Realizačný rámec opatrení PHaSR obce Čierny Balog
Správa o plnení opatrení a realizácii aktivít k 1.10.2011

Realizované aktivity sú zvýraznené tučným písmom:
Všeobecný cieľ I

Zvýšiť záujem občanov a miestnych subjektov o vzájomnú spoluprácu a veci verejné
PODPORA ZAPOJENOSTI OBČANOV A SUBJEKTOV VO VECIACH VEREJNÝCH A VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCE V
OBCI

PRIORITA 1
Špecifický cieľ I/1

Zvýšiť význam a postavenie spoločných potrieb voči vlastným potrebám občanov a subjektov v obci
Financovanie (tis. EUR)

Opatrenie

Plánované (indikatívne) aktivity

celkovo

vlastné
zdroje

Monitorovacie ukazovatele

iné zdroje

Zdroje

pred realizáciou

po skončení

OPATRENIE 1.1.

Vytváranie podmienok a podpora
motivácie pre verejnú angažovanosť
občanov a subjektov v obci

Špecifický cieľ I/2
OPATRENIE 1.2.
Podpora informovanosti, vzájomnej
komunikácie, osvety, vzdelávania,

- využívanie rôznorodých efektívnych
nástrojov motivácia – pozitívne aj negatívne
- verejné oceňovanie dobrej spolupráce a
angažovanosti
- rôzne formy aktivizácie občanov
(spoločenské, kultúrne, športové,
vzdelávacie akcie organizované občanmi ...)
- vytváranie vhodných podmienok obcou
pre verejnú angažovanosť občanov
(priestory pre voľnočasové aktivity, systémy
pre odhaľovanie a likvidáciu smetísk a
čiernych skládok
- inovatívne formy zapájania občanov do
rozhodovaní v obci (obecná televízia, ...)
- zatraktívnenie existujúcich aktivít a akcií
pre občanov
- rozvíjanie miestnych tradícií
- remeselné trhy na prezentáciu produktov
cieľových skupín
- návštevy zariadení a spoznávanie života
cieľových skupín

200

60

140

BBSK,ESF,
OPZaSI
2007-2013,
malé granty,
EK - aktívnyy
občan

Zviditeľniť dopady verejných vecí a spolupráce v obci na svoj život a činnosť občanov a subjektov v obci
- zlepšenie informovanosti a osvety
občanov
- vyhľadávanie, vzdelávanie a podpora
činnosti miestnych lídrov

300

60

240

ESF, OPZaSI
2007-2013,
malé granty
- EIC,

1

koordinácie a vzájomnej spolupráce v
obci

Správa

- vzdelávanie v oblasti tvorby pridanej
hodnoty formou spolupráce a angažovanosti
- vzájomné prepájanie a koordinácia
rôznych aktivít v obci
- prezentovať pozitívne príklady z lokalít
mimo obce – výjazdové semináre,
prezentácie
- zlepšovanie vzájomnej komunikácie ako
základu spolupráce,
- budovanie rôznorodých miestnych
komunikačných systémov podporujúcich
výmenu informácii a spoluprácu
- spoločná prezentácia a zviditeľňovanie sa
obce navonok
využívanie miestnych ľudských zdrojov

Iuventa...

K opatreniu 1.1:
o
o
o
o
o

27.6.09 sme realizovali 1.ročník podujatia „Balockí aktivisti“, kde sa prezentovalo v stánkoch 7 subjektov z obce a kultúrny program zabezpečilo ďalších 5
skupín z Balogu
v spolupráci s Obcou ČB a všetkými základnými školami v obci sme realizovali projekt „Náučný chodník o histórii a tradíciách obce“, kde sa aktívne
zapojilo cca 300 detí, rodičov, pedagógov a dobrovoľníkov
v rámci realizácie projektu Vydry „V Čiernom Blaogu sme ohľaduplní k životnému prostrediu“ sa budú realizovať verejné stretnutia na tému ochrany
životného prostredia. Podujatia sa budú konať v spolupráci s OCU
v TIK ČB bola pre verejnosť sprevádzkovaná – spustená prezentácia o histórii a tradíciách baločanov, ktorá v 25. min sprostredkuje poznatky o živote
našich predkov. Táto prezentácia bola zahrnutá aj do programu Katarínskych dní a oslavy mesiaca úcty k starším v 2008
Vydra sieťuje, zbiera a ďalej predáva v prevádzkach TIK výrobky miestnych remeselníkov, čím prispieva k ich motivácii zachovávať pôvodné remeslá

V rámci Opatrenia 1.2 a navrhovaných aktivít pokladáme za splnené (priebežne plnené) aktivity:
o
o

o
o

zlepšenie informovanosti a osvety občanov - funkčná webová stránka obce s priamym prevádzkovaním obecným úradom
a promptným spravovaním, pravidelné vydávanie mesačníka Baločan o turistických atraktivitách a službách v obci bola zriadená
www.vydrovskadolina.sk, ktorá je zásobená informáciami práve z tejto oblasti života obce
vzájomné prepájanie a koordinácia rôznych aktivít v obci - akcie v obci sú koordinované v priebehu roka, pripravuje sa plán podujatí, začalo sa
intenzívnejšie využívanie areálu vo Vydrovskej doline – rozdelenie organizácie podujatí v letnej sezóne. Spolupráce a komunikácie nikdy nie je dostatok,
vždy to môže byť aj lepšie – napr. Patrón obce – omša vo Vydrovskej doline, oslavy 100 rokov ČHŽ a pod. Spolupráca pri organizovaní mnohých podujatí
pre verejnosť
spoločná prezentácia a zviditeľňovanie sa obce navonok využívanie miestnych ľudských zdrojov –
obec pri prezentácii využíva miestne kapacity – Vydra, n.o., FS Kýčera, DHZ vo vzájomnej spolupráci
Ostatné aktivity sú plnené čiastočne, napr. príprava optickej siete (využitie na komunikáciu s obyvateľmi) alebo nie sú splnené, resp. nemajú konkrétny
výstup
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Všeobecný cieľ II

Zvýšiť životnú úroveň Rómov a zastaviť proces sociálnej izolácie obyvateľov rómskych osád v obci
PODPORA AKTIVÍT NA ZLEPŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE RÓMOV A ZAČLEŇOVANIA RÓMSKEJ MENŠINY DO
KOMUNITY OBCE

PRIORITA 2
Špecifický cieľ II/1

Zásadne zvýšiť mieru zamestnateľnosti obyvateľov rómskych osád a ich uplatniteľnosť na trhu práce
Financovanie

Opatrenie

Plánované (indikatívne) aktivity

OPATRENIE 2.1.

- vzdelávanie Rómov

Výchova a vzdelávanie pre trh práce

- ukončenie základného
vzdelania mládeže a ďalšie
vyššie vzdelávanie

Monitorovacie ukazovatele
Zdroje

celkovo

vlastné
zdroje

iné zdroje

300

15
realiz.
4

285
realiz.
6

FSR, OP
ZaSI,
ÚSVRK

400

60
realiz.
13

340

FSR, OP
ZaSI,
ÚSVRK

- oživovanie tradičných a tvorba nových
pracovných zručností a návykov

pred realizáciou

po skončení

OPATRENIE 2.2.

- budovanie komunitných centier v
osadách

Podpora komunitných centier s
pôsobnosťou v rómskych osadách

- aktivity komunitných centier v
oblasti vzdelávania,
poskytovania služieb
zamestnanosti a pod.

Správa o plnení Opatrení 2.1, 2.2

Priebežné plnenie plánovaných aktivít (TSP, KC,):
- vzdelávanie Rómov (činnosť terénnych sociálnych pracovníkov zameraná na osvetu vzdelávania, poradenstvo, vyhľadávanie
a ponuka vzdelávacích a pracovných možností)
- ukončenie základného vzdelania mládeže a ďalšie vyššie vzdelávanie (v spolupráci so školami eliminovanie záškoláctva,
prepojenie spolupráce školy a rodiny, osveta ďalšieho vzdelávania, napomáhanie rodinám pri výbere a sprostredkovaní SŠ)
- aktivity komunitných centier v oblasti vzdelávania, poskytovania služieb zamestnanosti a pod. (poradenstvo, .bezplatné
administratívne služby pre nezamestnaných, absolventov, študentov)

Špecifický cieľ II/2

Zlepšiť úroveň bývania a prostredia v ktorom žijú Rómovia v obci

OPATRENIE 2.3.

- doriešiť majetkové vzťahy v

2 000

200

1 800

BBSK,

3

Podpora kvalitnejšieho bývania a
prostredia života Rómov

rómskych osadách
- budovanie fyzickej
infraštruktúry v osadách,
skvalitnenie ich dostupnosti a
prepojenosti s obcou
- likvidácia skládok a znečistenia
v rómskych osadách

realiz.
3

ROP,

- budovanie bývania v súlade s rómskou
kultúrou

OPATRENIE 2.4.
Výchova k vyššej kvalite života

- zvyšovanie kvality existujúceho
bývania
– obecné granty, pôžičky
- aktivity komunitných centier –
vzdelávanie v oblasti hygieny,
zdravia, rodinného
hospodárenia, rodičovstva ...)

100

10

90

FSR, OP
ZaSI,
ÚSVRK

Správa o plnení Opatrenia 2.3
Priebežné plnenie plánovaných aktivít (TSP, KC,Komplexná stratégia rozvoja rómskych osád):
- doriešiť majetkové vzťahy v rómskych osadách (osveta, z časti uskutočnené v osade Pusté, monitorovanie a zamedzovanie
čiernych stavieb)
- budovanie fyzickej infraštruktúry v osadách, skvalitnenie ich dostupnosti a prepojenosti s obcou (ponuka možnosti napojenia
domov na sieť verejnej kanalizácie, budovanie lávok v osade Medveďov)
- likvidácia skládok a znečistenia v rómskych osadách ( osveta separovaného zberu, činnosť aktivačných prác)
- zvyšovanie kvality existujúceho bývania ( pomoc pri znovu zavedení elektriny, vodovodnej prípojky, sprostredkovanie
odborného poradenstva)
– obecné granty, pôžičky (v minulosti boli poskytnuté pôžičky 2x použité na vybudovanie kúpeľní a hygienického zariadenia
v domácnosti, v súčasnosti nie je možnosť poskytovania sociálnych pôžičiek)
- aktivity komunitných centier – (vzdelávanie v oblasti hygieny, zdravia „Zdravie Rómov“ – projekt NSF, rodinného hospodárenia,
rodičovstva, príležitostné programy pre rodiny s deťmi, pre dospelých, pravidelná voľno časová činnosť so zapojením
školopovinných detí z rómskych osád, mládeže, „Rómsky mentoring! Projekt Teneripe ...)
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Špecifický cieľ II/3

Zlepšiť vzájomný rešpekt a akceptovanie vlastných špecifík medzi Rómskou menšinou a ostatným obyvateľstvom v obci

OPATRENIE 2.3.

- spoločné aktivity a akcie
obyvateľov osád a väčšinového
obyvateľstva
- prezentácia kultúry a histórie
Rómov v obci
- prezentácia špecifík spôsobu
života Rómov
- odlišná mentalita – iné
kultúrno-historické hodnoty
- inovatívne formy prístupu k riešeniu

Podpora aktivít pre dobré vzájomné
spolužitie v obci

100

40
realiz.
10

60
realiz.
17

FSR,
ÚSVRK

problematiky rómskej menšiny
akceptovaním ich kultúrno-historických
daností

Správa o plnení

Priebežné plnenie najmä v rámci činnosti (TSP) terénnych sociálnych pracovníčok v obci a (KC) komunitného centra v obci)
spoločné aktivity a akcie obyvateľov osád a väčšinového obyvateľstva (kultúrno-spoločenské podujatia organizované
príležitostne)
- prezentácia kultúry a histórie Rómov v obci, prezentácia špecifík spôsobu života Rómov, odlišná mentalita – iné
kultúrno-historické hodnoty (Deň Rómov , Rómske spievanky, v rámci krúžkovej činnosti podpora čítania rómskych
rozprávok, spolupráca so slovenským romológom Arny Mannom, činnosť rómskeho súboru a rómskeho divadielka)
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Všeobecný cieľ III

Zlepšenie kvality a modernizácia infraštruktúry v obci
BUDOVANIE KVALITNEJ, MODERNEJ A KOMPLEXNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI

PRIORITA 3
Špecifický cieľ III/1

Zabezpečenie kompletnej pripravenosti na systémovú obnovu infraštruktúry služby

Opatrenie

Plánované (indikatívne) aktivity

OPATRENIE 3.1.

Podpora pripravenosti na obnovu
infraštruktúry v obci

Správa o plnení opatrenia
3.1.

- vypracovanie štúdií, projektov
a technickej dokumentácie
- spracovanie územného plánu
obce vrátane návrhu systémové
riešenia
vyriešenie
majetkového
vysporiadania potrebného pre
realizáciu obnovy a budovania
infraštruktúry

Financovanie
celkovo

vlastné zdroje

iné zdroje

2 000
realiz.
171

500
realiz.
171

1 500

Zdroje

Monitorovacie ukazivatele
pred realizáciou

po skončení

ROP, BBSK

Priebežné plnenie aktivít, ich čiastočná, resp. úplná realizácia:
– projekty, podklady k projektovej dokumentácii a iné: 111 tis. EUR
- majetkové vysporiadania – odkúpenie pozemkov , územný plán obce a iné: 60 tis.EUR
- pripravené sú nasledovné projekty:
- odkanalizovanie obce
- revitalizácia centra obce
- rekonštrukcia mosta Vydrovo
- optická prístupová sieť

Špecifický cieľ III/2
OPATRENIE 3.2.

Koordinácia obnovy a budovania sietí v
obci

Zabezpečenie optimálnych a inovatívnych riešení infraštruktúry v obci
- využívanie technológií
efektívnych pre rozľahlé územie
- riešenie systému
prevádzkovania nákladnej
dopravy cez obec
- vyhľadávanie technológií
vhodných do daných
klimatických podmienok
- vyhľadávanie nových opatrení
na ochranu proti povodniam
- obec ako koordinátor
budovania a obnovy sietí v obci,

20

20

0

vlastné
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rokovania s príslušnými
partnermi

Špecifický cieľ III/3
OPATRENIE 3.3.

Rekonštrukcia a obnova miestnej
infraštruktúry

Špecifický cieľ III/3
OPATRENIE 3.3.

Rekonštrukcia a obnova miestnej
infraštruktúry

Skvalitnenie miestnej infraštruktúry v obci
- dobudovanie centra obce ako
strediska služieb pre občanov a
návštevníkov
- zatepľovanie budov v majetku
obce
- bezbariérovosť v obci –
verejné priestranstvá, budovy,
zariadenia služieb
- dobudovanie kompletnej siete
verejných komunikácií
- budovanie sociálnej
infraštruktúry – denný stacionár,
hospic, DSS, DD ...

35 000
realiz.
529

2 000
realiz.
529

33 000

ROP, OP
IS,MVRR SR

2 000

33 000

ROP, OP
IS,MVRR SR

Skvalitnenie miestnej infraštruktúry v obci
- dobudovanie centra obce ako
strediska služieb pre občanov a
návštevníkov
- zatepľovanie budov v majetku
obce
- rekonštrukcia ....

- bezbariérovosť v obci –
verejné priestranstvá,
budovy, zariadenia
služieb

35 000

- dobudovanie kompletnej siete
verejných komunikácií

- budovanie sociálnej
infraštruktúry – denný
stacionár, hospic, DSS,
DD ...
- rekonštrukcia
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K opatreniu 3.2.: Obec začala riešiť projekt prebudovania systému vykurovania objektov v obci s využitím
biomasy.

K opatreniu 3.3.: Obec postupne realizuje zadané investičné zámery daného opatrenia. Bol vybudovaný
Správa o plnení Opatrení 3.2 a 3.3

Všeobecný cieľ IV
PRIORITA 4
Špecifický cieľ iV/1

bezbariérový
prístup
do
zdravotného
strediska,
zrekonštruované
vybrané
miestne
komunikácie,
pripravené a podané projekty pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ na kompletnú rekonštrukciu ZŠ Jánošovka, verejného
osvetlenia obce, prebudovanie centra obce a rozpracované sú projekty na kompletné dobudovanie kanalizácie v obci.
Priebežné plnenie plánovaných aktivít:
- bezbariérovosť v obci – verejné priestranstvá, budovy, zariadenia služieb (vybudovanie - bezbariérovosť zdravotné stredisko,
príprava rekonštrukcie základnej školy, rekonštrukcia nákupného strediska Jednota)
- budovanie sociálnej infraštruktúry – denný stacionár, hospic, DSS, DD (spracovaná projektová dokumentácia a stavebné
povolenie na vybudovanie denného stacionáru v obci (budova bývalej lekárne) – zdroj financovania ?, príprava výstavby domova
sociálnych služieb Misericordia n.o. (obec spolupráca ?, spolufinancovanie ?)

Zlepšenie možností občanov zamestnať sa priamo v obci alebo v jej blízkom okolí
PODPORA VYTVÁRANIA NOVÝCH A UDRŽANIE EXISTUJÚCICH PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ V OBCI A JEJ
BLÍZKOM OKOLÍ
Získanie investorov a vytvorenie nových pracovných miest v obci
Financovanie

Opatrenie
OPATRENIE 4.1.

Podpora investícií s priamou
tvorbou nových pracovných miest

SPRÁVA

Plánované (indikatívne) aktivity
- vyhľadávanie a získavanie investorov
prioritne v oblasti finalizácie drevnej
hmoty)
- vytváranie podmienok pre investície
- vytváranie pracovných príležitostí pre
ľudí s vyšším vzdelaním
- samospráva ako líder pri aktívnom
vyhľadávaní vhodných investorov
- vytvorenie koncepcie rozvoja
pracovného trhu obce
- príprava pracovnej sily pre investorov

celkovo

5 000

vlastné
zdroje

500

Monitorovacie ukazovatele
iné zdroje

4 500

Zdroje

pred realizáciou

po skončení

OP KaHR, OP
ZaSI, OP Vz
samospráva,
BBSK

Aktivity neboli realizované alebo boli vykonané čiastkové kroky – podporné aktivity (rekonštrukcia kotolní, príspevková organizácia
obce)
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Špecifický cieľ IV/3
OPATRENIE 4.3.
Podpora zavádzania moderných
technológií a inovácií

Podstatné zlepšenie miery trvalej udržateľnosti a efektivity miestnych podnikateľských aktivít
- využívanie miestnych zdrojov a
potenciálu pri rozvoji podnikania
- využívanie inovatívnych technológií
- modernizácia technológií vo výrobe a
službách

3 000

1 500

1 500

OP KaHR

300

150

150

OP KaHR, OP
ZaSI, samospráva

20 000

4 000
realiz.
128

16 000
realiz.
6

ROP, BBSK,

OPATRENIE 4.4.

Podpora miestnej ekonomiky
OPATRENIE 4.5.

- rozvoj služieb občanom a návštevníkom
- vytváranie podmienok pre úspešné
podnikanie miestnych ľudí

- budovanie nových typov
sociálnych služieb
- budovanie a rozvoj denných a
týždenných pobytových zariadení

Rozvoj sociálnych služieb

- rozširovanie terénnej
starostlivosti,
- budovanie a rozširovanie
ambulantnej starostlivosti o
klientov
- budovanie zariadení pre dlhodobé
pobyty zdravotne postihnutých a
nevládnych

Správa o plnení Opatrení 4.3 - 4.5

● Opatrenie 4.3 – Podpora, zavádzanie, modernizácia technológií a inovácií aktivít podnikateľských subjektov
- opatrenie sa plní priebežne, podnikateľské subjekty v obci majú však možnosť aktívnejšie podporovať svoje aktivity
a modernizovať technológie a to hlavne využívaním externých zdrojov financovania podnikateľských aktivít, ktoré im
ponúka hlavne, v rámci možností čerpanie fondov EÚ, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
- komisia preto navrhuje jednotlivých PJ aktívnejšie sa zaujímať o možnosti financovanie ich rozvojových podnikateľských
zámerov,
● Opatrenie 4.4 – Podpora miestnej ekonomiky
- hlavný nedostatok vidíme hlavne v rozvoji kvality služieb občanom a návštevníkom najmä v oblasti poskytnutia možností
spoločného stravovania v obci,
- v rámci opatrenia by sme radi pripomenuli problematiku zimnej turistickej sezóny, ktorá turistom v obci nebude mať čo
ponúknuť (prevádzka vleku na Urbanovom vrchu),
- nedostatok vidíme v možnosti zamestnania sa občanov obce priamo na území obce, hlavným krokom k náprave tohto
nedostatku je podpora podnikateľských aktivít,
- v rámci podpory miestnej ekonomiky vidíme pozitívny krok zo strany samosprávy hlavne v oblasti rozvoja miestnej
infraštruktúry – obec má vypracované projekty na rekonštrukciu a revitalizáciu centra obce pred obchodným domov a okolia
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obecného úradu a projekt na vybudovanie celoplošnej kanalizácie a ČOV – tieto projekty sú vzhľadom na ich finančnú
náročnosť odkázané na schválenie nenávratných finančných príspevkov v rámci fondov EÚ
Opatrenie 4.5 - Rozvoj sociálnych služieb
Priebežné plnenie plánovaných aktivít – opatrovateľská služba, TSP:
- budovanie nových typov sociálnych služieb (terénna sociálna práca, odľahčovania služba)
- rozširovanie terénnej starostlivosti (terénna sociálna práca, terénna opatrovateľská služba, odľahčovacia služba)
- budovanie a rozširovanie ambulantnej starostlivosti o klientov
(zvýšené náklady na vzdelávanie opatrovateliek, posudzujúceho lekárov, ktorí vypracujú lekársku správu k žiadosti
o sociálnu službu)
OPATRENIE 4.6.
Prezentácia produktov a služieb

SPRÁVA k opatreniu 4.6

Špecifický cieľ IV/4
OPATRENIE 4.7.
Budovanie komplexného systému
doplnkových služieb pre
návštevníkov
OPATRENIE 4.8.

Tvorba nových celoročných
produktov cestovného ruchu

- spoločné prezentácie služieb
- katalógy služieb v obci
- účasť na veľtrhoch

30

20

10

OP KaHR, BBSK,

- prezentácia obce, vydávania informačných materiálov a účasť na veľtrhoch je zabezpečená a opatrenie sa v spolupráci
s neziskovou organizáciou VYDRA a neziskovou organizáciou ČHŽ plní priebežne. Na aktívnej spolupráci v tejto oblasti
participuje aj Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron a Mikroregión Muránska planina.
- v súčasnosti je obec zapojená do dvoch projektov budovania klastrov cestovného ruchu na území obce. Jedným z nich je
produktový klaster Huculská magistrála a klaster cestovného ruchu Horehronie – tieto kroky možno hodnotiť ako pozitívne,
vzhľadom na možnosti globálnej a jednotnej propagácie územia a jednotného a aktívneho rozvoja destinačného manažmentu
v území čo má priamy vplyv na rozvoj cestovného ruchu a s ním naväzujúcich aktivít,
Obec podporuje účasť na veľtrhoch najmä v spolupráci s Vydrou, n.o. ako aj účasťou vlastných zamestnancov
(Slovakiatour, Dni vidieka v spolupráci s VSP Muránska planina, Veľtrh CR v Tisovci a pod.). Ostatné aktivity sú
všeobecné, alebo neboli realizované.
Maximalizovať využitie potenciálu obce pre rozvoj cestovného ruchu
- analýza potrieb služieb pre
návštevníkov
- tvorba komplexného systému služieb
CR
- zriaďovanie doplnkových služieb
- tvorba spoločných produkty CR
- spoločné projekty, aktivity subjektov CR
- zviditeľnenie Dobročského pralesu
- budovanie cyklotrás
- vybudovanie obecného múzea
- vybudovanie centra tradičnej ľudovej
kultúry
- využitie areálu bývalej píly Jánošovka
pre služby CR
- klimatické kúpele
- vytvorenie príležitostí na kúpanie
- vybudovanie kempingu

300

150

150

OP KaHR, ROP

18 000

8 000
Realiz.
7

10 000

OP KaHR, ROP,
BBSK
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- rozvoj destinácie „Vydrovská dolina“
vrátane lesníckeho skanzenu

OPATRENIE 4.9.

Podpora propagácie a marketingu

SPRÁVA

- vytvorenie miestneho združenia CR
- vydávanie propagačných a
prezentačných materiálov
- účasť na veľtrhoch a prezentačných
akciách
- organizovanie prezentačných akcií

200

50
Realiz.
9

150

ROP, BBSK,

Opatrenie 4.7
Aktivity opatrenia 4.7 neboli realizované alebo sa začínajú realizovať. Koncepcia resp. stratégia rozvoja územia v oblasti
CR má byť vypracovaná v rámci projektu Klaster Huculská magistrála. Súčasťou má byť aj analýza dopytu a ponuky pre
návštevníkov.
–
sieťovanie podnikateľov a prevádzkovateľov služieb pre cestovný ruch, spoločná propagácia na
www.vydrovskadolina.sk, predaj služieb v 1 balíku (zabezpečuje Vydra), zároveň považujeme Vydrovskú dolinu za
komplexný systém predaja služieb návštevníkom..
–
vzhľadom na negatívne trendy poslednej doby (stravovacie služby) je potrebné zvýšiť záujem a motivovať
podnikateľské subjekty v oblasti CR o zvyšovanie kvality a úrovne poskytovaných služieb a zároveň priblížiť
možnosti ich participácie na jednotnom rozvoji územia – toto opatrenie sa plní priebežne, hlavne už prostredníctvom
budovania klastrov CR
Opatrenie 4.8
o V opatrení 4.8 bola zrealizovaná aktivita budovanie cyklotrás. Obec v spolupráci s SCK Brezno a za podpory
VUC vypracovala cyklomapu a zafinancovala vyznačenie cyklotrás na území obce.
o Spoločným produktom CR je Vydrovská dolina za účasti 4 partnerov – Lesy, Obec, Vydra, ČHŽ. Destinácia
Vydrovská dolina sa rozvíja kontinuálne a trvalo udržateľne. Prínosom bolo vybudovanie náučného chodníka o
histórii a tradíciách obce s lavičkami, smetnými košmi a vyhliadkou spájajúci centrum obce a Vydrovskú dolinu.
Komisia CR navrhuje :
- vybudovanie obecného múzea – obnoviť činnosť pamätnej izby obce, ktorá má svojich návštevníkom čo ponúknuť,
vzhľadom na jedinečnosť územia a pestré tradície obce,
- areál bývalej píly na Janošovke – apelujeme hlavne na obecné zastupiteľstvo vyriešiť problematiku majekto - právneho
vysporiadania pozemkov za účelom vytvorenia priestoru pre budovanie nových možností,
Opatrenie 4.9
o V súvislosti s Opatrením 4.9 obec vydala cyklomapu a zapojila sa do propagácie na mape Horehronia. Propagačné
materiály každoročne vydáva Vydra, n.o. a ČHŽ, n.o. VSP Muránska planina vydala mapu územia Partnerstva

11

Muránska planina – Čierny Hron. Propagačných materiálov je nedostatok, je potrebné priebežne dopĺňať
propagačných materiálov – grafických aj prezentových každoročne.
o Vydra, vo vlastnej réžii realizuje a tiež sprostredkúva služby iných poskytovateľov služieb v CR - ponuka
doplnkových služieb – Ekohry, Pachov drevorubačský ding, Balocká priadka, Ryžovanie zlata, Zbojnícky prepad
vlaku, Ukážka výroby syra,....
o Vydra realizuje propagáciu ekosystému NPR Dobročský prales + poskytuje sprievodcovskú službu
o spoločný projekt „V Čiernom Balogu sme ohľaduplní voči životnému prostrediu“ realizovaný Vydrou prebieha od
7/09 – 12/10, budú zapojení podnikatelia a prevádzkovatelia služieb v CR
o Vydra začala realizovať úpravu areálu za domom prevádzky, kde budú v letnej sezóne 2010 realizované doplnkové
zábavno-náučné doplnkové služby a ukážky miestnych ľudových remeselníkov
o Splnená je aj aktivita – vytvorenie miestneho združenia CR, a to zapojením obce do klastrov – Horehronie
a Huculská magistrála.
Komisia CR:
- toto opatrenie je zabezpečené hlavne činnosťou neziskovej organizácie Vydra, ktorá aktívne spolupracuje v obcou. Je
vypracovaná marketingová stratégia rozvoja Vydrovskej doliny, ktorá približuje konkrétne možnosti, spôsoby a návrhy
propagácie územia.
- marketing územia je zabezpečený aj členstvom obce v klastroch.
Ostatné aktivity zatiaľ neboli realizované, alebo sú realizované čiastočne

NÁVRHY A PRIPOMIENKY STAVEBNEJ KOMISIE:

Obec Čierny Balog schválila v roku 2009 územný plán. Záujem občanov pri prejednávaní územného plánu bol minimálny. V súčasnosti
je veľa žiadostí na výstavbu rodinných domov na pozemkoch, ktoré nie sú zahrnuté v územnom pláne na výstavbu. Nakoľko majú obce
povinnosť pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky,
požiadavky stavebníkov môžu byť riešené najskôr v roku 2013.
Čierny Balog je veľká obec a realizácia kanalizácie by mala byť jej prioritou.
V našej obci sa v posledných rokoch opakujú povodne a škody sú spôsobované hlavne vyliatím vody z drobných a bezmenných vodných
tokov. Z uvedeného vyplýva potreba riešiť ochranu proti povodniam v spolupráci so správcami vodných tokov. Bezmenné vodné toky
prechádzajú aj cez súkromné pozemky, preto by sa mali vyzývať aj občania, aby si na svojich pozemkoch robiť preventívne opatrenia,
aby nedochádzalo k zanášaniu týchto tokov štrkom a naplaveninami.
Obec má vypracované PD na rozšírenie IBV v lokalitách Brezinky, Komov a Urbanov vrch a v súčasnosti prebieha aj rokovanie so
správcami sietí za účelom rozšírenia vodovodu a el. siete. V rozpočte sú zahrnuté aj opravy miestnych komunikácií.
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