10. ŠTRUKTÚRA OPATRENÍ

STRATEGICKÝ CIEĽ : Zvýšiť konkurencieschopnosť obce Granč-Petrovce a životnú úroveň
jej obyvateľov.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1 : Zvýšiť atraktívnosť obce rozšírením ponuky a zvýšením kvality služieb,
zabezpečením kvalitnej sociálnej starostlivosti, vytvorením vhodných podmienok pre bývanie,
rekreáciu, šport, oddych, kultúrne a spoločenské vyžitie a vychovať miestnych obyvateľov
k zodpovednosti za rozvoj obce.

OPATRENIE 1.1 : Výstavba a dobudovanie sociálnej infraštruktúry
Zdôvodnenie: S ohľadom na zvyšujúci sa počet obyvateľov v predproduktívnom veku
v posledných rokoch v obci Granč - Petrovce mala by obec pre svojich obyvateľov vytvoriť
podmienky aj pre športové vyžitie a oddych. V súčasnosti sa v obci nachádza futbalové ihrisko,
chýba však multifunkčné ihrisko, detský areál a stredisko pre mládež s možnosťou
zmysluplného využitia času detí a mládeže.
Obec myslí aj na svojich starších obyvateľov, pre ktoré by chcela zabezpečiť starostlivosť či už
zdravotnú alebo aj opatrovateľskú. Veľmi potrebné sa im javí umožniť týmto ľuďom prístup do
kultúrnych a stravovacích zariadení formou odstránenia bariér.
Aktivity:
Aktivita 1.1.1: Vybudovať viacúčelový športový areál (v spolupráci s podnikateľmi
podnikajúcimi v cestovnom ruchu)
Aktivita 1.1.2: Vybudovať zdravotné stredisko
Aktivita 1.1.3: V spolupráci s inými obcami zabezpečiť pohotovostnú lekáreň v najbližšom
okolí obce
Aktivita 1.1.4: Zabezpečiť starostlivosť o starších obyvateľov a invalidov v domácnosti
Aktivita 1.1.5: Zabezpečiť celodennú starostlivosť o starých a chorých (forma materskej školy
ale pre dôchodcov)
Aktivita 1.1.6: Zriadiť obecnú práčovňu
Aktivita 1.1.7: Zabezpečiť bezbariérový prístup do kultúrnych a stravovacích zariadení
Aktivita 1.1.8: Vytvoriť podmienky pre neformálne vzdelávanie – aktívni ľudia
Aktivita 1.1.9: Zlepšiť technické a materiálne vybavenie základnej školy v obci (podlahy,
lavice, steny)
Aktivita 1.1.10: Zostaviť v spolupráci s mládežou harmonogram aktivít pre mladých
Aktivita 1.1.11: Zamestnať mládež a zapojiť ju do aktivít v obci + spracovať zoznam aktivít
možného zapojenia mládeže
Aktivita 1.1.12: Vybudovať mládežnícke centrum s internetovým centrom
Aktivita 1.1.13: Zrekonštruovať budovu bývalého obecného úradu a zriadiť v nej telocvičňu
s posilňovňou
Aktivita 1.1.14: Vybudovať detské ihrisko
Aktivita 1.1.15: Zvýšiť počet voľnočasových aktivít pre obyvateľov obce

OPATRENIE 1.2 : Vzdelávanie, informovanosť a osveta obyvateľov v rôznych oblastiach
života
Zdôvodnenie: Dôvodom potreby neustáleho vzdelávania (celoživotné vzdelávanie) je rýchly
prerod spoločnosti na informačnú spoločnosť, kde sa rozhodujúcou technológiou stáva práca
s informáciami t.j. ich zber, spracovávanie, uchovávanie a šírenie. Prudký rozvoj informačných
a komunikačných technológií a ich uplatnenie prakticky vo všetkých oblastiach života spoločnosti
vyvoláva potrebu zabezpečiť možnosti pre celoživotné vzdelávanie.

Aktivity:
Aktivita 1.2.1: Organizovať pravidelné motivačné a vzdelávacie stretnutia pre obyvateľov
obce, pre manažment obce, pre existujúcich a začínajúcich podnikateľov
rôznorodo tematicky zamerané (napr. oblasť cestovného ruchu, práca s PC,
oblasť podnikania alebo podľa záujmu obyvateľov)
Aktivita 1.2.2: Pravidelne informovať o pôsobnosti a činnosti neziskovej organizácie Centra
prvého kontaktu v Levoči pre všetkých obyvateľov obce
Aktivita 1.2.3: Zabezpečiť kontakt na organizáciu Centrum prvého kontaktu v Levoči, ktorá
poskytuje odborné poradenstvo pri podávaní projektov financovaných z EÚ ale
aj z iných zdrojov, poradenstvo pre nezamestnaných obyvateľov a pre
začínajúcich podnikateľov
Aktivita 1.2.4: Navrhnúť komunikačné kanály pre aktívnejšiu komunikáciu poslancov
zastupiteľstva s obyvateľmi s ich následným využívaním
Aktivita 1.2.5: Organizovať pravidelné stretnutia samosprávy s občanmi a stretnutia s Centrom
prvého kontaktu v Levoči
Aktivita 1.2.6: Podporovať spoluprácu obce a miestnych podnikateľov (napr. podporiť ich
daňovou politikou obce)
Aktivita 1.2.7: Zapojiť miestnych aktivistov do práce pre obec

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2: Vytvoriť základné podmienky pre usídľovanie obyvateľov a lokalizáciu
ekonomických činností a ekonomických subjektov v obci, pre rozšírenie ich výroby
a zamestnávanie miestnych obyvateľov, čím by sa znížila miera nezamestnanosti v obci.

OPATRENIE 2.1: Výstavba a dobudovanie technickej infraštruktúry v obci
Zdôvodnenie: Dostatočné pokrytie územia základnou technickou infraštruktúrou je jeden
z hlavných predpokladov usídľovania obyvateľov a lokalizácie ekonomických činností
v priestore.
V niektorých častiach obce Granč – Petrovce chýba kanalizácia, plynofikácia a vodovodné
pripojenie. Je to však malé percento, pretože väčšia časť je už vybudovaná. Dôležitosť kladie obec
na protipovodňové opatrenia na obecnom potoku. Chýba autobusová zastávka v časti obce
nazývanej „Počkaj“, ktorá by však slúžila aj pre obyvateľov okolitých obcí pod Braniskom.
V budúcnosti obec počíta s výstavbou prírodného kúpaliska, ku ktorému chce vybudovať
parkovisko.

Aktivity:
Aktivita 2.1.1: Majetko – právne vysporiadanie pozemkov s následným zabezpečením
predaja pozemkov na IBV
Aktivita 2.1.2: Dobudovať miestne komunikácie a chodníky
Aktivita 2.1.3: Dobudovať plynofikáciu obce
Aktivita 2.1.4: Dobudovať kanalizáciu v obci
Aktivita 2.1.5: Dobudovať vodovod v obci
Aktivita 2.1.6: Zlepšiť vzhľad a stav autobusových zastávok
Aktivita 2.1.7: Kompletne vyregulovať obecný potok – protipovodňové opatrenia
Aktivita 2.1.8: Zväčšiť most pri zastávke autobusu
Aktivita 2.1.9: Prostredníctvom obce zabezpečiť v obci prístup na internet pre študentov
a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva
Aktivita 2.1.10: Pri rekreačnom priestore – prírodnom kúpalisku vybudovať parkovisko
Aktivita 2.1.11: Zabezpečiť opatrenia na zvýšenie disciplinovanosti vodičov v obci (napr.
retardér pred materskou školou)
Aktivita 2.1.12: Vyvíjať iniciatívu o spoluprácu s SAD Prešov, aby zriadila zastávku svojich
diaľkových autobusových spojov pri obci Granč-Petrovce v časti nazývanej
„Počkaj“
Aktivita 2.1.13: V časti obce Granč-Petrovce nazývanej „Počkaj“ – priamo na hlavnej ceste
I/18 vybudovať obojstrannú zastávku diaľkových autobusových spojov,
slúžiacu pre cestujúcich zo všetkých obcí pod Braniskom (autobusový
prístrešok, nástupné chodníky, prechod pre chodcov)

OPATRENIE 2.2 : Obnova vzhľadu obce a zlepšenie stavu životného prostredia

Zdôvodnenie: V obci Granč-Petrovce sa praktizuje separovaný zber tuhého komunálneho
odpadu. Aj napriek tomu v obci a hlavne v jej okolí vyrástli divoké skládky, ktoré zhoršujú
kvalitu a estetickú stránku životného prostredia. Divoké skládky v okolí obce zriaďujú hlavne
obyvatelia z obce, ktorí chodia vynášať rôznorodý odpad a hádzajú ho aj do obecného potoka.
Významný krok k zlepšeniu celkového vzhľadu obec považuje zrekonštruovanie národnej
kultúrnej pamiatky – kaštieľa, v ktorej v súčasnosti sídli základná škola a taktiež
zrekonštruovanie kostola sv. Martina, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou.

Aktivity:
Aktivita 2.2.1:
Aktivita 2.2.2:
Aktivita 2.2.3:
Aktivita 2.2.4:
Aktivita 2.2.5:
Aktivita 2.2.6:

Vytvoriť obecné kompostovisko
Zriadiť vlastné spracovanie bioodpadu
Dôslednejšie uplatňovať separovaný zber odpadu
Odstránenie divokých skládok
Vyčistiť obecný potok od odpadu
Zvýšiť a zlepšiť starostlivosť o životné prostredie v obci napr. vyhlásením
súťaže o najkrajší balkón, priedomie, ulicu...
Aktivita 2.2.7: Zabezpečiť odstraňovanie a pravidelný vývoz stavebného odpadu
Aktivita 2.2.8: Vytvoriť verejné priestranstvo pre oddych, hlavne pre matky s deťmi
Aktivita 2.2.9: Upraviť okolie bytovky
Aktivita 2.2.10: Zrekonštruovať národnú kultúrnu pamiatku – kaštieľ (terajšia základná škola)

a príslušné objekty k nej: filagória + sýpka + okolitý park
Aktivita 2.2.11: Dokončiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – kostol sv. Martina
a v jeho jednej časti vybudovať obradnú smútočnú miestnosť pre dom smútku
a chladničku
Aktivita 2.2.12: Upraviť miestny cintorín

OPATRENIE 2.3: Tvorba podmienok pre vznik nových pracovných miest

Zdôvodnenie: V obci sa nachádza prírodný prameň kvalitnej pitnej vody s parametrami
dojčenskej vody, ktorý chce obec využiť na komerčné účely, to znamená na plnenie a predaj
a taktiež ako vodný zdroj na prírodné kúpalisko – rybník.

Aktivity:
Aktivita 2.3.1: Urobiť prieskum trhu s prírodnými vodami v okrese Levoča prípadne
v susedných okresoch a zistiť potencionálny odbyt produktu prírodnej vody
z obce
Aktivita 2.3.2: Vytvorenie vhodných podmienok pre lokalizáciu investora na rozbehnutie
výroby – plnička vody (v spolupráci s podnikateľom alebo investorom)

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3 : Zlepšiť podmienky pre využitie a propagáciu prírodného, kultúrneho
a historického potenciálu obce, aby sa tak odvetvie cestovného ruchu stalo jedným z hlavných
zdrojov rozvoja obce a jej okolia

OPATRENIE 3.1 : Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu, vidieckej
turistiky a agroturistiky

Zdôvodnenie: : V súčasnosti je obec sídlom, ktoré pomaly nadobúda svoj význam z hľadiska
cestovného ruchu a ktoré ponúka možnosti individuálnej rekreácie a agroturistiky v nadväznosti
na blízkosť Spišského hradu, ako aj primerané vzdialenosti do stredísk cestovného ruchu
v blízkom okolí.
V katastri obce sa nachádza lokalita na výstavbu lyžiarskeho vleku a na vybudovanie rybníka
ako prírodného kúpaliska, ktoré obec plánuje využiť na rozvoj cestovného ruchu. Veľmi
prínosným by v tejto oblasti bolo aj zriadenie obecného múzea v zrekonštruovanej filagórii a
vybudovanie agroturistického areálu, pomocnú ruku pri poskytovaní služieb turistom by podalo
Agrodružstvo Granč – Petrovce.

Aktivity:
Aktivita 3.1.1: Postaviť lyžiarsky vlek v časti obce nazývanej „Gašparovec“
Aktivita 3.1.2: Vybudovať rekreačný priestor – rybník ako prírodné kúpalisko
Aktivita 3.1.3: Zriadiť kyvadlovú dopravu k historicko – kultúrnym pamiatkam v blízkom
okolí obce

Aktivita 3.1.4: Vo filagórii zriadiť obecné múzeum
Aktivita 3.1.5: Zdokonaliť systém verejného stravovania v obci vybudovaním novej kuchyne
v kultúrnom dome, ktorá by slúžila aj pre turistov (v spolupráci s podnikateľmi
– SLOVNORMAL, ktorí doposiaľ poskytujú stravovanie v obci)
Aktivita 3.1.6: Vybudovať rehabilitačno – relaxačné centrum v zdravotnom stredisku
Aktivita 3.1.7: Vybudovať agroturistický areál s možnosťou poskytovania agroturistiky pre
turistov v spolupráci a Agrodružstvom Granč-Petrovce

OPATRENIE 3.2 : Propagácia prírodného, historického a kultúrneho potenciálu obce a služieb

Zdôvodnenie: Cieľom opatrenia je vytvárať kladný imidž obce ako miesta vhodného pre
plnohodnotný život, úspešné podnikanie a zabezpečiť trvalý nárast turistov a návštevníkov
územia okresu alebo mikroregiónu. Významnú úlohu tu môže zohrať vytváranie partnerstva
s inými obcami a účasť na aktivitách miestnej akčnej skupiny v okrese Levoča.

Aktivity:
Aktivita 3.2.1: Zlepšiť propagáciu obce v médiách
Aktivita 3.2.2: Aktualizácia webovej stránky a udržanie aktuálnej informovanosti
(zabezpečenie zodpovedného pracovníka)
Aktivita 3.2.3: Spolupodieľať sa v partnerstve s inými obcami pri tvorbe informačných
a propagačných prospektov
Aktivita 3.2.4: Zúčastňovať sa na aktivitách miestnej akčnej skupiny celého okresu

