území obce (podnikatelia, neziskové
organizácie,...........) aj mimo obce (partnerské obce, štát, VÚC,................)
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Respektíve alternatívne prioritné osi:
1. Prírodné prostredie a prírodné podmienky života v obci:
2. Infraštruktúra na území obce – technická (vrátane dopravnej) a sociálna
infraštruktúra pre život v obci, bezpečnosť, kvalita života v obci
3. Sociálno-ekonomické charakteristiky obyvateľstva
4. Spoločenský život v obci, občiansky aktivizmus
5. Partnerstvo obce s ostatnými subjektmi verejného a súkromného sektora
(vrátane neziskového) a jeho miesto a význam v procese rozvoja obce
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3. Implementačná časť
Akčný plán - krátkodobé ciele a úlohy na roky 2009 - 2015
4. PROIRITA, RESP. PRIORITNÁ OS: Kvalita života v obci – dopravná
a technická infraštruktúra – vodovod, kanalizácia, ČOV, verejné osvetlenie,
miestne komunikácie,.............,
Jednou z priorít je kvalita miestnej a v nadväznosti na to aj lokálnej infraštruktúry – tak
technickej, ako aj sociálnej. Uvedomujeme si, že od kvality miestnej infraštruktúry
a dostupnosti ďalších zariadení, ktoré pre potreby našej obce – či už čo do sortimentu alebo
kapacity – nie je reálne vybudovať v obci, v blízkom okolí, závisí aj komfort (kvalita) bývania
a života obyvateľov našej obce.
Po zlepšení stavu infraštruktúry možno očakávať aj zvýšenie atraktivity obce ako lokality pre
rozvoj turizmu.
Cieľ 1.1
Úloha

Názov úlohy

Revitalizácia verejných
priestranstiev obec Šumiac Projekt ROP

Financ.
Obec
5%

Financ. iný
subjekt
MVRR SR

Termín

Zodpovedný

20102011

Rekonštrukcia a stavebné úpravy
(modernizácia) chodníkov, obecných
komunikácií a verejných priestranstiev
v centre obce
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
v centre s tým spojená
Verejná zeleň v centre mesta

Cieľ 1.2
Úloha

Názov úlohy – Dobudovanie

splaškovej kanalizácie obce
Šumiac, I. a II. etapa

Financ.
Obec

Termín

5%

Financ. iný
subjekt
Min. živ.
Prostr SR.
Environ.
fond

Zodpovedný

Financ.
Obec
5%

Financ. iný
subjekt
MVRR SR

Termín
2010 2015

Zodpovedný

Financ.
Obec
5%

Financ. iný
subjekt

Termín
2010 2015

Zodpovedný

2010 2015

Cieľ 1.3
Úloha

Názov úlohy – Rekonštrukcia

miestnych komunikácií

Cieľ 1.4
Úloha

Názov úlohy – Vybudovanie

domova sociálnych služieb pre
obyvateľov obce a blízkeho
okolia

VUC
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Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Podpora

miestnych Financ.
obec
podnikateľov za účelom
rozvoja miestnej zamestnanosti
a rozvoja tradičných remesiel,
výroba produktov z miestnej
suroviny (spracovanie mlieka,
výroba syrov, lesné plody,
stolárstvo, tkáčstvo, výroba
krojov). Právna forma………

Financ. iný
subjekt

Termín

Názov úlohy – Rekonštrukcia

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Zodpovedný

Cieľ
Úloha

priestorov zdravotníckych
zariadení v obci

Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Rekonštrukcia

priestorov obecného úradu –
kuchyňa, okná na obecnom
úrade

Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Rekonštrukcia

priestorov miestnej základnej
a materskej školy

Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Vybudovanie

miestneho trhoviska

Cieľ
Názov úlohy – V rámci

podpory
rozvoja hospodárskych aktivít
a hospodárskeho využitia
územia a prírody –
vybudovanie rybníka
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Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Vybudovanie

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Názov úlohy – Na

základe
partnerstiev s obcami
v mikroregióne systematická
podpora a aktivizácia
nezamestnaných

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Názov úlohy – Podpora

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

viacúčelového spoločenského
domu pre miestnych Rómov

Cieľ
Úloha

Cieľ
Úloha

poľnohospodárskych činností
nezaťažujúcich životné
prostredie

Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Výstavba malej

vodnej elektrárne v časti
Šumiacka

4. PROIRITA, RESP. PRIORITNÁ OS: KVALITA ŽIVOTA V OBCI -voľný čas

a rekreácia na území obce - kultúrne, športové a ďalšie formy spoločenského
vyžitia
Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Vybudovanie

sedačkovej lanovej dráhy na
Kráľovú hoľu

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt –
súkromný
sektor, PPP

Termín

Zodpovedný

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt –
súkromný
sektor

Termín

Zodpovedný

Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Vybudovanie

turistického komplexu –
ubytovanie, stravovanie,
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wellness, golfové ihrisko

Cieľ
Úloha

Názov úlohy – Vybudovanie

Financ.
Obec
Viaczdroj
ové
financova
nie

Financ. iný
subjekt

Termín

Názov úlohy – Vybudovanie

TIK
(turistického informačného
centra) – poskytovanie
informácií pre turistov, obecný
skanzen (kultúrna izba)

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

Názov úlohy –

Financ.
obec

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný

kultúrneho domu

Zodpovedný

Cieľ

Cieľ

2. PROIRITA, RESP. PRIORITNÁ OS: KVALITA ŽIVOTA V OBCI - občianske

aktivity – spolky, združenia a ďalšie organizácie neziskového (tretieho) sektora
na území obce, miestny aktivizmus, dobrovoľníctvo, občianske iniciatívy
voľný čas a rekreácia na území obce - kultúrne, športové a ďalšie
Cieľ
Názov úlohy – Folklórny

Financ.
súbor
obec
Šumiac a TJ Družstevník
Šumiac – finančná podpora pre
činnosť týchto NO

Financ. iný
subjekt

Termín

Zodpovedný
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Odkazy na ďalšie dokumenty spojené s PHSR a na zdroje údajov o obci Šumiac:
1. Štatistické údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.
2. Štatistické údaje zo stránky štatistického úradu SR: www.statistics.sk
3. Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK na roky 2007 - 2013
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Horehron na roky 2007 –
2013, s výhľadom do roku 2015. MIČEV, Stanislav. 2005. Brezno: Agentúra Granty a fondy,
2005. 270 s.
5. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. November 2007. 322 s.
6. Územný plán – Zadanie. Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Paško, Ing. arch. Miroslava
Valková. Október 2008. Dostupné na: www.sumiac.sk
7. Komunitný plán obce Šumiac na roky 2008 – 2013. Spracovala: Jarmila Mihaliková,
komunitná konzultantka. Spracovné ako súčasť projektu: „Partnerstvo – nástroj riešenia
sociálnej inklúzie v okrese Brezno“. Realizátor OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu
Brezno, september 2008. Projekt spolufinancovaný Európskou úniou. 33 s. Dostupné na:
http://www.psibrezno.sk/PDF/KP_Sumiac.pdf
8. RYBÁR, M. a kol. (MOLENT, J.; ČUPKA, V.). 2008. Šumiac, dedinôčka naša... Raviso, s.
r. o, 2008. 350 s. ISBN 978-80969976-5-7
9. Analýza sociálno-ekonomickej situácie okresu Brezno a návrh na zlepšenie v sociálnej
a hospodárskej oblasti. Január 2008. 28 s. Dostupné na:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/D8A861F335A316D1C12573E7004A2536/$FIL
E/vlastnymat.doc
10. Diverzifikovaná regionálna politika Banskobystrického samosprávneho kraja. 1. Analýza
súčasného stavu. 1.1 Stručná geografická analýza územia. 1.2 Sociálno-ekonomická analýza –
1. časť. Dokument spracovaný v rámci projektu: Budovanie kapacít regionálneho
a sociálneho rozvoja pre diverzifikovanú regionálnu politiku Banskobystrického kraja. Projekt
je spolufinancovaný z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Odbor
regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia. September 2006. 111 s.
Dostupné na: www.vucbb.sk
11. Obec Šumiac. Infobulletin. Vydal Obecný úrad Šumiac. November 2008. 13 s. Dostupné
na: www.sumiac.sk
12. zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
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