
AKČNÝ PLÁN OBCE BAJANY 

 

Akčný plán Obce Bajany vychádza z inovovaného plánu „Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Bajany“. 

 

PHSR Obce Bajany je strednodobý programovací dokument s časovým 

horizontom 10 rokov- Dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre 

stanovenie prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov a aktivít rozvoja Obce 

Bajany. 

  

Z hľadiska štruktúry je dokument rozdelený na tri základné časti: 

 - v prvej – analytickej časti sa venuje podrobnej analýze súčasného, reálneho 

stavu obce, 

 - v druhej časti je na základe analýzy vypracovaná sústava silných a slabých 

stránok obce a tiež aj príležitosti a ohrozenia pre obec v členení na štyri základné 

oblasti záujmu, 

 - v tretej, poslednej časti vychádzajúc z analýzy SWOT je vypracovaná vízia 

obce a sú stanovené základné stratégie a priority na dosiahnutie tejto vízie 

v horizonte 10 rokov. V strategickom pláne sú uvádzané aj aktivity smerujúce 

k naplneniu priorít a tým k dosiahnutiu cieľov. 

 Schválený PHSR Obce Bajany je otvoreným dokumentom, ktorý sa môže 

dopĺňať o nové priority a aktivity, prípadne niektoré priority a aktivity sa môžu rušiť.  

 

Vízia a stratégia obce 

 Vízia je rámcovou predstavou o tom, ako by mala obec v budúcnosti vyzerať, 

aké miesto chce zaujať. 

 Vízia má vyjadrovať nielen želanú, ale zároveň aj možnú predstavu 

o budúcnosti obce a jednotlivé ciele PHSR majú smerovať k jej naplneniu. 

 V stratégii obce sa definujú strategické rozvojové ciele, ktoré popisujú stav, 

ktorý chceme dosiahnuť. 

 

Vízia obce 

Chceme, aby naša obec bola: 

- obcou s čistým a kvalitným životným prostredím vytvárajúcim príjemné prostredie 

pre život 

- progresívnou obcou s dobrou infraštruktúrou 

- dobre hospodáriacou a dobre riadenou obcou 

- obcou sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu 

 

Strategické zámery obce 

CIEĽ:  

Skvalitnením a dobudovaním infraštruktúry s ohľadom na ochranu životného 

prostredia vytvoriť atraktívne prostredie pre bývanie a oddych 



Realizátorom jednotlivých opatrení a s nimi súvisiacich aktivít je Obec Bajany. 

Jednotlivé aktivity budú financované z rôznych finančných zdrojov, ktorými sú štátny 

rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev, zo 

štátnych účelových fondov, z rozpočtov VÚC, z vlastných zdrojov obce, zo 

sponzorských darov, z fondov EÚ a iných. Časový horizont realizácie jednotlivých 

opatrení je naplánovaný priebežne na celé 10 ročné obdobie platnosti strategického 

dokumentu. Opatrenia a aktivity doplnené v rámci aktualizácie strategického 

dokumentu budú realizované v rokoch 2017 – 2021. 

 

Opatrenie 1. 1 Rozvoj cestnej infraštruktúry 

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- vysporiadanie vlastníckych vzťahov – vyriešené – pozemkové úpravy prebehli 

- vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu chodníkov a priekop pri 

ceste – projektová dokumentácia vypracovaná, je v štádiu riešenia 

- vybudovanie chodníkov pre chodcov – s prácami sa začalo v roku 2018 

- vybudovanie priekop pri ceste – výkresová dokumentácia vypracovaná, potreba 

realizácie 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií – výkresová dokumentácia vypracovaná, 

potreba realizácie 

 

Opatrenie 1. 2 Rozvoj občianskej infraštruktúry 

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a modernizácia obecných budov– rieši 

sa 

-rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu – potrebná technická dokumentácia 

a výstavba 

- rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu – realizované 

- rekonštrukcia materskej a základnej školy v obci – MŠ realizované 

- výstavba viacúčelového ihriska – realizuje sa 

- výstavba futbalového ihriska – nemá kto hrať futbal 

 

Opatrenie 1. 3 Rozvoj vidieckeho turizmu 

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- vysporiadanie vlastníckych vzťahov – pozemkovými úpravami vyriešené 

- vypracovanie projektovej dokumentácie 

- vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 

- vybudovanie ubytovacieho a stravovacieho zariadenia 

- vybudovanie oddychovej zóny pre obyvateľov obce a jej návštevníkov – 

čiastočne sa rieši 



- vybudovanie cyklotrasy – prepojenie od Senného – Senianske rybníky na 

ukrajinskú hranicu po ochrannom vale Uhu – riešené s VÚC, Ing. Šebestovou, 

otázka riešenia 

 

Opatrenie 1. 4 Rozvoj cezhraničnej spolupráce 

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- aktívne vyhľadávanie zahraničných partnerstiev – pohraničné obce Ukrajiny 

- upevňovanie cezhraničných partnerstiev organizovaním kultúrnych 

a spoločenských podujatí – je potrebné riešiť 

 

Opatrenie 1. 5 Podpora rozvoja podnikateľských činností  

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- pomoc pri zabezpečovaní priestorov a plôch vhodných na prevádzku 

podnikateľských zámerov prostredníctvom využitia nevyužívaných objektov 

a pozemkov 

- pomoc pri výstavbe plánovaného priemyselného areálu – nízky záujem 

občanov obce o podnikanie – Ako? Kto? Načo? 

 

Opatrenie 1. 6 Pozemkové úpravy 

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- vybudovanie infraštruktúry v extraviláne obce – poľné cesty a ostatné 

komunikácie vrátane stavieb a objekty proti veternej erózii pôdy – výsadba 

vetrolamov – realizované 

 

Opatrenie 1. 7 Ekonomický a ekologický systém odpadového hospodárstva 

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- výstavba kompostárne a zberného dvora – kompostáreň realizovaná 

- realizácia likvidácie čiernej skládky, stavebného odpadu – 1 x realizovaná 

- sanácia areálu bývalého PD a vytvorenie podmienok pre ďalší rozvoj 

podnikateľských aktivít v obci – potreba riešiť 

 

Opatrenie 1. 8 Bezpečnosť a informovanosť v obci 

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- vybudovanie kamerového a monitorovacieho systému – vyriešené 

- vybudovanie základnej širokopásmovej infraštruktúry – optický internet 

prostredníctvom projektu BROADBAND – rieši sa 

- rekonštrukcia obecného rozhlasu – čiastočne vyriešené 

 

 



Opatrenie 1. 9 Starostlivosť o znevýhodnené skupiny obyvateľov 

 

Aktivity: stav k 31. 12. 2018 

- zriadenie Denného stacionára pre seniorov – TSP, ATSP, ÚPSVaR – hmotná 

núdza, realizované 

 

Vízia obce určuje strategické zámery obce vypracované v akčnom pláne obce, 

rozpracované na jednotlivé opatrenia, súčasťou ktorých sú aktivity smerujúce 

k dosiahnutiu cieľa. 

 

Z predloženého prehľadu je vidieť, že pre Obec Bajany je potrebné riešiť: 

 

- pokračovanie v prácach na výstavbe chodníkov v obci obojstranne, 

- vybudovanie cestných priekop a odvedenie dažďovej vody z obce, 

- rekonštrukcia obecných komunikácií, 

- rekonštrukcia obecnej budovy, 

- ukončenie prác na viacúčelovom ihrisku, 

- vybudovanie komunitného centra – kultúrneho domu, 

- pokračovať vo vylepšovaní a skvalitňovaní prostredia oddychovej zóny, 

- pokračovať v jednaniach s MAS Čierna voda – Uh a VÚC na realizácii 

cyklotrás, 

- pracovať na vybudovaní vzťahov cezhraničnej spolupráce, 

- hľadať spôsob riešenia využitia nevyužívaných objektov, 

- pokračovať v likvidácii čiernych skládok v katastri obce, 

- dobudovanie optickej siete v obci. 

 

Zásadnou otázkou pre obec je zastaviť pokles populácie v obci! 

 

 K tomu by mali smerovať opatrenia na vytvorenie pracovných možností, 

ktoré sú adekvátne finančne ocenené. 

   

  Toto by mala byť zásadná úloha okresu, VÚC, vlády a štátu. 

 

 

 

 

 

 

  


