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Úvod 
 
Dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jakubany“ (PHSR) na 
roky 2016 - 2023 s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov, je strednodobý strategický 
dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho 
strategické ciele a priority rozvoja. Týmto programom sa uskutočňuje podpora rozvoja na 
úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Vychádza z 
poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a 
ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a 
projektmi na jej zabezpečenie. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania 
rozvoja obce.  
 
Tabuľka 2 Zámer spracovania PHSR 

Zámer spracovania PHSR 
Názov dokumentu  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Jakubany na roky 2016 - 2023 
Forma spracovania  - pracovníkmi samosprávy. 

Riadenie procesu 
spracovania  

- pracovné skupiny boli zložené z vedenia obce, 
zamestnancov OcÚ, poslancov OZ a komisií, 

- zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou: 
dotazníkový prieskum, informovanie formou webovej 
stránky obce, prostredníctvom zasadnutí OZ.  

Obdobie spracovania  - 4. – 8. 2016  
Financovanie spracovania  - náklady na získanie informačných podkladov – tlačené 

dotazníky,  
- náklady na spracovanie dokumentu. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

  
Tabuľka 3 Harmonogram spracovania PHSR 

Harmonogram spracovania PHSR 
Termín  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  
Úvod              
Analytická časť             
Strategická časť             
Programová 
časť 

            

Realizačná časť             
Finančná časť             
Záver             
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 4 Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Tabuľka 5 Zoznam členov pracovných skupín 

Zoznam členov pracovných skupín 
Funkcia v strategickom 
plánovaní  

Funkcia v pracovnom zaradení  

garant  Ing. Ján Krajňák, starosta obce  
členovia pracovných skupín  poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obce  
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
Tabuľka 6  Vzor dohody o partnerstve 

Názov 
dokumentu  

Dohoda o partnerstve pri príprave a realizácii PHSR obce 
Jakubany  

Obdobie platnosti  2016 - 2023 

Predmet dohody  
Ide o spoluprácu pri spoločných projektoch, finančnú 
organizačnú, ako i dobrovoľné aktivity v prospech obce 

Účastníci dohody  
Subjekty tretieho sektora, podnikatelia v obci, družobné 
a partnerské obce, okolité obce, mikroregionálne združenia 

Riadenie procesu  

Riadiaci tím určil možných členov pracovných skupín, ako 
i partnerov v pripravovaných projektoch spolupráce, oslovená 
bola i široká verejnosť pre konkrétne návrhy projektových 
zámerov, pracovné skupiny a riadiaci tím bude následne 
monitorovať plnenie zámerov určených v PHSR. 

Financovanie  Projekty uvedené v strategickej, realizačnej časti a programovej časti 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR uvedené v prílohe č. 4. 
 

Štruktúra dokumentu 

Úvod  
zahŕňa najmä:  

- obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),  

- stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,  

Metóda 
Informovanie 

verejnosti 

Získavanie 
názorov 

verejnosti 

Zohľadnenie 
názorov 

verejnosti 
Dotazník verejnej mienky  X X X 

Webová stránka obce  X   
Informácia v tlači – obecné noviny  X   
Stretnutia pracovných skupín  X X X 

Internetové stránky, vrátane 
verejných 
pripomienok, sociálne 
siete 

X X X 

Stretnutia s verejnosťou X X X 



5 

 

- stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného 
územia.  

 
Časť 1: Analytická časť  
zahŕňa najmä:  

- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych 
a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane 
finančnej a hospodárskej situácie,  

- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia 
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),  

- analýzu silných a slabých stránok územia,  

- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),  

- analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),  

- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia 
rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, 
príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),  

- analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z 
hľadiska príležitostí a ohrození),  

- analýzu väzieb územia,  
- SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),  

- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,  

- identifikáciu východísk a možných riešení,  

- odhad budúceho možného vývoja.  
 
Časť 2: Strategická časť  
zahŕňa najmä:  

- víziu územia,  

- formuláciu a návrh stratégie,  

- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja 
(hospodárska, sociálna, environmentálna).  

 
Časť 3: Programová časť  
zahŕňa najmä:  

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,  

- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.  
 
Časť 4: Realizačná časť  
zahŕňa najmä:  

- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  

- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, 
spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,  

- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  
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- systém monitorovania a hodnotenia,  

- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový 
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.  

 
Časť 5: Finančná časť  
zahŕňa najmä:  

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,  

- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti 
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,  

- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.  
 
Záver  
zahŕňa najmä:  

- informácia o schválení a zverejnení PHSR.  
 
Prílohy  
táto časť zahŕňa najmä:  

- Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov 
zapojených do spracovania PHSR  

- Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové 
strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)  

- Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR  

- Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2)  

- Príloha č. 5 - Dohoda o partnerstve  
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Časť A  Analytická časť 
 

Analytická časť založená na databáze informácií a ukazovateľov obsahuje komplexné 
hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie a odhad 
budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné 
stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja 
územia obce. 

Tabuľka 7  Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť Zdroj údajov 
História obce OcÚ Jakubany, www.jakubany.sk 
Poloha OcÚ Jakubany, www.jakubany.sk 
Prírodné prostredie OcÚ Jakubany, www.jakubany.sk 
Kultúra OcÚ Jakubany, www.jakubany.sk 
Demografia OcÚ Jakubany, www.jakubany.sk 
Školstvo OcÚ Jakubany, ZŠ s MŠ Jakubany 
Technická infraštruktúra OcÚ Jakubany 
Ekonomická štruktúra ÚPSVaR Stará Ľubovňa 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

A.1  Analýza vnútorného prostredia 
 

A.1.1  História obce 
 

Prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1322, kedy pán hradu Ľubovňa, spišský župan Filip 
Drugeth dal akémusi Štefanovi, synovi Petra z Lomničky pôdu na osídlenie, na ktorej mal 
založiť osadu Štefanov. Osídlenie Jakubian je dielom Valašskej kolonizácie na rozhraní 15. 
a 16. storočia. Osada mala byť založená na práve škultétskom. Táto kolonizácia bola roľnícka 
a jej obyvatelia boli Slováci a Nemci. V roku 1408 zjavuje sa tu osada pod menom Horné a 
Dolné Jakubiany. V roku 1497 dochádza k novej kolonizácii Jakubian, a to pastierskym 
obyvateľstvom. Obyvateľstvo, ktoré sa na kolonizácii zúčastnilo, menilo postupne svoje 
národnostné zloženie. 

Názov obce Jakubany sa niekoľkokrát menil. V roku 1322 sa  Jakubany nazývali Stephanisau, 
v roku 1408 Alsoyacabwagasa Alsowiacobuagasa Felsewiacobuagasa, v roku 1497 Jakubiany 
a v roku 1948 Jakubany,  tento názov  pretrváva až dodnes. 

Cirkev 

Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla je postavený v historizujúcej secesnej architektúre, 
inšpirovanej byzantskými a románskymi stavbami. Má pôdorys v podobe gréckeho kríža, nad 
štvorcom kríženia je veľká kupola na pendentívoch, ktorá je v exteriéri zdôraznená vencom 
trojhranných atikových štítov. Mohutná veža je v hornej časti oktogonálna. Výstavba chrámu 
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bola začatá roku 1904 a ukončená roku 1911. Bol posvätený prešovským biskupom JÁNOM 
VÁLLYIM. 

A.1.2  Poloha 
 

Obec Jakubany sa nachádza na juhu od okresného mesta Stará Ľubovňa vo vzdialenosti cca 9 
km. Obec leží na severnom svahu Levočského pohoria, v širokej doline rieky Jakubianky. 
Obec je rozložená okolo hlavnej cesty v dĺžke asi 3 km. Jej nadmorská výška je 610 m. Je 
obkolesená týmito obcami: na severe je Nová Ľubovňa, severovýchodne Chmelnica 
a Plavnica, na východe Šambron a na západe Kolačkov. Cez Jakubany sa dá prejsť do 
Levoče, kde je vybudovaná cesta nízkeho štandardu. 

 

A.1.3  Prírodné prostredie 

Celé katastrálne územie Jakubian je dvojdielne. Dolná časť t.j. orná pôda je súčasťou dlhej 
brázdy, ktorá lemuje severný svah Levočského pohoria. Tiahne sa od Kolačkova cez 
Jakubany, Šambron, Bajerovce až po Lipany. Na juhu vystupuje nezvyklo ostro masívne 
pohorie, zložené z lavíc tvrdého pieskovca podhôľneho flyša s vložkami zlepencov a bridlíc. 
Na severe prechádzajú eocénne bridlice brázdy do podložných bazálnych zlepencov, ktoré 
budujú nižšiu vrchovinu. Všetky tieto útvary pohôľneho flyša, počínajúc bazálnymi 
zlepencami, cez eocénne bridlice brázdy a masívne oligocénne pieskovce Levošského pohoria 
sa skláňajú na juh priemerne pod uhlom 20 stupňov. V neogéne bolo pohorie zarovnané v 
parovinu, v ktorej potom potoky, tečúce na sever k Popradu (Jakubianka, Šambronský a 
Valalský potok), vymyli v pásme mäkkých bridlíc pohodlnú brázdu (úval). Pásmo zlepencov, 
ako aj sama brázda boli preto rozčlenené v drobnejšie členy a značne znížené oproti centru 
pohoria. 

Hornú časť chotára zaberá masívne centrum Levočského pohoria, ktoré práve tu dosahuje 
Čiernou horou 1291 m nadmorskej výšky a Jakubianskými Siminami 1290 metrov 
nadmorskej výšky. 

Podnebie 

Už z polohy Jakubian možno vybadať, že podnebie tu je pomerne chladné. Nemáme v 
Jakubanoch žiadnu meteorologickú stanicu, ba ani v minulosti tu nebola, preto aj Miroslav 
Lukniš ako prvý autor publikácie Jakubiany sa obracal na stanicu v Kežmarku a na 
Chmelnicu, ktorá pozorovala zrážky. V Kežmarku za 15 rokov zistili túto priemernú teplotu 
(stupňov Celzia): 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
44 40 38 40 74 83 104 91 65 50 43 37 

Ako je vidieť z prehľadu najchladnejší mesiac je január a najteplejší je júl. Jakubany sú proti 
severu viac exponované a predpokladáme, že severné vetry sú tu častejšie, preto sú mesačné 
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priemery o niečo nižšie. To platí pre dolnú časť chotára, kde ležia Jakubany, ale neplatí to o 
horách, nakoľko kopce sú pomerne vysoké, snežiť začína tu o niečo skôr, ako v dolinách. 
Zima zase je dlhšia na horách a sneh sa tu drží niekde až do mája. Hlavne na tých stranách, 
ktoré vypočítal A. Gregor pre túto oblasť, január by mal vo výške 930 m priemernú teplotu -
5,9°C a júl 14,4°C, ročný priemer by bol okolo 4°C, čo v porovnaní s juhozápadným 
Slovenskom, kde ročný priemer dosahuje až 10°C, hodnota dosť nízka. Pod nulu klesajú 
teploty v polovici novembra a končí niekedy koncom marca. 

Je treba povedať, že terajšie teploty v roku 2004 sú trošku iné. V dôsledku otepľovania na 
zemeguli je aj u nás teplejšie. Zimy bývajú miernejšie a leto teplejšie. Preto jarné práce sa 
začínajú o niečo skôr ako v minulosti, jeseň je o niečo dlhšia, a tak sa hovorí, že majú dosť 
času aj lenivší gazdovia na ukončenie všetkých prác na poli. 

Prevládajúci smer vetrov je od juhozápadu a západu na juhovýchod a východ a potom smer 
opačný. Západné vetry donášajú najčastejšie zrážky, v jeseni aj juhovýchodné. Podľa 
záznamov o zrážkach Chmeľnica vykazuje tieto výsledky (v milimetroch): 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII 
41 37 45 52 70 58 69 64 59 56 63 57 

Vodstvo 

Jakubianske katastrálne územie odvodňuje rieka Jakubianka, tečúca z pohoria priamo na sever 
do Popradu. V letnom čase, keď je u nás teplejšie, rieka Jakubianka je celkom malá a 
nenápadná riečka, ale v čase dlhších dažďov sa zmení na veľkú a bystrú rieku, takže trhá 
všetko, čo jej príde do cesty. Hlavnými prítokmi Jakubianky sú: Vyšný Torač, Nižný Torač, 
Sypkovka a Laščaný jarok. Hodno je spomenúť jazierko mimo Jakubian, ktoré sa nachádza v 
horách, Jakubiancami nazývané „Baňur" i „Ozero" v doline Voskové na juhovýchodnom 
svahu Repiska (1250 m). Vzniklo v dobe nedávnej zahradením doliny zosunom pôdy. Čelo 
sklzu zasahuje až na protiľahlý svah a je pekne zachované a od samého sklzového prúdu, 
oddelené slabo zahĺbeným korytom potoka, vytekajúceho z jazera. 

Pitná voda a pramene 

Pre človeka majú väčší význam pramene. Pôda je málo priepustná, preto je sieť potôčikov 
hustá a drobných prameňov je mnoho. Zhruba možno pozorovať dva bohatšie horizonty, v 
ktorých sa vyskytujú pramene. Vyšší horizont tvoria pramene vysoko položených dolinných 
záverov v oblasti polian (horských pastvín a lúk). Za letného a jesenného sucha mnohé z nich 
vyschnú. Stálejšie sú pramene dolného horizontu, pramene dolinné. Nimi je najbohatšia 
dolina Šípkovej. Význam oboch pramenných horizontov je značný, čo vidieť zo siete ciest a 
pastierskych chodníkov, ktoré boli vyšliapané dobytkom a ľuďmi, sledujúcimi tieto pramenné 
horizonty. V dedine je dostatok pitnej vody. Studne sú hlboké 8-10 m. 

Voda zo studní na umývanie, pranie, prípadne na polievanie záhrad už nepostačuje, preto sa 
obyvatelia napájajú na verejný vodovod. S prácami na vodovode sa započalo v roku 1986. 
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Práce prevádzal podnik VÁHOSTAV. Tým je zabezpečená kvalita čistej vody, nakoľko 
povyše dediny pod Kečerou je čistička vody a to pre okresné mesto Starú Ľubovňu, Jakubany 
a Novú Ľubovňu. 

V roku 2004 sa započalo s výstavbou kanalizácie, a to prvou etapou, ktorá pôjde povyše 
Špesa č.d. 447. Je treba povedať, že Jakubany sa postupne napoja na kanalizáciu a budú mať 
za sebou ďalšiu dôležitú prácu, ktorá prinesie pre obyvateľov zvýšenie životnej úrovne. 

Rastlinstvo a živočíšstvo 

Vegetačné je naša oblasť pomerne jednotvárna. Leží v stredokarpatskej lesnej oblasti s 
prevládajúcimi smrečinami. Smrek (Picea excelsa) tu tvorí na pohorí miestami súvislé čisté 
zárasty. Medzi nimi sa hojne nachádza jedľa (Abies alba). Jedľa v tomto kraji kryje 15-20 % 
plochy lesov, smrek 75-80 %. Z ostatných ihličnatých stromov stretneme sa s červeným 
smrekom (Larix europaes), pravda len sporadicky. Darí sa mu najmä na stranách vystavených 
vetrom. 

Prirodzené listnaté stromy sú zriedkavé ako prímešok ihličnatých. Prenikajú sem z 
východokarpatskej oblasti. Z nich je zastúpený na prvom mieste buk (Fagus silvatica), 
prenikajúci sem v malých enklávach z údolia hornej Torysy, kde sa hojnejšie vyskytuje. Jeho 
rozšírenie viaže sa podobne ako v Cerhovskom pohorí na vyššie partie. V dolinách sa s ním 
málo stretávame. Najbohatší je v okolí Jankovca (1170 m), na severozápadných svahoch 
Sipkovej a na Kečere. S bukom zasahuje sem aj javor (Acer Pseudo Platanus). Dub, ktorý 
vystupuje zo spišskej kotliny na južné stráne Levočského poho-ria, už nevedel preniknúť do 
týchto výšok. Jelša sa nachádza v dolinách. V blízkosti nej rastie vŕba. Z ostatných druhov je 
treba spomenúť brezu (Betula pendula), ďalej brest (Ulmus montana) a jarabinu (Sorbus 
ascuparia). Na pasienkoch rastie lieska. Listnaté stromy sa v minulosti nesadili, ale rástli 
voľne. Dnes sa už buk sadí ako prevencia proti kôrovcom. 

Na pasienkoch sa veľmi často stretávame s lieskovými krami (Corylus Avellana) a s 
borievkou (Juniperus communis). V podraste ihličnatých stromov a na horských pasienkoch 
prevládajú čučoriedky, nazývané v Jakubanoch ,jafiry" (Vaccinium myrtillus), ktoré tvoria 
rozsiahle jednotvárne uzavreté spoločenstvá. Spomenúť je treba ešte vres (Callus vulgaris), 
ktorý rastie vo vyšších polohách. 

Na pasienkách rastie psica - tvrdá tráva (Nardus stricta), ktorá na obsah výživných látok je 
veľmi chudobná. Tým sa stáva, že lúky nehnojené (Cnekošarované), bývajú často 
znehodnotené. Preto sa na ovce pozerá ako na škodcov lúk a pastvín. 

Z väčších živočíchov žijú na poli zajac, v lesoch jeleň, srnec, diviak, líška, kuna a veverička. 
V posledných rokoch sa dosť v hojnom počte vyskytuje vlk, ktorý narobí veľa starosti 
jeleňom a srnám, hlavne v zimnom čase. Medveď sa tu vyskytuje len v malom počte alebo 
ojedinelé, ale aj tak je postrachom pre ľudí. Veľmi zriedkavo sa vyskytuje rys. Z vtákov sa tu 
vyskytuje prepelica, v Siminách ešte žije hlucháň a zjari aj sluky. 
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Potok Jakubianka bol v minulosti bohatý na pstruhy, ale dnes je už len zriedkavosťou vidieť 
ho a stáva sa pomaly chránenou rybou v našej vode. Na rúbaniskách ešte dosť v hojnom počte 
žije zmija, ale aj ostatné plazy ako je užovka, slepúch a salamandra škvrnitá. V bahenných 
vodách žijú mloky a žaby. V Borsučinách žije borsuk - jazvec. Z lietajúceho vtáctva tu žije 
vrana popolavá, kavka, vrabec, sýkorka, škorce, slávik, v lete lastovička, prilietavajú k nám aj 
bociany, divé husy, ktoré sa u nás nezdržiavajú, ale iba na oddych sa pri prelietavaní zastavia.  

V horách žije žlna, jastraby rôznych druhov (myšiak hôrny, krahulec) a sova. V zemi žijú 
myši, krtkovia, hraboše, červy a menej slimáky. 

A.1.4  Kultúra 

Niekde sa spomína názov Jakubiany namiesto Jakubany, je to preto, že Jakubianci medzi 
sebou hovoria: som z Jakubian, Jakubianec a pod. Takéto vyjadrovanie je im bližšie a stále 
hovoria o Jakubianoch. Možno je to aj tým, že Jakubany v ukrajinskom či ruskom jazyku sa 
uvádzajú pod názvom Jakubjany. Názov Jakubany zostáva viac úradným názvom. 

Nárečie 

Jakubianske nárečie patrí do skupiny najzápadnejších Lemkov. Jazykové vplyvy slovenské 
ako aj goralské sú však také veľké, že sa o nich hovorí ako o rečovo poslovenčených alebo o 
popoľštených Lemkoch. Jakubany susedia s lemkovskými dedinami Repašami, Toryskami, 
Šambronom, Olšavicou a bývalou obcou (dnes už vysťahovanou) Blažovom, ale zo severu s 
goralskou obcou Novou Ľubovňou a zo severozápadu s goralskou obcou Kolačkov. Aj 
samotné mesto (pôvodné obyvateľstvo) Stará Ľubovňa hovorí goralským nárečím. Pre 
Jakubany je bližšie nárečie obce Kamienky a Jarabiny, hoci aj tu sú určité nárečové rozdiely. 

V otázke kmeňovej príslušnosti Jakubiancov niet rozporu. Komplikovanejšia je otázka 
národnostná, lebo tu treba mať ohľad na dve stanoviská, objektívne a subjektívne. Objektívne 
stanovisko, ktoré používa pre stanovenie národnosti jazyk, náboženstvo, národopis a pod., 
káže im priznať národnosť ukrajinskú alebo ruskú (goralské a slovenské vplyvy nezavážia). 
Subjektívne stanovisko berie do úvahy osobné národné cítenie. Treba povedať, že u 
Jakubiancov je málo vyvinuté. Cítia ho len natoľko, nakoľko sami poznávajú svoju odlišnosť 
a najmä odlišnosť vonkajšej formy svojho náboženstva od susedov. Isté je, že reč 
jakubianských Lemkov by nebola uchránila pred asimiláciou kultúrne vyspelejšími Slovákmi, 
nebyť gréckokatolíckej cirkvi, ktorá používa narozdiel od rímskokatolíkov obradnú reč 
starosloviensku a písmo cyriliku (ale aj latiniku). V minulosti bolo Jakubiancom často 
hovorené ,Ja rus, bo ja ruskoj vjiry" ľudia často spájajú národnosť s náboženstvom. V 
časoch predvojnových (pred r. 1945) mali nielen Jakubianci, ale aj iné rusínske dediny v 
prevažnej miere ruskú národnosť. Po vojne začali silné vplyvy rusko-ukrajinské, a tak 
každému (o tom nerozhodoval občan) bola zapísaná ukrajinská národnosť. Postupne po 
dlhých rokoch (asi 1962) sa začali Jakubianci hlásiť k slovenskej národnosti a to preto, že v 
škole sa zaviedol namiesto vyučovacieho jazyka ukrajinského, jazyk slovenský. Stalo sa tak 
na žiadosť rodičov, nakoľko deti nemali možnosť v ukrajinskom jazyku sa dobre uplatniť na 
vysokých školách. Tým sa získal určitý odpor k ukrajinskej národnosti. Ďalej to bolo spôso-
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bené tým, že sa často prepisovala národnosť raz na ruskú a raz na ukrajinskú. Občania si preto 
povedali, že nás nebudú toľko prepisovať, žijeme na Slovensku a sme Slováci. Dnes majú vo 
svojich občianskych preukazoch napísanú slovenskú národnosť, ale hovoria si „sme Rusnaci". 
Podobne aj rómski (predtým nazývaní „cigánski") obyvatelia si dávali písať slovenskú 
národnosť. V súčasnosti má každý Róm zapísanú tiež slovenskú národnosť. Ťažký boj s 
hmotnou biedou Jakubancovi nedovolí rozmýšľať o takých duchovných otázkach, ako je 
národnosť. Pojem štátnej príslušnosti najčastejšie splýva s príslušnosťou národnostnou. 

Obecná symbolika 

Podkladom pre návrh erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z 18. 
storočia. Na erbe  sú vyobrazení svätí bratia, lekári  Kozma a Damián, 
ktorí pochádzali z Ríma (3. storočie).  

Ľudový odev a tradície 

V Jakubanoch sa zachoval dosť dlho starý spôsob pestovania surovín (asi do roku 1950), 
potrebných na výrobu tradičných odevných materiálov. Z týchto materiálov sa vyrábali 
odevné súčasti starých odevov. Po 2. sv. vojne sa ujali v dedine novotvary, najprv na 
mužskom odeve. Neskôr sa tieto novotvary prejavujú aj v ženskom odeve. Tak ako sa mení 
tvar dediny po 2. sv. vojne, tak sa mení aj spôsob odievania. 

Ľudový odev v Jakubanoch možno 
zaradiť medzi pastiersky odev. Jeho 
vznik a vývoj, ako aj spôsob nosenia 
jednotlivých odevných súčastí a 
doplnkov bol podmienený spôsobom 
života a výroby materiálnych statkov. 
Vyvíjal sa čiastočne i na základe styku 
so susednými slovenskými obcami. 
Zatiaľ, čo v susedných obciach po 
druhej svetovej vojne ustupuje, v 
Jakubanoch mužský kroj dožíva a 
ženský sa nosí už len na sviatky a do 
všedného odevu sa preberajú prvky, 
ktoré je možné kúpiť už v obchode (svetre, topánky, látky na kabát a pod.) 

Od 20. storočia si dávajú Jakubianci zhotovovať zimné kožúšky do Novej Ľubovne. Náš odev 
sa postupne začal odlišovať od Novej Ľubovne a Kolačkova, a to predovšetkým vzorkami 
modrotlače, strihom lajbikov a vizitiek ako aj ženskými zásterami (šurce a fartuchy). 
Skromnejší bol odev uhliarov, ktorí pracovali do r. 1870 v miestnej maši. Po druhej svetovej 
vojne sa kroje modernizujú, zužujú a skracujú. Mužov sa tieto zmeny tak nedotýkajú, lebo 
mužský kroj má iný ráz, buď sa nosí, alebo sa nenosí. Prevládal druhý spôsob, odev sa 
postupne prestal nosiť. V r. 1955 bola posledná svadba Jána Dufalu (Kupca), ktorý išiel na 
sobáš aj družbami v krojoch. Na oblečenie mužov mala vplyv aj základná vojenská služba, 
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lebo po návrate z vojenskej služby sa chlapci do kroja už neobliekali. Aj dievčatá podliehajú 
vplyvom svojich pracovísk. Jedny idú za prácou do Tatier, iné do Ostravy, kde sa obliekajú už 
do šiat a práve tieto sa už potom nechcú obliecť do kroja. Na nosenie kroja má vplyv, že látky 
na kroj sú ťažko dostupné a drahé. Zistilo sa, že kroj ju stojí omnoho viac, ako šaty kúpené v 
obchode. 

A.1.5  Demografia 
 

Na území obce k 31. 12. 2015 býva 2 722 obyvateľov, z toho je 1 375 mužov a 1 347 žien . 

Ekonomicky aktívnych občanov v obci je cca 900. Predproduktívny vek (0-14 rokov) tvorí 
650 obyvateľov obce, čo je 23,9 % obyvateľov. Produktívny vek žien (15-54 rokov) tvorí 729 
obyvateľov, čo je 26,8 %. Najväčšie zastúpenie tvoria muži v produktívnom veku (15-59 
rokov) a tvoria 874 obyvateľov, čo je 32,1 % z celkového počtu obyvateľov. Najmenšie 
zastúpenie majú obyvatelia v poproduktívnom veku (ženy 55+, muži 60+), a to spolu 469, 
čiže 17,2 % obyvateľov. 

 
V roku 2015 sa v našej obci narodilo 40 detí a  prihlásilo 20 obyvateľov. Úbytok sme mali 
v tomto roku v počte 51 obyvateľov, z toho zomrelých bolo 20 a odhlásených 31 obyvateľov. 
Celkový prírastok bol 9 obyvateľov. 

 
Tabuľka 8  Vývoj počtu obyvateľov v obci Jakubany 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet 
obyvateľov 

2500 2497 2516 2609 2621 2650 2679 2713 2722 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Celkový počet obyvateľov obce vykazuje mierne stúpajúci charakter. Pozitívnym prvkom pre 
zvyšovanie zaľudnenia obce je aj výstavba dvoch bytových domov po 16 bytov a schválenie 
Územného plánu obce Jakubany, čo umožňuje ďalšiu výstavbu rodinných domov. To vytvára 
predpoklad k zvýšeniu počtu obyvateľov najmä v kategórii predproduktívneho 
a produktívneho veku. 

 

A.1.6  Školstvo 
 

Prvá písomná zmienka o založení prvej školy siaha do roku 1782, kedy bolo kráľom 
nariadené postaviť školy vo viacerých obciach. Škola bola pri súčasnom kostole. Od roku 
1931 bola škola cirkevná, 5-triedna, slovenská, pod názvom Obecná ľudová škola. Vyučovalo 
sa aj v kaštieli, kde boli umiestnené dve triedy, a v Michňovom dome oproti fare. V roku 
1936 bola založená Obecná knižnica a čitáreň, ktorá niesla meno Alexandra Duchnoviča. 
V roku 1949 sa začalo s výstavbou novej školy s telocvičňou, ktorá slúži dodnes. Budova 
školy prešla v roku 2010 kompletnou rekonštrukciou. Pozostáva z dvoch pavilónov, 
telocvične a školskej jedálne, ktorá poskytuje stravu i deťom MŠ. V budove sídli základná 
škola, kde vznikli špeciálne triedy pri ZŠ. V súčasnosti školu navštevuje 375 žiakov. 
Pravidelne sa škola zapája do rôznych projektov. V priestoroch školy sú zriadené dve 
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elokované triedy Súkromnej strednej odbornej školy Kežmarok so zameraním na prácu 
s drevom a šitie konfekcie. 

 

Materská škola bola v Jakubanoch založená v roku 1949, v tom čase sídlila v súkromnom 
dome. Vtedy to bola 1. trieda bez celodennej starostlivosti. V roku 1960 bola premiestnená do 
priestorov základnej školy, s celodennou prevádzkou. V roku 1986 bola materská škola 
premiestnená do kaštieľa, kde fungovala až do roku 2010. V septembri 2010 bola opäť 
premiestnená do priestorov základnej školy, kde má dve triedy s celodennou starostlivosťou a 
jednu triedu s poldennou starostlivosťou. V súčasnosti škôlku navštevuje 65 detí. Vyučovanie 
prebieha na základe školského vzdelávacieho programu „Zdravo žiť na zdravej planéte“ – čo 
znázorňuje aj ich logo: strom – príroda, srdce – ja som, zemeguľa – ľudia, oko – kultúra. 
Škola je zapojená aj do projektu „Premena tradičnej školy na modernú“, ktorý rozvíja 
predovšetkým environmentálne úlohy a ich poslanie v živote. Pravidelne  sa kultúrnym 
programom zapája do rôznych vystúpení, a to v škole aj mimo školy. Každoročne organizuje 
množstvo pútavých akcií nielen pre deti, ale aj pre širokú verejnosť. 
 

A.1.7 Technická infraštruktúra 
 
Cestná doprava 
 
Obec sa nachádza 6 km južne od okresného mesta Stará Ľubovňa od obce Nová Ľubovňa.. 
Obec Jakubany leží na konci cesty III/54340, ktorá sa napája na nadradenú cestnú sieť 
európskeho významu – cestu I/68, Poľská republika – Mníšek n/P – Prešov – Košice – 
Maďarská republika, v meste Stará Ľubovňa. Na ceste III/54340 je v úseku Nová Ľubovňa – 
Jakubany podľa sčítania dopravy z r. 2005 intenzita dopravy 2 781 vozidiel za 24 hodín v 
oboch smeroch. Pre obyvateľov obce je cestná osobná hromadná doprava zaistená autobusmi 
SAD – BUS KARPATY, ktoré premávajú po trase Stará Ľubovňa Nová Ľubovňa – Jakubany 
a späť. V obci sa nachádza 5 obojstranných autobusových autobusových zastávok na ceste 
III/54340. 
 
Na území obce sa nachádzajú organizované plochy parkovísk a odstavných plôch. V obci sa 
pri 
kostole nachádza požiarna zbrojnica s dvomi garážami pre požiarnické autá. Počet odstavných 
a parkovacích miest na jednotlivých parkoviskách pre objekty občianskeho vybavenia - stav: 
 
Tabuľka 9 Počet odstavných a parkovacích miest v obci 

Číslo Druh objektu 
Počet 
stojísk 

Plocha parkoviska 
celkom (m2) 

Doba 
parkovania 

P1 Predajňa potravín a pohostinstva 15 300 cez deň 
P2 Futbalové ihrisko 30+2A 756 cez deň 

P3 Cintorín 25 500 cez deň 

P4 Predajňa potravín 15 300 cez deň 

P5 Námestie – pomník 8 160 stále 
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P6 Kostol 25 500 stále 
P7 Základná škola 14 280 cez deň 
P8 Obecný úrad 41 820 stále 

P9 Sociálne centrum (terajšia MŠ) 90 1 800 stále 

Spolu  263+2A 5 416  
Zdroj: Územný plán obce Jakubany 

 
 
Pešie komunikácie 
 
V zastavanej časti obce sa pozdĺž komunikácií nachádzajú jednostranné chodníky šírky 1,0 až 
1,5 m. Časť komunikácií je bez chodníkov. Väčšie pešie rozptylové plochy sa nachádzajú 
pred objektmi občianskej vybavenosti a vo výrobných areáloch. 
 
Cyklistická doprava 
 
V obci nie je v súčasnosti segregovaná cyklistická doprava. Cyklistická doprava v obci 
Jakubany je využívaná za účelom dochádzky k objektom OV, do zamestnania a za účelom 
cykloturistiky. Je realizovaná po miestnych komunikáciách a po ceste III/54340, ktorá sa v 
Starej Ľubovni napája na cestu I/68. Z cesty I/68 sú prístupné niektoré cyklistické cesty; 
Torysská cyklomagistrála č. 027, ktorá spája pohraničnú oblasť Poľska s Prešovom a 
Košicami a Ľubovnianska cyklotrasa, ktorá prepojením východným smerom z Novej 
Ľubovne do Ľubovnianskych kúpeľov a ďalej na cestu I/68 sa napája na Toryskú 
cyklomagistrálu. 
 
Železničná doprava 
 
Osobná i nákladná doprava pre obyvateľov obce Jakubany je zabezpečovaná traťou č. 185 
ŽSR 
Poprad – Tatry – Studený potok – Stará Ľubovňa – Plaveč. Najbližšia stanica je v Starej 
Ľubovni, ktorá je od obce Jakubany vzdialená 8 km. Osobná hromadná doprava obyvateľov 
obce na železničnú stanicu je zabezpečovaná autobusmi SAD – BUS KARPATY. 
 
Zásobovanie pitnou a prevádzkovou vodou 

 
Obec má vybudovaný verejný vodovod od roku 1968. Boli zachytené pramene z ktorých cez 
prívodné potrubia, vodojemy, zásobné a rozvodné potrubia liatinové DN 100 a 80 mm sú 
zásobovaní odberatelia. V roku 1984 bol vodovod mesta Stará Ľubovňa rozšírený o priamy 
odber vody z potoka Jakubianka, úpravňu vody (ÚP) a prívodné potrubie DN 500 mm do 
mesta. Priamy odber vody a ÚV sú vybudované nad obcou Jakubany a prívodným potrubím 
DN 500 trasovaným východne vedľa obci Jakubany a Nová Ľubovňa privedená do vodojemu 
II: Stará Ľubovňa 2x2 500 m3,vybudovanom na kóte dna 600,00 m n.m. vedľa vodojemu I: 
2x650 m3, nad sídliskom Západ. Po dobudovaní ÚV a akumulačnej nádrže bolo vybudované 
prívodné potrubie D 225 mm, rozvodné potrubie D 160 Jakubany a prívodné potrubie D 110 
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prepojené na rozvodnú sieť Nová Ľubovňa DN 100 a 80, ktoré sú prepojené na rozvodné 
potrubie mesta Stará Ľubovňa. 
 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

 
Obec má vybudovanú verejnú splaškovú kanalizáciu z r. 1992, ktorá je cez kanalizáciu Novej 
Ľubovni napojená na kanalizáciu mesta Stará Ľubovňa s pokračovaním do mechanicko – 
biologickej čistiarne odpadových vôd ( MB ČOV) mesta Stará Ľubovňa. Obec má 
vybudovanú delenú kanalizáciu. Verejná splašková kanalizácia odvádza len splaškové vody z 
obce a je cez kanalizáciu Novej Ľubovne zaústená do kanalizácie mesta Stará Ľubovňa s 
pokračovaním do MB ČOV mesta Stará Ľubovňa. Kostru kanalizácie tvorí stoka A, trasovaná 
v súbehu s potokom Jakubianka a do centra je vybudovaná z PVC potrubia DN 400 a ostatné 
s potrubia DN 300 mm. Dažďové vody z intravilánu sú odvádzané priekopami, rigolmi 
a dažďovou kanalizáciou, ktoré sú zaústené do neupravených a upravených miestnych 
potokov. Priekopy, rigoly a potoky sú neudržiavané a zanesene. 
 
Zásobovanie elektrickou energiou 

 
Obec Jakubany je v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou z distribučných trafostaníc 
22/0,4 kV. Trafostanice sú napájané po VN strane prípojkami VN tvorenými vodičmi 3x35 
AlFe 6 od kmeňovej VN linky VSD číslo 399 na podperných bodoch. Existujúce sekundárne 
elektrické rozvody NN sú realizované vzdušným vedením na podperných bodoch (na 
betónových stĺpoch) v trasách situovaných vedľa miestnych komunikácii. 
 
A.1.8 Ekonomická štruktúra 
 
Ekonomickú štruktúru vytvárajú podnikateľské subjekty alokované v obci a ich zameranie, 
ktorí sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu, ďalej ponúkajú pracovné 
príležitosti a s tým súvisiace osobné dôchodky pre obyvateľstvo, taktiež prispievajú k rozvoju 
obce prostredníctvom miestnych daní. Sú teda hlavnou silou ekonomického rozvoja v obci.  
 
Evidovaní uchádzači o zamestnanie 
 
Evidovaní uchádzači o zamestnanie predstavujú počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 
ktorí hľadajú prácu a sú ihneď pripravení nastúpiť do zamestnania. 
 
Tabuľka 10 Evidovaní uchádzači o zamestnanie v obci 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet 
uchádzačov 

215 211 283 269 272 284 296 286 270 

Zdroj: ÚPSVaR Stará Ľubovňa 

 
Miera nezamestnanosti 
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Miera nezamestnanosti je ukazovateľ, ktorý podáva informácie o vývoji nezamestnanosti. Vyjadruje 
pomer počtu nezamestnaných k počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. K hlavným 
faktorom miery nezamestnanosti patrí predovšetkým nevytváranie pracovných miest, zvýšený 
prítok uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) v súvislosti s evidenciou absolventov 
škôl, nesúlad medzi štruktúrou voľných pracovných miest a štruktúrou UoZ. 
 
Tabuľka 11  Miera nezamestnanosti obce Jakubany 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Miera 
nezamestnanosti v % 

9 8 11 10 10 11 11 11 10 

Zdroj: ÚPSVaR Stará Ľubovňa 

 
Obec Jakubany mala v roku 2015 10% nezamestnanosť, avšak tento údaj je relevantný, 
vychádza z údajov ÚPSVaR a ekonomicky aktívneho obyvateľstva za rok 2015, nezahŕňa 
však celkový počet dobrovoľne nezamestnaných, prípadne osôb pracujúcich v zahraničí, 
pretože tieto údaje obec neeviduje. 
 
Evidencia podnikateľských subjektov  
 
Tabuľka 12 Evidencia podnikateľských subjektov obce Jakubany 

 
Č. 

Názov PO Sk NACE 
Počet 

zamestnancov  
2015 

Tržby  
2015 

Zisk  
2015 

1 BONREG s.r.o. 43120 Zemné práce N/A N/A N/A 

2 ČOMASTAV, s.r.o. 
43990 Ostatné 
špecializované stavebné 
práce i. n. 

2 0 € N/A 

3 DUJO & M s. r. o. 
41209 Výstavba obytných 
a neobytných budov i. n. 

N/A 11 025 € 1 683 € 

4 Euro Building SK 
s.r.o. 

43390 Ostatné stavebné 
kompletizačné a 
dokončovacie práce 

N/A 11 760 € 101 € 

5 EUROMETAL 
G.M.C., s.r.o. 

25110 Výroba kovových 
konštrukcií a ich častí 

1 126 494 € 12148 

6 Falcomont,s.r.o. 
41209 Výstavba obytných 
a neobytných budov i. n. 

N/A 117 704 € -7 262 € 

7 MENT, s.r.o. 
41209 Výstavba obytných 
a neobytných budov i. n. 

9 N/A N/A 

8 
OKE spol. s r.o. 
Stavebno-obchodná 
činnosť 

43390 Ostatné stavebné 
kompletizačné a 
dokončovacie práce 

1 0 € 480 € 

9 Ramispol s.r.o. 
43990 Ostatné 
špecializované stavebné 
práce i. n. 

N/A 52 232 € -480 € 

10 RenoBuild, s.r.o. 
43390 Ostatné stavebné 
kompletizačné a 
dokončovacie práce 

1 932 514 € 79 325 € 

11 RPR s.r.o. 
43990 Ostatné 
špecializované stavebné 

N/A 97 578 € -480 € 
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práce i. n. 

Zdroj: www.orsr.sk, www.finstat.sk 

 

A.2  Analýza vonkajšieho prostredia 

 
Pri analýze vonkajšieho prostredia, resp. STEEP analýze, ide o zohľadnenie faktorov 
prostredia v oblasti sociálnej, technologickej, ekonomickej a politickej. Tieto faktory 
ovplyvňujú najmä miestny rozvoj. Externé prostredie je prostredie, na ktoré obec nemá vplyv 
a nemôže ho nijakým spôsobom ovplyvniť. Naopak toto prostredie ovplyvňuje obec a tá nemá 
inú možnosť ako sa prvkom tohto prostredia čo najlepšie prispôsobiť. 
 
Tabuľka 13  STEEP analýza 

Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické 

Zmeny 
populácie 

Kontakt 
s obyvateľmi 
prostredníctvom 
technológie 

Využívanie 
doplnkových 
zdrojov 
financovania z 
EÚ 
pre 
spolufinancovanie 
projektov 

Vplyv na 
životné 
prostredie 

Politika vlády v 
konkrétnej 
oblasti 

Zvyšovanie 
počtu MRK na 
počte 
obyvateľov 

Rast výskumu, 
vývoja, inovácií 

Možné finančné 
zdroje 

Politika v 
oblasti ŽP a 
odpadového 
hospodárstva 

Legislatíva 

Vzdelanostná a 
profesijná 
štruktúra 
pracovnej sily 

Zlepšovanie 
kvality 
poskytovaných 
služieb 
verejnosti 

Možnosti 
financovania 
rozvojových 
zámerov 
a projektov 

Recyklácia Legislatívna a 
organizačná 
pripravenosť 
vlády SR na 
riešenie 
problematiky 
MRK 

Zmeny postojov 
a správania 

 Vplyv daňovej, 
rozpočtovej a 
dotačnej politiky 

 Zmeny 
pravidiel pri 
dotáciách počas 
realizácie 
projektov 

Migračná 
mobilita 
obyvateľstva v 
dochádzke za 
prácou 

 Spolupráca obce 
so 
súkromným 
sektorom 

 Proces 
verejného 
obstarávania a s 
ním 
spojená 
legislatíva 

Vandalizmus  Vplyv daňovej 
politiky 

  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
 



19 

 

A.3  Zhodnotenie súčasného stavu územia 

Tabuľka 14  SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• s obcou aktívne spolupracujú združenia 
ZO ČK, Únia žien, ZO SZPB, Združenie 
poľovníkov SIHLA, ZO DHZ, hudobná 
skupina Domino, 

• s obcou aktívne spolupracuje športový 
klub TJ Sokol, 

• verejný vodovod je využívaný v obci na 
100 %, 

• kanalizácia je využívaná v obci na 100 %, 
• obec má vlastný zdroj pitnej vody a napája 

aj okolité obce a mesto Stará Ľubovňa, 
• existencia verejného rozhlasu, 
• v obci funguje separovaný zber odpadu,   
• využívanie alternatívnych zdrojov energie 

–malé vodné elektrárne, 
• nádherný výhľad z lazov na okolité obce a 

na Ľubovniansky hrad, 
• obec má typické znaky stredovekých 

miest, 
• pamiatkovo chránené drevenice, 
• pôsobisko základnej školy s materskou 

školou, 
• pôsobisko pošty, 
• ochrana obyvateľov obce vďaka 

kamerovému systému, 
• vybudované chodníky pre chodcov. 

• veľa nezamestnaných občanov, 
• riešenie rómskej otázky – aktivita pri  

zapájaní sa do práce, 
• pri ďalšej výstavbe IBV elektrická sieť 

nebude postačovať, 
• obec nemá čističku odpadových vôd, 
• vlastnícke vzťahy bránia realizácii 

zámerov na zveľadenie obce, 
• vyvážanie odpadu na divoké skládky (pri 

inundácii riečky Jakubianka, Šmidovec, 
okolo poľných ciest), 

• schátralý stav objektov, 
• dochádzanie za zdravotníckymi službami 

do Novej Ľubovne, 
• vyššia miera nezamestnanosti. 

Príležitosti Ohrozenia 

• blízkosť kopcov a s tým súvisiace zámery 
na vybudovanie lyžiarskeho strediska s 
umelým zasnežovaním na kopci 
Šmidovec-Hombalok, 

• blízkosť vodných zdrojov, ktoré môžu byť 
zdrojom vody pre umelé  zasnežovanie, 

• blízkosť Ľubovnianskych kúpeľov je 
príležitosťou pre vybudovanie 
turistického, cyklistického chodníka, 

• prírodné podmienky v prípade záujmu 
umožňujú využiť alternatívne zdroje 
energie (malé vodné elektrárne), 

• využitie prírodného potenciálu (rozvoj 
turizmu), 

• v obci sa nachádzajú pozemky na rozvoj 
individuálnej bytovej výstavby, 

• vytvorenie vhodných podmienok pre 
zriadenie zdravotnej ambulancie, 

• vysoký prírastok soc. znevýhodnených 
komunít, 

• poľnohospodárska a lesná pôda  sčasti nie 
je majetkovo vysporiadaná v rámci 
Registra obnovenej evidencie pozemkov 
(ROEP), 

• domy, ktoré by mohli byť využívané v 
prospech rozvoja turizmu v obci sú vo 
vlastníctve súkromných osôb, 

• vlastníctvo pozemkov na verejných 
priestranstvách je z 30% súkromné, 

• odchod kvalifikovaných pracovníkov, 
• odchod mladých ľudí, 
• nedostatočná výmena informácií,  
• nepriaznivý demografický vývoj, 
• nelegálna práca. 
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• možnosti získania finančných prostriedkov 
z fondov EÚ, 

• využitie spolupráce v mikroregióne. 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

Tabuľka 15  Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

Druh rizika 
Objekt 

rizika 
Zdroj rizika 

Nežiaduce 

dôsledky 
Pravdepodobnosť 

Individuálne  Územie  
Nezáujem 
partnerov/obyvateľov 
o realizáciu PHSR  

Nenaplnenie 
stanovených 
cieľov PHSR  

Stredná  

Technické  Územie  
Dopravná zaťaženosť 
územia  

Zaťaženie 
životného 
prostredia  

Nízka 

Environmentálne  Územie  

Zistenie doposiaľ 
neobjavených 
starých 
environmentálnych 
záťaží  

Zvyšovanie 
znečistenia 
životného 
prostredia  

Stredná 

Sociálne  Územie  
Nedostatočné 
kapacity  

Odliv 
obyvateľstva  

Nízka  

Ekonomické  Územie  
Neatraktívne 
prostredie pre 
investorov  

Zvyšovanie 
nezamestnanosti  

Nízka  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Časť B  Strategická časť 
 

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí 
hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme 
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. 

Strategická časť obsahuje:  

o víziu územia,  

o stratégia,  

o výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja 

(hospodárska, sociálna, environmentálna).  

 

Tabuľka 16  Hierarchia strategických cieľov 

Vízia 
Obec Jakubany bude atraktívnou a konkurencie schopnou obcou  

so zvyšujúcou sa kvalitou života všetkých jej obyvateľov 

Strategický 
cieľ 

Jakubany – obec schopná využiť vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú 
výhodu, poskytujúca komplexnú ponuku obchodov a služieb  

so zabezpečením priestorov pre aktívne trávenie voľného času  
všetkých skupín obyvateľstva v zdravom,  

tichom a príťažlivom prostredí 
1. Prioritná oblasť 

hospodárska 
2. Prioritná oblasť 

sociálna 
3. Prioritná oblasť 
environmentálna 

Globálne 
ciele 

1. Zvyšovanie 
konkurencieschopnosti 

a tvorba pracovných 
príležitostí 

2. Vytvorenie 
podmienky pre kvalitný 

život občanov 

3. Ochrana a tvorba 
životného prostredia 

1.1 Zlepšenie 
ekonomiky a služieb 

2.1 Dobudovanie 
a rozvoj sociálnej 
infraštruktúry 

3.1 Skvalitnenie 
environmentálnej 
infraštruktúry 

1.2 Zvyšovanie 
ekonomickej prosperity 
obce 

2.2 Dobudovanie 
technickej 
infraštruktúry 

 Špecifické 
ciele 

1.3 Dobudovanie 
a modernizácia 
občianskej 
infraštruktúry 

2.3 Zachovanie 
kultúrneho 
a historického dedičstva 
pre ďalšie generácie 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Časť C  Programová časť 
 

Programová časť nadväzuje na strategickú časť a obsahuje konkrétne opatrenia a aktivity na 

zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Obsahuje konkrétnejšie rozpracovanie 

strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na úroveň opatrení a 

aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov a smerujú k plneniu strategického 

cieľa: Jakubany – obec schopná využiť vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu, 
poskytujúca komplexnú ponuku obchodov a služieb so zabezpečením priestorov pre aktívne 
trávenie voľného času všetkých skupín obyvateľstva v zdravom, tichom a príťažlivom 
prostredí. 

Programová časť obsahuje: 
- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,  

- súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.  

 

Tabuľka 17  Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí 

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť 
PRIORITNÁ OBLASŤ Hospodárska 

1.1.1 Vybudovanie 
ubytovacieho zariadenia 
v podkroví OcÚ a KD 

1.1 Zlepšenie ekonomiky a 
služieb 

1.1.2 Zriadenie 
reštauračných služieb 

Hospodárska – cestovný 
ruch 

1.2 Zvyšovanie ekonomickej 
prosperity obce 

1.2.1 Napojenie sa na 
Eurovelo 2016 smerujúca od 
Ľubovnianskych kúpeľov do 
Poľska 

Hospodárska – cestovný 
ruch 

1.3 Dobudovanie 
a modernizácia občianskej 
infraštruktúry 

1.3.1 Osadenie 
informačných tabúľ 
s vyznačením turisticky 
zaujímavých trás 

Hospodárska – cestovný 
ruch 

PRIORITNÁ OBLASŤ Sociálna 
2.1.1 Vybudovanie Domu 
a Klubu dôchodcov 
2.1.2 Zriadenie 
multifunkčného strediska 
2.1.3 Vybudovanie detských 
ihrísk 
2.1.4 Vybudovanie 
oddychových zón v obci 

2.1 Dobudovanie a rozvoj 
sociálnej infraštruktúry 

2.1.5 Rekonštrukcia kaštieľa 
– Probstnerovej kúrie pre 
využitie v sociálnych 
službách 

Sociálna – sociálna 
infraštruktúra 

2.2 Dobudovanie technickej 
infraštruktúry 2.2.1 Vybudovanie novej 

IBV v časti Carinka, vrát. 

Sociálna – technická 
infraštruktúra 
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novej komunikácie 
a napojenia na všetky siete 
2.2.2 Vykurovanie 
v gréckokatolíckom kostole 
2.2.3 Rozšírenie 
kamerového systému 
2.2.4 Doplnenie dopravných 
značení 
2.2.5 Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice 

2.3 Zachovanie kultúrneho 
a historického dedičstva pre 
ďalšie generácie 

2.3.1 Rekonštrukcia podlahy 
a lavíc v gréckokatolíckom 
kostole 

Sociálna – kultúra a história 

PRIORITNÁ OBLASŤ Environmentálna 
3.1.1 Vybudovanie zberného 
dvora na zabezpečenie 
triedenia druhotných surovín 
a recyklácie domového 
odpadu 

3.1 Skvalitnenie 
environmentálnej 
infraštruktúry 3.1.2 Osveta, vzdelávanie 

a zvyšovanie povedomia 
občanov o separovanom 
zbere odpadov v obci 

Environmentálna – životné 
prostredie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 18  Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR 

Východi-
sková 

hodnota 

Cieľová 
hodnota 

Typ 
ukazo-
vateľa 

Ukazovateľ 
Informačný 
zdroj/odkaz 

Merná 
jednotka 

Rok 
2016 

Rok 
2019 

Rok 
2023 

PRIORITNÁ OBLASŤ Hospodárska 
OPATRENIE 1.1 Zlepšenie ekonomiky a služieb 

AKTIVITA 1.1.1 Vybudovanie ubytovacieho zariadenia v podkroví OcÚ a KD 
Výstup Počet ubytovacích zariadení OcÚ ks 0 0 1 

AKTIVITA 1.1.2 Zriadenie reštauračných služieb 

Výstup 
Počet zriadených 
reštauračných služieb 

OcÚ ks 0 0 1 

OPATRENIE 1.2 Zvyšovanie ekonomickej prosperity obce 
AKTIVITA 1.2.1 Napojenie sa na Eurovelo 2016 smerujúca  

od Ľubovnianskych kúpeľov do Poľska 
Výstup Dĺžka prístupovej cesty OcÚ km 0 N/A N/A 

OPATRENIE 1.3 Dobudovanie a modernizácia občianskej infraštruktúry 
AKTIVITA 1.3.1 Osadenie informačných tabúľ s vyznačením 

turisticky zaujímavých trás 
Výstup Počet informačných tabúľ OcÚ ks 0 N/A N/A 

PRIORITNÁ OBLASŤ Sociálna 
OPATRENIE 2.1 Dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry 

AKTIVITA 2.1.1 Vybudovanie Domu a Klubu dôchodcov 
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Výstup 
Počet vybudovaných 
objektov 

OcÚ ks 0 1 1 

AKTIVITA 2.1.2 Zriadenie multifunkčného strediska 

Výstup 
Počet vybudovaných 
objektov 

OcÚ ks 0 1 1 

AKTIVITA 2.1.3 Vybudovanie detských ihrísk 
Výstup Počet vybudovaných ihrísk OcÚ ks 0 N/A N/A 

AKTIVITA 2.1.4 Vybudovanie oddychových zón v obci 
Výstup Počet vybudovaných zón OcÚ ks 0 N/A N/A 

AKTIVITA 2.1.5 Rekonštrukcia kaštieľa – Probstnerovej kúrie 
pre využitie v sociálnych službách 

Výstup Zrekonštruovaný kaštieľ OcÚ ks 0 1 1 
OPATRENIE 2.2 Dobudovanie technickej infraštruktúry 
AKTIVITA 2.2.1 Vybudovanie novej IBV v časti Carinka, 

vrát. novej komunikácie a napojenia na všetky siete 

Výstup 
Rozšírená el. sieť, vodovod a 
miestna cesta pre novú IBV 
Carinka 

OcÚ  0 1 1 

AKTIVITA 2.2.2 Vykurovanie v gréckokatolíckom kostole 

Výstup Počet vykurovacích telies 
Gréckokato-
lícka cirkev 
Jakubany 

ks 0 150 150 

AKTIVITA 2.2.3 Rozšírenie kamerového systému 
Výstup Počet nainštalovaných kamier OcÚ ks 7 7 7 

AKTIVITA 2.2.4 Doplnenie dopravných značení 
Výstup Počet dopravných značení OcÚ ks    

AKTIVITA 2.2.5 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

Výstup 
Zrekonštruovaná požiarna 
zbrojnica 

OcÚ ks 0 1 1 

OPATRENIE 2.3 Zachovanie kultúrneho a historického dedičstva 
pre ďalšie generácie 

AKTIVITA 2.3.1 Rekonštrukcia podlahy a výmena lavíc v gréckokatolíckom kostole 

Výstup 
Celková plocha 
zrekonštruovanej podlahy 

Gréckokato-
lícka cirkev 
Jakubany 

m2 0 750 750 

Výstup Počet vymenených lavíc 
Gréckokato-
lícka cirkev 
Jakubany 

ks 0 50 50 

PRIORITNÁ OBLASŤ Environmentálna 
OPATRENIE 3.1 Skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry 

AKTIVITA 3.1.1 Vybudovanie zberného dvora na zabezpečenie triedenia  
druhotných surovín a recyklácie domového odpadu 

Výstup 
Počet vybudovaných skládok 
so zberným dvorom 

OcÚ ks 0 1 1 

AKTIVITA 3.1.2 Osveta, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia 
občanov o separovanom zbere odpadov v obci 

Výstup 
Zníženie nákladov na zber 
a separáciu odpadov 

OcÚ EUR N/A N/A N/A 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



25 

 

*N/A – nedostupná informácia 

 
Tabuľka 19 Formulár na prípravu projektov 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1 

Názov projektu Rozšírenie kamerového systému 

Garant Obec Jakubany 

Kontaktná osoba garanta Ing. Ján Krajňák – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s ...)  

Začatie a ukončenie projektu (od ... do ...) 7/2016 – 10/2016 

Stav projektu pred realizáciou obec s rozšíreným vandalizmom, kriminalitou, 
s čiernymi skládkami 

Cieľ projektu zabezpečenie verejného poriadku, eliminácia 
čiernych skládok, povedomie obyvateľov obce 
o lepšom zabezpečení ich bezpečnosti 

Výstupy eliminácia kriminality, vandalov, čistoty v obci  
a ochrana majetku 

Užívatelia obec, obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu počet nainštalovaných kamier 

Zmluvné podmienky Výzva rady vlády SR, VO – výber dodávateľa 

Riziká neschválenie žiadosti o poskytnutie dotácie, 
výber dodávateľa cez VO 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo 
subjektu 

Termín (mesiac/rok) 

Príprava a podanie 
žiadosti 

 1/2016 

Schválenie žiadosti 
o poskytnutie dotácie 

 6/2016 

Výber dodávateľa, podpis 
zmluvy 

 6/2016 

Realizácia projektu  7/2016 – 10/2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ ŠR VÚC Obec  

Realizácia 
projektu 

2016 12 000,00  9 600,00  2 400,00  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Časť D  Realizačná časť 
 

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia 
programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový 
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.  
 
Táto časť obsahuje:  

- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, 

spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,  
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  
- systém monitorovania a hodnotenia,  
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2) - vecný a časový 

harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.  
 

Tabuľka 20  Akčný plán pre roky n+2  

Akčný plán pre oblasť hospodársku 
Opatrenie, 

aktivita 
Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 

výstupu 
1.2.1 Napojenie sa 
na Eurovelo 2016 
smerujúca od 
Ľubovnianskych 
kúpeľov do Poľska 

2018 – 2023 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet VÚC 

Dĺžka prístupovej 
cesty 

1.3.1 Osadenie 
informačných tabúľ 
s vyznačením 
turisticky 
zaujímavých trás 

2018 - 2023 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet VÚC 

Počet 
informačných 
tabúľ 

Akčný plán pre oblasť sociálnu 
Opatrenie, 

aktivita 
Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 

výstupu 
2.1.1 Vybudovanie 
Domu a Klubu 
dôchodcov 

2017 - 2020 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet EU 

Počet 
vybudovaných 
objektov 

2.1.2 Zriadenie 
multifunkčného 
strediska 

2017 - 2020 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet EU 

Počet 
vybudovaných 
objektov 

2.1.3 Vybudovanie 
detských ihrísk 

2017 - 2020 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet EU 

Počet 
vybudovaných 
ihrísk 

2.1.4 Vybudovanie 
oddychových zón v 
obci 

2017 - 2020 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet EU 

Počet 
vybudovaných 
zón 

2.1.5 
Rekonštrukcia 

2018 - 2023 starosta obce 
rozpočet obce, 
štátny rozpočet 

Zrekonštruovaný 
kaštieľ 
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kaštieľa – 
Probstnerovej kúrie 
pre využitie v 
sociálnych 
službách 
2.2.1 Vybudovanie 
novej IBV v časti 
Carinka, vrát. novej 
komunikácie a 
napojenia na všetky 
siete 

2017 - 2019 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet EU 

Rozšírená el. 
sieť, vodovod a 
miestna cesta pre 
novú IBV 
Carinka 

2.2.2 Vykurovanie 
v gréckokatolíckom 
kostole 

2017 - 2020 
Gréckokatolícka 
cirkev Jakubany 

rozpočet obce, 
súkromný sektor 

Počet 
vykurovacích 
telies 

2.2.3 Rozšírenie 
kamerového 
systému 

2016 - 2017 starosta obce 
rozpočet obce, 
štátny rozpočet 

Počet novo 
nainštalovaných 
kamier 

2.2.4 Doplnenie 
dopravných 
značení 

2016 - 2017 starosta obce rozpočet obce 
Počet dopravných 
značení 

2.2.5 
Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice 

2016 - 2017 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet EU 

Zrekonštruovaná 
požiarna 
zbrojnica 
Celková plocha 
zrekonštruovanej 
podlahy 

2.3.1 
Rekonštrukcia 
podlahy a výmena 
lavíc 
v gréckokatolíckom 
kostole 

2017 - 2020 
Gréckokatolícka 
cirkev Jakubany 

rozpočet obce, 
súkromný sektor Počet 

vymenených 
lavíc 

Akčný plán pre oblasť environmentálnu 
Opatrenie, 

aktivita 
Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 

výstupu 
3.1.1 Vybudovanie 
zberného dvora na 
zabezpečenie 
triedenia 
druhotných surovín 
a recyklácie 
domového odpadu 

2017 - 2021 starosta obce 
rozpočet obce, 
rozpočet EU 

Počet 
vybudovaných 
skládok so 
zberným dvorom 

3.1.2 Osveta, 
vzdelávanie 
a zvyšovanie 
povedomia 
občanov 
o separovanom 
zbere odpadov v 
obci 

2016 - 2023 starosta obce rozpočet obce 

Zníženie 
nákladov na zber 
a separáciu 
odpadov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Vzor kontrolného zoznamu pre hodnotenie PHSR ako strategického dokumentu, príklad 
záznamu z monitorovania a vzor monitorovacej správy uvádzame v nižšie uvedených 
formulároch. 
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Tabuľka 21 Vzor kritérií hodnotenia PHSR 

P. č. 
Skupina kritérií 

Kritérium 
Váha kritéria/ 

Body 

Rozsah 
bodového 

hodnotenia 
Poznámka 

1 Obsah dokumentu   0-4  

2 
Väzby dokumentu na iné 
strategické dokumenty na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni  

 

0-4 
 

3 
Súlad navrhovanej stratégie s 
potenciálom územia/zdrojmi  

 0-4  

4 
Postupy hodnotenia a 
monitorovania  

 0-4  

5 Zrozumiteľnosť dokumentu   0-4  

 Spolu    

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 22  Vzor záznamu z monitorovania 

Monitorovanie a hodnotenie 
 
Správa o plnení akčného plánu obce Jakubany k 31.12.2016 bola spracovaná v zmysle 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubany na obdobie 2016 - 2023. 
Cieľom monitoringu Akčného plánu obce Jakubany je zostaviť komplexnú informáciu o 
tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce počas celého obdobia platnosti 
dokumentu v rokoch 2016 - 2023. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú 
verejnosť.  
 
Akčný plán obce Jakubany je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému 
opatreniu je priradený garant, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a 
monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu Obce 
Jakubany, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt 
(investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne sú vymenované 
aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, 
ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov 
v schválenom rozpočte obce a schválených strategických dokumentoch obce.  
 
Aktuálna verzia akčného plánu je na webovej stránke mesta www.jakubany.sk 
  
Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na adresu 
jakubany@jakubany.sk 
  
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2017  

Zdroj: Upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 
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Časť E  Finančná časť 
 

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja 
obce.  
 
Táto časť obsahuje:  

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,  
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v 

prepojení na programový rozpočet obce,  
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.  

 

E.1 Indikatívny finančný plán PHSR 
 

Tabuľka 23 Indikatívny rozpočet - sumarizácia 

Rok 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spolu 

I. Hospodárska politika – oblasť 0 0 14 870 174 870 174 870 174 760 174 760 174 870 889 000 

II. Sociálna politika - oblasť 12 500 310 000 305 900 305 900 205 900 8 400 8 400 8 000 1 165 000 

III. Environmentálna politika - 
oblasť 

125 17 725 17 725 17 725 17 725 17 725 125 125 89 000 

Zdroj:  Vlastné spracovanie
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Tabuľka 24 Vzor monitorovacej správy 

Monitorovacia správa 

Úroveň prvku 
stratégie 

Opis prvkov 
stratégie 

Plánovaný 
termín 

realizácie 

Ukazovateľ 
výstupu 

Počiatočná 
hodnota 

ukazovateľa 

Plánovaná 
hodnota 

ukazovateľa 

Skutočná 
hodnota 

ukazovateľa 

Rozpočet 
mesta ..... 

od do 

Externé 
zdroje 
od do 

Realizácia 
aktivít od do a 

plán na 
obdobie od do 

Cieľ 2 Vytvorenie podmienky pre kvalitný život občanov 
Opatrenie 2.2 Dobudovanie technickej infraštruktúry 

A 2.2.3 
Rozšírenie 
kamerového 
systému 

2016 - 2017 
Počet novo  
nainštalova-
ných kamier 

0 7 7 2 400,00 9 600,00  

atď.          
Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Textová časť – Príklad opisu realizácie aktivít a plánu na obdobie od .... do .... 

A 2.2.3 Rozšírenie kamerového systému 

V januári 2016 si obec podala žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového systému.  V júni 2016 bola schválená dotácia   na rozšírenie 
kamerového systému v sume 9 600,00 €. 

Plán 2016: Zahrnúť do rozpočtu financie na realizáciu rozšírenia kamerového systému v sume 2 400,00 €. 

 

Tabuľka 25 Vzor plánu monitorovania a hodnotenia 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2016 – 2023 
Typ hodnotenia  Vykonať prvýkrát  Dôvod vykonania/ periodicita  

Strategické hodnotenie  najskôr v roku 2018 
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej spoločenskej 
potreby  

Operatívne hodnotenie   

Tematické hodnotenie časti PHSR  2016 
téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej 
správe za predchádzajúci kalendárny rok  

Ad hoc mimoriadne hodnotenie  nerozhoduje pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt 
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ukazovateľov  
pri návrhu na revíziu PHSR  

Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti  2018-2023 na základe rozhodnutia starostu  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

  

Tabuľka 26 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR 

P.č. Časový rámec Miesto konania Cieľová skupina Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

1. 09/2017 OcÚ  poslanci OZ  seminár  
Prepojenie PHSR a 
programového 
rozpočtovania  

  

2. 09/2017 OcÚ  obyvatelia  verejné prerokovanie  
Rozpočet obce na rok 
2018 

  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 27 Vzor záznamu z verejného prerokovania 

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy 
 
Názov dokumentu:  
Termín pripomienkovania:  
 
Pripomienka č. 1  
Text pripomienky:  
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  
Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia  
Zdôvodnenie komisie:  
Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme  
Zdôvodnenie odborného útvaru:  
 
Pripomienka č. 2  
Text pripomienky:  
Pripomienka sa týka časti dokumentu:  
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Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia  
Zdôvodnenie komisie:  
Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme  
Zdôvodnenie odborného útvaru:  
.....  
 
Počet pripomienok: celkový počet: ..... akceptované: .....  
Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis  

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 
 

E.2  Finančná časť 
 

Tabuľka 28 Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce 

  Verejné zdroje 

Klasifikácia stavieb - trieda 

Termín  

začatia a 

ukončenia 

realizácie 

projektu / 

aktivity 

RN Spolu 

Verejné 
zdroje 
celkom 

Národné 
celkom  

EÚ (EŠIF) 
celkom 

Iné 
zdroje Názov 

opatrenia 

Kód a názov 

projektu/aktivity 

  

Hlavný ukazovateľ-

výsledku, dopadu 

mesiac/rok - 

mesiac/rok 

a=b+e+f+g+

h 
b=c+d c d 

 

I. Hospodárska politika    889 000 € 889 000 € 209 000 € 680 000 €  

Opatrenie 
1.1 

1.1.1 Vybudovanie 
ubytovacieho zariadenia 
v podkroví OÚ a KD 

1212 - Ostatné ubytovacie 
zariadenia na krátkodobé 

pobyty 

Počet ubytovacích 
zariadení 

2019 - 2023 700 000 € 700 000 € 105 000 € 595 000 € 

 

  
1.1.2 Zriadenie 
reštauračných služieb 

1211 - Hotelové budovy 
Počet zriadených 
reštauračných služieb 

2019 - 2023 100 000 € 100 000 € 15 000 € 85 000 € 
 

Opatrenie 
1.2 

1.2.1 Napojenie sa na 
Eurovelo 2016 smerujúca 
od Ľubovnianskych 
kúpeľov do Poľska 

2112 - Miestne 
komunikácie 

Dĺžka prístupovej 
cesty 

2018 - 2023 85 000 € 85 000 € 85 000 €   
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Opatrenie 
1.3 

1.3.1 Osadenie 
informačných tabúľ 
s vyznačením turisticky 
zaujímavých trás 

2112 - Miestne 
komunikácie 

Počet informačných 
tabúľ 

2018 - 2023 4 000 € 4 000 € 4 000 €   

 

II. Sociálna politika    1 165 000 € 1 094 000 € 237 200 € 856 800 € 71 000 € 

Opatrenie 
2.1 

2.1.1 Vybudovanie 
Domu a Klubu 
dôchodcov 

1274 - Ostatné budovy, i.n. 
Počet vybudovaných 
objektov 

2017 - 2020 300 000 € 300 000 € 45 000 € 255 000 € 
 

  
2.1.2 Zriadenie 
multifunkčného strediska 

1274 - Ostatné budovy, i.n. 
Počet vybudovaných 
objektov 

2017 - 2020 350 000 € 350 000 € 52 500 € 297 500 € 
 

  
2.1.3 Vybudovanie 
detských ihrísk 

2411 - Športové ihriská 
Počet vybudovaných 
ihrísk 

2017 - 2020 25 000 € 25 000 € 3 750 € 21 250 € 
 

  
2.1.4 Vybudovanie 
oddychových zón v obci 

2412 - Ostatné športové a 
rekreačné stavby 

Počet vybudovaných 
zón 

2017 - 2020 28 000 € 28 000 € 4 200 € 23 800 € 
 

  

2.1.5 Rekonštrukcia 
kaštieľa – Probstnerovej 
kúrie pre využitie v 
sociálnych službách 

1273 - Historické alebo 
chránené pamiatky 

Zrekonštruovaný 
kaštieľ 

2018 - 2023 50 000 € 50 000 € 50 000 €   

 

Opatrenie 
2.2 

2.2.1 Vybudovanie novej 
IBV v časti Carinka, vrát. 
novej komunikácie a 
napojenia na všetky siete 

2112 - Miestne 
komunikácie 

Rozšírená el. sieť, 
vodovod a miestna 
cesta pre novú IBV 
Carinka 

2017 - 2019 300 000 € 300 000 € 45 000 € 255 000 € 

 

  
2.2.2 Vykurovanie 
v gréckokatolíckom 
kostole 

1272 - Budovy a miesta na 
vykonávanie náboženských 

aktivít 

Počet vykurovacích 
telies 

2017 - 2020 20 000 € 9 000 €     11 000 € 

  
2.2.3 Rozšírenie 
kamerového systému 

2111 - Cestné komunikácie 
Počet novo 
nainštalovaných 
kamier 

2016 - 2017 12 000 € 12 000 € 12 000 €    

  
2.2.4 Doplnenie 
dopravných značení 

2112 - Miestne 
komunikácie 

Počet dopravných 
značení 

2016 - 2017 8 000 € 8 000 € 8 000 €    

  
2.2.5 Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice 

1274 - Ostatné budovy, i.n. 
Zrekonštruovaná 
požiarna zbrojnica 

2016 - 2017 5 000 € 5 000 € 750 € 4 250 €  
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Celková plocha 
zrekonštruovanej 
podlahy Opatrenie 

2.3 

2.3.1 Rekonštrukcia 
podlahy a výmena lavíc 
v gréckokatolíckom 
kostole 

1273 - Historické alebo 
chránené pamiatky 

Počet vymenených 
lavíc 

2017 - 2020 67 000 € 7 000 €     60 000 € 

III. Environmentálna politika    89 000 € 89 000 € 14 200 € 74 800 €  

Opatrenie 
3.1 

3.1.1 Vybudovanie 
zberného dvora na 
zabezpečenie triedenia 
druhotných surovín 
a recyklácie domového 
odpadu 

2420 - Ostatné inžinierske 
stavby, i.n. 

Počet vybudovaných 
skládok so zberným 
dvorom 

2017 - 2021 88 000 € 88 000 € 13 200 € 74 800 € 

 

  

3.1.2 Osveta, vzdelávanie 
a zvyšovanie povedomia 
občanov o separovanom 
zbere odpadov v obci 

  
Zníženie nákladov na 
zber a separáciu 
odpadov 

2016 - 2023 1 000 € 1 000 € 1 000 €   

 

Celkom   2 143 000 € 2 072 000 € 460 400 € 1 611 600 €  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Tabuľka 29 Hodnotiaca tabuľka pre dopravnú infraštruktúru 

 Kategória Hodnotiace kritérium Hodnotenie Počet bodov 

Nespĺňa 0 

A 
Dopravno-
hospodársky význam  

Cesta zabezpečuje dennú mobilitu osôb a dostupnosť sociálnych a 
ekonomických potrieb (zamestnanie, vzdelávanie, zdravotnícke 
služby, kultúra, rekreácia, význam z pohľadu verejnej osobnej 
dopravy (napr. napojenie na terminály integrovanej dopravy, 
stanice VOD, a pod.) 

Spĺňa 1 

Nespĺňa 0 
B Dopravná prevádzka  Prekročenie hodnoty priemernej intenzity 

Spĺňa 1 
Veľmi dobrý, dobrý a 

vyhovujúci 
0 C Stavebno-technický 

stav  
Stavebno-technický stav cesty (pozdĺžne a priečne nerovnosti, 
vyjazdené koľaje, únosnosť vozovky a pod.) 

Nevyhovujúci/havarijný 1 
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Bezchybný až zlý 1 Stav mostných objektov (nosnosť, zatekanie, stav mostovky a 
pod.) Veľmi zlý/havarijný 0 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 

Tabuľka 30 Hodnotiaca tabuľka pre sociálnu infraštruktúru 

 Kategória Hodnotiace kritérium Hodnotenie Počet bodov 

Nespĺňa 0 
A 

Kvalita 
poskytovaných 
sociálnych služieb  

Projekt umožňuje zlepšenie zamestnanosti žien v obci/regióne 
Spĺňa 1 

Nespĺňa 0 
B Demografia 

Projekt zlepšuje dostupnosť pre miestne obyvateľstvo a výrazným 
spôsobom zlepšuje kvalitu života  Spĺňa 1 

Veľmi dobrý, dobrý a 
vyhovujúci 

0 
Stavebno-technický stav siete nie je vyhovujúci 

Nevyhovujúci/havarijný 1 
Nespĺňa 0 

C 
Stavebno-technický 
stav  

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 
Spĺňa 1 

Nespĺňa 0 
D Zlepšenie dostupnosti 

Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre špecifickú skupinu 
obyvateľstva /rómska komunita, deti so špeciálnymi potrebami a 
pod./  Spĺňa 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Tabuľka 31 Hodnotiaca tabuľka pre environmentálnu infraštruktúru 

 Kategória Hodnotiace kritérium Hodnotenie Počet bodov 

Nespĺňa 0 
Odstránenie systémových porúch  

Spĺňa 1 
Nespĺňa 0 

A 
Ekologický -
hospodársky význam 

Vhodné využitie krajinno-ekologických prvkov 
Spĺňa 1 

Nespĺňa 0 
B Ekonomické 

Zvýši sa efektívnosť poskytovania služieb obyvateľstvu, ostatným 
subjektom/plánované významné investície  Spĺňa 1 
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Veľmi dobrý, dobrý a 
vyhovujúci 

0 
C 

Stavebno-technický 
stav 

Stavebno-technický stav existujúcej infraštruktúry, zariadení 
Nevyhovujúci/havarijný 1 

Nespĺňa 0 
D 

Funkčnosť, špecifické 
požiadavky  

Rekonštruované siete musia spĺňať nasledovné funkčné požiadavky 
uvedené v podpornom programe  Spĺňa 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 
Tabuľka 32 Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica 

Viac zdrojové financovanie 

Verejné zdroje 
Prioritná oblasť 

Celkové 
náklady EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Súkromné 
zdroje 

1.1.1 Vybudovanie ubytovacieho 
zariadenia v podkroví OcÚ a KD 

700 000 € 595 000 €   105 000 € 700 000 €  

1.1.2 Zriadenie reštauračných 
služieb 

100 000 € 85 000 €   15 000 € 100 000 €  

1.2.1 Napojenie sa na Eurovelo 
2016 smerujúca od 
Ľubovnianskych kúpeľov do 
Poľska 

85 000 €   17000 68 000 € 85 000 €  

1.3.1 Osadenie informačných tabúľ 
s vyznačením turisticky 
zaujímavých trás 

4 000 €   800 € 3 200 € 4 000 €  

2.1.1 Vybudovanie Domu a Klubu 
dôchodcov 

300 000 € 255 000 €   45 000 € 300 000 €  

2.1.2 Zriadenie multifunkčného 
strediska 

350 000 € 297 500 €   52 500 € 350 000 €  

2.1.3 Vybudovanie detských ihrísk 25 000 € 21 250 €   3 750 € 25 000 €  
2.1.4 Vybudovanie oddychových 
zón v obci 

28 000 € 23 800 €   4 200 € 28 000 €  
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2.1.5 Rekonštrukcia kaštieľa – 
Probstnerovej kúrie pre využitie v 
sociálnych službách 

50 000 €  45 000 €  5 000 € 50 000 €  

2.2.1 Vybudovanie novej IBV v 
časti Carinka, vrát. novej 
komunikácie a napojenia na všetky 
siete 

300 000 € 255 000 €   45 000 € 300 000 €  

2.2.2 Vykurovanie 
v gréckokatolíckom kostole 

20 000 €    9 000 € 9 000 € 11 000 € 

2.2.3 Rozšírenie kamerového 
systému 

12 000 €  9 600 €  2 400 € 12 000 €  

2.2.5 Rekonštrukcia požiarnej 
zbrojnice 

5 000 € 4 250 €   750 € 5 000 €  

2.3.1 Rekonštrukcia podlahy 
a výmena lavíc v gréckokatolíckom 
kostole 

67 000 €    7 000 € 7 000 € 60 000 € 

3.1.1 Vybudovanie zberného dvora 
na zabezpečenie triedenia 
druhotných surovín a recyklácie 
domového odpadu 

88 000 € 74 800 €   13 200 € 88 000 €  

Spolu 2 134 000 € 1 611 600 € 54 600 € 17 800 € 379 000 € 2 063 000 € 71 000 € 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Záver 
 

Tabuľka 33 Schválenie PHSR 

Schválenie PHSR 

Dokument 

- Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
Jakubany na roky 2016 – 2023 

- Štruktúra: Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie 
PHSR obce/obcí/VÚC (podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.), verzia 2.0, 
február 2015 

Spracovanie 

- Forma spracovania: vlastné spracovanie 
- Obdobie spracovania: 4/2016 – 8/2016 
- Riadiaci tím: Ing. Ján Krajňák, starosta obce 
- Pracovné skupiny: poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obce 
- Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: Participácia 

prostredníctvom verejného prerokovania, internetovej stránky, 
sociálnych sietí 

Prerokovanie 
- Priebežné informovania zastupiteľstva o priebehu a ich participácia na 

vypracovaní 

Schválenie 
- Návrh na uznesenie zastupiteľstva – obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

PHSR obce Jakubany na roky 2016-2023 
Zdroj: Vlastné spracovanie
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Prílohy 
 

Príloha č. 1 Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do 
spracovania PHSR 

Riadiaci tím: Ing. Ján Krajňák, starosta obce 
Členovia pracovných skupín: poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obce 
 

Príloha č. 2 – Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR 

Územný plán obce Jakubany 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubany 2010 – 2014 
Rozpočet obce 
Štatistické informácie - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Výsledky dotazníkového prieskumu 
Komunitný plán obce Jakubany 
Webová stránka obce www.jakubany.sk 
 

Príloha č. 3 – Zoznam skratiek použitých v PHSR 

PHSR program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
OZ obecné zastupiteľstvo 
OcÚ Obecný úrad 
VÚC vyšší územný celok 
EÚ Európska únia 
IBV individuálna bytová výstavba 
TJ telovýchovná jednota 
ROEP register obnovenej evidencie pozemkov 
KD Kultúrny dom 
SR Slovenská republika  
VO verejné obstarávanie 
ŠR štátny rozpočet 
EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 
VOD verejná osobná doprava 
km kilometer 
m meter 
Z. z.  zbierka zákonov 
MŠ materská škola 



 

 

Príloha č. 4 – Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 

 

Tabuľka 34  Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 

Rok začatia Ukazovateľ 
Cena podľa 

vykonávacieho projektu 
Objem finančných prostriedkov v 

príslušnom roku spolu 
Finančné prostriedky podľa 

zdrojov 
č. 

Číslo a názov 
aktivity 

Klasifikácia 
investície ( stavby) - 

triedy Rok 
dokončenia 

Merná 
jednotka 

Celkom 
Z toho 

stavebná 
časť 

Rok 
Objem fin. 

prostriedkov 

Z toho 
verejné 

investície 

Štátny 
rozpočet 

Rozpočet 
obce 

Rozpočet 
EÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 16 

2010  2010 388 301,68 388 301,68 20 459,55 159 354,38 208 487,83 

1 

Regulácia 
potoka 

Šmidovec 
 

2011  

937 711,82 902 404,81 

2011 546 410,06 546 410,06 48 703,62 83 725,73 413 980,71 

2010  2010 1 301 919,74 1 301 919,74 153 150,74 111 895,34 867 854,25 
2 

 

 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

ZŠ 

1263 – Školy, 
univerzity 

a budovy na 
vzdelávanie 2011  

1 258 888,93 1 202 567,95 

2011 25 087,10 25 087,10 17 016,75 12 543,55 96 428,25 

Zdroj: Vlastné spracovanie 


