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úvod 
 
Štruktúra dokumentu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, bola prispôsobovaná potrebám obecnej samosprávy v zmysle funkčnej 
využiteľnosti a prehľadnosti, jednotlivé časti zo sebou logicky korešpondujú a spĺňajú kritérium vzájomnej kontinuity.  
 
Po priebežnej evaluácii a revízii pôvodného PHaSR bol dokument znovu vypracovaný pre aktuálne potreby samosprávy tak, aby zohľadňoval 
najnovšie potreby a trendy obce, súbežne s novo vypracovanými strategickými dokumentmi, Programom  hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2008 – 2015 prípadne jeho ďalším aktualizáciám, ako aj Integrovaným regionálnym 
operačným programom 2014 - 2020  .  
 
Od formulovaných vízií do r. 2020 sa v dokumente prechádza cez identifikované problémy, ktoré sú ďalej premieňané a implikované do 
špecifických cieľov, náväzných opatrení, až ku konkrétnym aktivitám, ktoré sú doplnené  termínmi realizácie.   
 
Sociálno – ekonomické analýzy boli spracovávané na základe podkladov a pracovníkov obecného úradu, ako aj štatistických a iných údajov 
organizácií pôsobiacich v obci. 
 
 
Metodika tvorby strategického dokumentu vychádzala zo schémy „od vízie ku stratégii“, základom procesu bola teda tvorba strednodobých 
vízií obce, po spracovaní ktorých boli pracovným tímom stanovené a sformulované jednotlivé strategické vízie. Po identifikovaní problémov 
prostredníctvom spracovávania SWOT analýz pracovným tímom, boli problémy prioritizované v rámci jednotlivých oblastí (čomu zodpovedá 
ich chronologické usporiadanie). Identifikované problémy boli ďalej podrobené analýze príčin a následnému hľadaniu riešení. Proces bol 
realizovaný v rámci zásad relevantnosti, reálnosti, špecifickosti, merateľnosti, konkrétnosti a aktuálnosti. 
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stručne o histórii obce 

 

Obec Marhaň bola založená na významnej krajinskej ceste, ktorá viedla údolím rieky Tople. Do Marhane ústila spojnica od ďalšej krajinskej 

cesty vinúca sa údolím rieky Sekčov. V dobových písomných prameňoch sa táto cesta nazývala Marhaňská. Výhodná zemepisná poloha na 

križovatke dvoch krajinských ciest predurčila sídlisku jeho ďalší vývoj. 

V písomnostiach z 13. a 14. stor. sa najčastejšie vyskytuje dedina pod názvom Margonya, čo je maďarizovaný tvar pôvodného slovenského 

názvu Margoň. V určitých obmenách sa používaliaj tvary ako: Margana, Margala, Marguna a pod. 

Prvá písomná zmienka o obci je donácia kráľa Ladislava IV. z r. 1277, v ktorej daroval Marhaň a ďalšie dediny v Šariši šľachticovi Ottovi z 

Biebersteinu. V 80 tych rokoch 13. stor. však už obec bola vo vlastníctve šľachtica Jaroslava a jeho synov, ktorí postavili v Marhani kúriu a 

názov obce používali v prídomku. Majiteľmi obce boli len do r. 1299, kedy ju Jaroslavov syn Mikuláš predal za 200 hrivien striebra 

Petrovi,synovi Juraja z Drienova. K Marhani patrili vtedy aj obce Lascov a Brezov. V prvej polovici 14. stor. vznikli nové dediny Matovce, 

Giraltovce a Francovce, čím sa vytvorilo marhaňské panstvo. Šľachtici z Drienova boli vlastníkmi uvedeného panstva do pol. 15. stor., kedy táto 

vymrela. Od pol. 15. do konca 16. stor. postupne panstvo patrilo šľachticom zo Sečoviec, Šemše, Vernerovcom,Bátoriovcom, Šošovcom a 

Bornemisovcom. Podľa niektorých starších poľských historikov sa v Marhani narodil Štefan Bátori, sedmohradské knieža a neskorší poľský kráľ. 



Osídlenie bolo koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – je tu nálezisko mohyly skupiny východoslovenských mohýl, hromadný nález 

bronzov z mladšej doby bronzovej. Obec je doložená z roku 1277 ako Margan, neskôr ako Margonya (1286), Marhaňa (1808), Marhaň (1927); 

po maďarsky Margonya. 

Patrila skupine zemanov, od roku 1299 drienovským Abovcom. Panstvu Marhaň patrili obce Brezov a Lascov. V roku 1427 mala 27 port. Obec 

vystriedala viacerých zemepánov, v 16. storočí Báthoryovcov, v 18. -20. storočí Dessewffyovcov. 

V roku 1787 mala 48 domov a 456 obyvateľov, v roku 1828 mala 66 domov a 495 obyvateľov. Ako početní želiari sa zaoberali poľno-

hospodárstvom, chovom dobytka, boli známi šindliari, pokrývači a košikári. V polovici 19. storočia tu bolo veľké vysťahovalectvo. Začiatkom 

20. storočia pracovala tu likérka a veľká píla. 

Za I. ČSR pracovala väčšina obyvateľstva na miestnom veľkostatku a na píle. Do roku 1945 tu bol liehovar, do roku 1952 mlyn, v ktorom sa 

pripravovali krmivá pre okolité JRD. JRD bolo založené v roku 1965 a zlúčené s JRD Lascov a Vyšný Kručov. Časť obyvateľov pracovalo v 

priemyselných podnikoch v Bardejove, Giraltovciach a Košiciach. 

V obci sa nachádza základná škola, ktorá bola slávnostne daná do prevádzky 7. septembra 1969. Slúži nielen žiakom z Marhane, ale aj z  

deviatich priľahlých obcí. V súčasnosti má obec 955 obyvateľov. Starostom obce je od r. 2010 Jozef Kuziak. 

V Marhani sú vybudované nové domy, obec sa rozšírila o nové ulice. V strede obce stojí obecný úrad s kultúrno-spoločenskou budovou a veľkou 

knižnicou. V budove sídli aj matričný úrad. V zrenovovanom  kaštieli je zriadená piváreň a sála slúžiaca na kultúrne účely. V obci je  

poľnohospodárske družstvo ORAGRO-V , ktoré zamestnáva časť obyvateľstva. Základná škola bola zrekonštruovaná do dnešnej podoby                          

v  r. 2009. Občanom súži Dom nádeje, prerobený zo starého rímskokatolíckeho kostola. Stred obce krášlia tri rybníky patriace Slovenskému  

rybárskemu zväzu a slúžia nielen na chov rýb, ale aj na rekreačné účely.  V obci pracuje Obecný futbalový klub Marhaň, Dobrovoľný požiarny  



zbor, Združenie vlastníkov lesa a Poľovnícke združenie Dujava, Folklórny súbor Marhaňčan. Materská škola slúži najmenším žiakom z Marhane 

a okolia. 
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Občianska a technická vybavenosť: 

• Predajňe potravinárskeho tovaru  

• Pohostinské odbytové strediská  

• Predajňe nepotravinárskeho tovaru  

• Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel 

• Telocvičňa  

• Futbalové ihrisko 

• Multifunkčné ihrisko 

• Knižnica  

• Pošta  

• Rozvodná sieť plynu  

• Komunálny odpad  

• Zneškodňovaný komunálny odpad  

• Základná škola  

• Materská škola  
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II. Sociálno – ekonomické analýzy 
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III. SWOT analýzy 
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IV. Vízie do r. 2020 
Identifikované  problémy 
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V. Stratégia rozvoja 
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VII. Chronológia úloh - akčný plán PHaSR 
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VIII. Členovia pracovného tímu pre vypracovanie PHaSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán      hospodárskeho       a    sociálneho      rozvoja   obce    Marhaň 

                                                   
 

Jozef Kuziak , starosta obce 
 
 

Ing. Tomáš Lipták, zástupca starostu obce 
 
 

Mgr. Marián Pajdič, poslanec obecného zastupiteľstva 
 
 

Mgr. Mária Majerníková, poslanec obecného zastupiteľstva 
 
 

Alžbeta Švecová, poslanec obecného zastupiteľstva 
 
 

Miroslava Dzurišinová, poslanec obecného zastupiteľstva 
 
 

Vladislav Šamko, poslanec obecného zastupiteľstva 
 
 

Milan Bakalár, poslanec obecného zastupiteľstva 
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Všeobecná charakteristika územia 

 

Obec Marhaň bola založená na významnej krajinskej ceste, ktorá viedla údolím rieky Tople. Do Marhane ústila spojnica od ďalšej krajinskej 

cesty vinúca sa údolím rieky Sekčov. V dobových písomných prameňoch sa táto cesta nazývala Marhaňská. Výhodná zemepisná poloha na 

križovatke dvoch krajinských ciest predurčila sídlisku jeho ďalší vývoj. 

V písomnostiach z 13. a 14. stor. sa najčastejšie vyskytuje dedina pod názvom Margonya, čo je maďarizovaný tvar pôvodného slovenského 

názvu Margoň. V určitých obmenách sa používaliaj tvary ako: Margana, Margala, Marguna a pod. 

Prvá písomná zmienka o obci je donácia kráľa Ladislava IV. z r. 1277, v ktorej daroval Marhaň a ďalšie dediny v Šariši šľachticovi Ottovi z 

Biebersteinu. V 80 tych rokoch 13. stor. však už obec bola vo vlastníctve šľachtica Jaroslava a jeho synov, ktorí postavili v Marhani kúriu a 

názov obce používali v prídomku. Majiteľmi obce boli len do r. 1299, kedy ju Jaroslavov syn Mikuláš predal za 200 hrivien striebra 

Petrovi,synovi Juraja z Drienova. K Marhani patrili vtedy aj obce Lascov a Brezov. V prvej polovici 14. stor. vznikli nové dediny Matovce, 

Giraltovce a Francovce, čím sa vytvorilo marhaňské panstvo. Šľachtici z Drienova boli vlastníkmi uvedeného panstva do pol. 15. stor., kedy táto 

vymrela. Od pol. 15. do konca 16. stor. postupne panstvo patrilo šľachticom zo Sečoviec, Šemše, Vernerovcom,Bátoriovcom, Šošovcom a 

Bornemisovcom. Podľa niektorých starších poľských historikov sa v Marhani narodil Štefan Bátori, sedmohradské knieža a neskorší poľský kráľ. 

Osídlenie bolo koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – je tu nálezisko mohyly skupiny východoslovenských mohýl, hromadný nález 

bronzov z mladšej doby bronzovej. Obec je doložená z roku 1277 ako Margan, neskôr ako Margonya (1286), Marhaňa (1808), Marhaň (1927); 

po maďarsky Margonya. 
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Patrila skupine zemanov, od roku 1299 drienovským Abovcom. Panstvu Marhaň patrili obce Brezov a Lascov. V roku 1427 mala 27 port. Obec 

vystriedala viacerých zemepánov, v 16. storočí Báthoryovcov, v 18. -20. storočí Dessewffyovcov. 

V roku 1787 mala 48 domov a 456 obyvateľov, v roku 1828 mala 66 domov a 495 obyvateľov. Ako početní želiari sa zaoberali poľno-

hospodárstvom, chovom dobytka, boli známi šindliari, pokrývači a košikári. V polovici 19. storočia tu bolo veľké vysťahovalectvo. Začiatkom 

20. storočia pracovala tu likérka a veľká píla. 

Za I. ČSR pracovala väčšina obyvateľstva na miestnom veľkostatku a na píle. Do roku 1945 tu bol liehovar, do roku 1952 mlyn, v ktorom sa 

pripravovali krmivá pre okolité JRD. JRD bolo založené v roku 1965 a zlúčené s JRD Lascov a Vyšný Kručov. Časť obyvateľov pracovalo v 

priemyselných podnikoch v Bardejove, Giraltovciach a Košiciach. 

V obci sa nachádza základná škola, ktorá bola slávnostne daná do prevádzky 7. septembra 1969. Slúži nielen žiakom z Marhane, ale aj z  

deviatich priľahlých obcí. V súčasnosti má obec 955 obyvateľov. Starostom obce je od r. 2010 Jozef Kuziak. 

V Marhani sú vybudované nové domy, obec sa rozšírila o nové ulice. V strede obce stojí obecný úrad s kultúrno-spoločenskou budovou a veľkou 

knižnicou. V budove sídli aj matričný úrad. V zrenovovanom  kaštieli je zriadená piváreň a sála slúžiaca na kultúrne účely. V obci je  

poľnohospodárske družstvo ORAGRO-V , ktoré zamestnáva časť obyvateľstva. Základná škola bola zrekonštruovaná do dnešnej podoby                          

v  r. 2009. Občanom súži Dom nádeje, prerobený zo starého rímskokatolíckeho kostola. Stred obce krášlia tri rybníky patriace Slovenskému  

rybárskemu zväzu a slúžia nielen na chov rýb, ale aj na rekreačné účely.  V obci pracuje Obecný futbalový klub Marhaň, Dobrovoľný požiarny  

zbor, Združenie vlastníkov lesa a Poľovnícke združenie Dujava, Folklórny súbor Marhaňčan. Materská škola slúži najmenším žiakom z Marhane 

a okolia. 
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Poloha obce Marhaň 
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Základná charakteristika    
Ukazovateľ Hodnota 

Kód obce 519588 
Názov okresu Bardejov 
Názov kraja Prešovský 
Štatút obce obec 
PSČ 086 45 
Telefónne smerové číslo 054 
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1277 
Nadmorská výška obce - mesta v m 195 
Celková výmera územia obce [m2] 10 395 949 
Hustota obyvateľstva na km2 93 

 

 Spádovosť obce    
Ukazovateľ Hodnota 

Sídlo matričného úradu Marhaň 
Sídlo pracoviska daňového úradu Prešov 
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Raslavice 
Sídlo Okresného súdu Bardejov 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Bardejov 

Sídlo pracoviska obvodného úradu Bardejov 
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov 
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Bardejov 
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Technická vybavenosť    
Ukazovateľ Hodnota 

Pošta áno 
Káblová televízia nie 
Verejný vodovod nie 
Verejná kanalizácia nie 
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie 
Rozvodná sieť plynu áno 
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov Raslavice 
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km 13 
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Demografia    
Ukazovateľ Hodnota 

Počet obyvateľov k 31.12. 2013 spolu 963 
  muži 468 
  ženy 495 
Predproduktívny vek (0-14) spolu 203 
Produktívny vek (15-54) ženy 246 
Produktívny vek (15-59) muži 316 
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 198 
Počet sobášov 9 
Počet rozvodov 1 
Počet živonarodených spolu 14 
  muži 8 
  ženy 6 
Počet zomretých spolu 5 
  muži 3 
  ženy 2 
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -6 
  muži -2 
  ženy -4 
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Šport    

Ukazovateľ Hodnota 
Kúpalisko umelé alebo prírodné nie 
Telocvičňa áno 
Ihrisko pre futbal (okrem školských) áno 

 

  
 

Kultúra    
Ukazovateľ Hodnota 

Knižnica áno 
Videopožičovňa a DVD požičovňa nie 
Kino stále nie 

 

 
 

Zdravotníctvo    
Ukazovateľ Hodnota 

Lekárne a výdajne liekov nie 
Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých nie 
Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast nie 
Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa nie 
Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa nie 

 

  
 

Životné prostredie    



Plán      hospodárskeho       a    sociálneho      rozvoja   obce    Marhaň 

 
 

Ukazovateľ Hodnota 
Skládka komunálneho odpadu nie 
Komunálny odpad áno 
Využívaný komunálny odpad áno 
Zneškodňovaný komunálny odpad áno 

 

 
Vybrané služby    

Ukazovateľ Hodnota 
Predajňa potravinárskeho tovaru áno 
Pohostinské odbytové stredisko áno 
Predajňa nepotravinárskeho tovaru áno 
Predajňa pohonných látok nie 
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel áno 
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá nie 
Hotel (motel, botel) nie 
Penzión *** až * nie 
Turistická ubytovňa **, * nie 
Chatová osada *** až * nie 
Kemping **** až * nie 
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia nie 
Komerčná poisťovňa nie 
Komerčná banka nie 
Bankomat nie 
 
 



Plán      hospodárskeho       a    sociálneho      rozvoja   obce    Marhaň 

 
 
Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a miesta narodenia  
 

Pohlavie Osoby ekonomicky aktívne 
spolu % z toho vypomáhajúci (neplatení) členovia domácností v 

rodinných podnikoch osoby na materskej dovolenke pracujúci dôchodcovia nezamestnaní 
Marhaň             

Muži 258 58,0 0 3 69 3 
Ženy 187 42,0 4 4 54 1 
Spolu 445 100,0 4 7 123 4 

 
 
Osoby na rodičovskej dovolenke Nepracujúci dôchodcovia Ostatní 

nezávislí 
Osoby závislé 

spolu v tom 
deti do 16 

rokov 
študenti stredných škôl študenti vysokých škôl 

              

1 67 1 124 108 14 2 
29 116 4 135 109 14 12 
30 183 5 259 217 28 14 

 
 

Ostatní závislí, nezistení Úhrn obyvateľstva Narodení v obci 
bydliska 

spolu % 
        

21 472 275 58,3 
24 495 270 54,5 
45 967 545 56,4 
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Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia 
 

Vek, pohlavie Postavenie v zamestnaní Ekonomicky aktívni 
spolu zamestnanci podnikatelia členovia 

družstiev 
vypomáhajúci (neplatení) členovia 
domácností v rodinných podnikoch 

ostatní a 
nezistení so 

zamestnancami 
bez 

zamestnancov 
Marhaň               
15 - 19 muži 0 0 0 0 1 10 11 

ženy 1 0 0 0 0 6 7 
spolu 1 0 0 0 1 16 18 

20 - 24 muži 11 0 2 0 0 10 23 
ženy 9 0 0 0 0 7 16 
spolu 20 0 2 0 0 17 39 

25 - 29 muži 25 0 7 0 2 13 47 
ženy 22 0 1 0 0 9 32 
spolu 47 0 8 0 2 22 79 

30 - 34 muži 29 0 8 0 0 8 45 
ženy 12 0 3 0 1 4 20 
spolu 41 0 11 0 1 12 65 

35 - 39 muži 21 0 5 0 0 5 31 
ženy 15 0 2 0 0 12 29 
spolu 36 0 7 0 0 17 60 

40 - 44 muži 16 0 5 0 0 7 28 
ženy 12 0 3 0 0 4 19 
spolu 28 0 8 0 0 11 47 

45 - 49 muži 10 1 3 0 0 4 18 
ženy 14 0 3 0 0 1 18 
spolu 24 1 6 0 0 5 36 

50 - 54 muži 13 2 5 0 0 2 22 
ženy 18 0 1 0 0 8 27 
spolu 31 2 6 0 0 10 49 

55 - 59 muži 20 0 5 0 0 2 27 
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ženy 16 0 1 0 0 0 17 
spolu 36 0 6 0 0 2 44 

60 - 64 muži 4 0 2 0 0 0 6 
ženy 2 0 0 0 0 0 2 
spolu 6 0 2 0 0 0 8 

65+ muži 0 0 0 0 0 0 0 
ženy 0 0 0 0 0 0 0 
spolu 0 0 0 0 0 0 0 

Úhrn muži 149 3 42 0 3 61 258 
ženy 121 0 14 0 1 51 187 
spolu 270 3 56 0 4 112 445 

% 60,7 0,7 12,6 0,0 0,9 25,2 100,0 
Z obyvateľstva v produktívnom veku podiel 
ekonomicky aktívnych  

              

Muži - - - - - - 76,8 
Ženy - - - - - - 56,3 
Spolu - - - - - - 66,6 
Z obyvateľstva v poproduktívnom veku 
podiel ekonomicky aktívnych 

- - - - - - 0 
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Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku 
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Vek Muži Ženy Obyvateľstvo 
spolu slobodní ženatí rozvedení ovdovení nezistení spolu slobodné vydaté rozvedené ovdovené nezistené úhrn % 

Marhaň                             
0 - 2 21 21 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 39 4,0 
3 - 4 12 12 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 27 2,8 
5 8 8 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 14 1,4 
6 - 9 27 27 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0 55 5,7 
10 - 14 34 34 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 65 6,7 
15 6 6 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 17 1,8 
16 - 17 13 13 0 0 0 0 12 11 1 0 0 0 25 2,6 
18 - 19 14 13 1 0 0 0 13 10 3 0 0 0 27 2,8 
20 - 24 27 23 4 0 0 0 35 29 6 0 0 0 62 6,4 
25 - 29 48 25 19 4 0 0 45 16 25 4 0 0 93 9,6 
30 - 34 49 19 23 6 1 0 33 7 19 7 0 0 82 8,5 
35 - 39 35 8 23 4 0 0 37 4 26 7 0 0 72 7,4 
40 - 44 28 6 17 5 0 0 23 2 17 4 0 0 51 5,3 
45 - 49 29 9 15 5 0 0 22 0 18 2 2 0 51 5,3 
50 - 54 30 3 25 2 0 0 33 1 27 4 1 0 63 6,5 
55 - 59 35 1 31 2 1 0 39 2 28 4 5 0 74 7,7 
60 - 64 22 1 18 3 0 0 29 1 22 0 6 0 51 5,3 
65 - 69 14 0 14 0 0 0 16 0 6 0 10 0 30 3,1 
70 - 74 6 0 6 0 0 0 15 0 5 0 10 0 21 2,2 
75 - 79 6 0 6 0 0 0 12 0 4 0 8 0 18 1,9 
80 - 84 2 0 1 0 1 0 10 0 0 0 10 0 12 1,2 
85 + 6 0 3 0 3 0 12 0 3 0 8 1 18 1,9 
Spolu 472 229 206 31 6 0 495 192 210 32 60 1 967 100,0 
                              
0 - 5 41 41 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 80 8,3 
6 - 14 61 61 0 0 0 0 59 59 0 0 0 0 120 12,4 
Produktívny 336 127 176 31 2 0 332 94 192 32 14 0 668 69,1 
Poproduktívny 34 0 30 0 4 0 65 0 18 0 46 1 99 10,2 
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Podiel obyvateľstva 0 - 5  8,7 - - - - - 7,9 - - - - - 8,3 - 

6 - 14 12,9 - - - - - 11,9 - - - - - 12,4 - 
produktívny vek 71,2 - - - - - 67,1 - - - - - 69,1 - 
poproduktívny vek 7,2 - - - - - 13,1 - - - - - 10,2 - 

                              
Priemerný vek 34,43 - - - - - 37,67 - - - - - 36,09 - 
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Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti  
 

Národnosť Muži Ženy Spolu 

Marhaň       

Slovenská 435 455 890 

Rómska 4 9 13 

Rusínska 1 0 1 

Ukrajinská 0 1 1 

Nezistená 32 30 62 

Spolu 472 495 967 
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Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia ekonomickej 
činnosti 
 
 

Odvetvie ekonomickej činnosti Ekonomicky aktívne osoby 
muži ženy spolu z toho 

dochádza 
do 

zamestnania 
Marhaň         
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 10 2 12 5 
Lesníctvo a ťažba dreva 6 0 6 5 
Ťažba uhlia a lignitu 1 1 2 0 
Výroba potravín 2 4 6 3 
Výroba textilu 1 0 1 0 
Výroba odevov 0 3 3 0 
Výroba kože a kožených výrobkov 6 16 22 16 
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a 
prúteného materiálu 

11 1 12 8 

Výroba papiera a papierových výrobkov 0 1 1 0 
Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 0 1 0 
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 1 1 2 2 
Výroba chemikálií a chemických produktov 1 0 1 0 
Výroba výrobkov z gumy a plastu 2 1 3 1 
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 2 1 3 1 
Výroba a spracovanie kovov 3 2 5 3 
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 18 3 21 18 
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 2 1 3 1 
Výroba elektrických zariadení 3 4 7 3 
Výroba strojov a zariadení i. n. 7 3 10 7 
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 5 4 9 7 
Výroba ostatných dopravných prostriedkov 0 1 1 0 
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Výroba nábytku 2 0 2 1 
Iná výroba 0 2 2 2 
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 1 3 2 
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 1 1 2 1 
Zber, úprava a dodávka vody 1 0 1 1 
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 1 1 2 0 
Výstavba budov 16 4 20 11 
Inžinierske stavby 9 1 10 5 
Špecializované stavebné práce 38 4 42 34 
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov 3 0 3 2 
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 6 7 13 6 
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 8 16 24 17 
Pozemná doprava a doprava potrubím 8 1 9 7 
Poštové služby a služby kuriérov 1 2 3 3 
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 5 4 9 7 
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 1 1 2 1 
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 2 1 3 3 
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia 1 3 4 4 
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 0 2 2 2 
Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 1 2 1 
Právne a účtovnícke činnosti 1 2 3 3 
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 0 1 1 1 
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy 2 4 6 2 
Vedecký výskum a vývoj 0 1 1 0 
Prenájom a lízing 1 1 2 2 
Sprostredkovanie práce 10 6 16 11 
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti 1 0 1 0 
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 14 16 30 28 
Vzdelávanie 11 20 31 28 
Zdravotníctvo 2 8 10 9 
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) 2 3 5 4 
Sociálna práca bez ubytovania 1 6 7 5 
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Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti 0 1 1 1 
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení 1 0 1 0 
Športové, zábavné a rekreačné činnosti 1 0 1 1 
Činnosti členských organizácií 1 0 1 0 
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti 1 0 1 0 
Ostatné osobné služby 1 0 1 1 
Nezistené 20 17 37 18 
Spolu 258 187 445 304 
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Obyvateľstvo podľa pohlavia a stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 
 
 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Pohlavie Spolu 
muži ženy 

Marhaň       
Základné 62 111 173 
Učňovské (bez maturity) 107 53 160 
Stredné odborné (bez maturity) 43 27 70 
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 17 13 30 
Úplné stredné odborné (s maturitou) 61 98 159 
Úplné stredné všeobecné 15 18 33 
Vyššie odborné vzdelanie 1 5 6 
Vysokoškolské bakalárske 4 8 12 
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 44 49 93 
Vysokoškolské spolu 48 57 105 
Študijny 
odbor 

prírodné vedy 1 3 4 
technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT, elektrotech., tech. chémia, 
potravinárstvo) 

9 3 12 

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud.nástrojov, archit., 
staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., špec. odb.) 

3 7 10 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 6 6 12 
zdravotníctvo 1 3 4 
spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy, ekonomika a manaž., obchod a 
služby,SŠ- OA, HA, praktická š.,učeb.odb.) 

8 9 17 

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, publicistika a informácie, 
telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.) 

11 23 34 

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 5 1 6 
nezistený 4 2 6 

Bez školského vzdelania 108 106 214 
Nezistené 10 7 17 
Úhrn 472 495 967 

 
 



Plán      hospodárskeho       a    sociálneho      rozvoja   obce    Marhaň 

 
 

 



Plán      hospodárskeho       a    sociálneho      rozvoja   obce    Marhaň 

 
 
Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania 
 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 
Marhaň       
Rímskokatolícka cirkev 341 374 715 
Gréckokatolícka cirkev 10 12 22 
Pravoslávna cirkev 2 2 4 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 78 78 156 
Reformovaná kresťanská cirkev 1 0 1 
Bez vyznania 9 1 10 
Nezistené 31 28 59 
Spolu 472 495 967 
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Obyvateľstvo podľa pohlavia a materinského jazyka 
 

Materinský jazyk Pohlavie Spolu 
muži ženy 

Marhaň       
Slovenský 412 438 850 
Rómsky 27 27 54 
Rusínsky 2 1 3 
Ukrajinský 0 1 1 
Nezistený 31 28 59 
Spolu 472 495 967 

 
 

 



Technická infraštruktúra 
 

Atraktívna moderná a energeticky efektívna obec s komplexne vybudovanou technickou infraštruktúrou , ktorá zabezpečuje spokojnosť a kvalitu života všetkých 
obyvateľov obce. 

Silné 
• Atraktívna geografická poloha 
• Možnosť výstavby nových rodinných domov  
• Dostatok obyvateľov s potenciálom rastu  
• Dopravná dostupnosť – cestná sieť 
• Disponovanie obecných budov (ZŠ, objekty služieb, DK) –  
• Potenciál budov v obci 
• Plne plynofikovaná obec 
• Postačujúce a moderné energetické siete  
• Relatívne dobrý stav obecných komunikácií 
• Pripravená územno plánovacia dokumentácia 
• Dobré pokrytie sieťami mobilných operátorov, dsl, wifi sieť, kvalitné telekomunikačné 

siete 
• Čiastočne zrekonštruovaný obecný rozhlas ,   
• Vhodné lokality pre priemyselné parky (zóny)  
• Vyhovujúci strojový park obce    
• Čiastočne vybudované chodníky    
• Parkoviská v obci      
    
  

Slabé 
• Nedostatok pozemkov vo vlastníctve obce 
• havarijný stav DK, zlý technický stav objektov, obecného úradu,  materskej školy,  
• potreba zhotovenia vodovodnej siete  
• havarijný stav častí obecných komunikácií 
• chýba k rozhlas k novej IBV, zastaralosť časti vedenia a reproduktorov obecného 

rozhlasu 
• rekonštrukcia objektu pre DHZ 
• chýba bankomat 
• chýbajú inžinierske siete pre lokality vhodné ako priemyselné zóny 
• chýbajú stroje a zariadenia pre niektoré služby občanom 
• chýbajú chodníky k novej IBV 
• zlý technický stav parkovísk, nedostatok parkovacích miest 
• Nevyhovujúce dopravné riešenie v časti hlavnej križovatky 
• Neupravené toky ohrozujúce bezpečnosť 
• Nevybudovaná ČOV a kanalizácia 
• Chýbajú nájomné byty s priestormi pre poskytovanie drobných služieb 
• Chýbajú priestory pre komunitné aktivity 

Príležitosti  
• Čerpanie  fondov EU 
• Rozvoj podnikateľskej sféry 
• Sieťovanie v regionálnych štruktúrach 
• Aktívnosť občanov obce pri kompletizácii infraštruktúry 
• Prioritné podporovanie turistických oblastí štátom 
• Rozvoj cezhraničnej spolupráce 
• Pomoc rodákov mimo región a republiku 

Ohrozenia  
• Nedostatok finančných zdrojov 
• Rast cien energií 
• Zlá legislatíva 
• Prírodné živly 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Životné prostredie 
 

 
 
 
 
 

V obci žijú uvedomelí občania v zdravom a čistom životnom prostredí, využívajú ekologicky čisté zdroje energie, produkujú ekologicky čisté potraviny a svojím 
životným štýlom sa riadia princípmi trvaloudržateľného rozvoja 

 
Silné 
• zavedený a fungujúci separovaný zber 
• občania ošetrujú pôdu bez chemikálií 
• kvalitná pitná voda 
• funkčná služba vývozu fekálií 
• vhodné podmienky pre využitie veternej energie 
• vhodné podmienky pre pestovanie rýchlorastúcich drevín 
• existujúca oddychová zóna za starou školou 
• súťaže zamerané na estetiku životného prostredia v obci 
• agrodružstvo hospodári ekologicky 
• chránené biotopy v katastri obce 
• vhodné podmienky pre vytváranie vodných plôch 
• individuálne malé domové ČOV 
• pestré spektrum fauny (aj vzácne druhy) 
• fungujúca osveta v oblasti životného prostredia 
  
 

Slabé 
• nedôslednosť v separovaní odpadu 
• existencia čiernych skládok odpadu 
• neexistencia obecného kompostoviska 
• znečisťovanie miestnych komunikácií a vodných tokov  
• neupravené vodné toky 
• nevyužívanie alternatívnych zdrojov energie 
• nízke ekologické povedomie občanov obce 
• frekventovaná doprava v obci 
• nevyužívanie možností výstavby ekodomov pri IBV 
• nedostatočný mechanizmus ochrany a kontroly ŽP 
• nedobudované a nevyužité voľné plochy pre zeleň 
• používanie chemických prostriedkov pri ošetrovaní plodín 
• znečisťovanie ŽP poľnohospodármi a  podnikateľskými subjektmi v obci 
• nespracovaný vodný manažment obce 
 

Príležitosti  
• Tvorba projektov na tvorbu a ochranu životného prostredia 
• Podpora a pomoc podnikateľov pri aktivitách  
• Dobrovoľná pomoc obyvateľov pri zlepšovaní stavu životného prostredia 
• Uvedomelosť občanov a návštevníkov v oblasti životného prostredia  
• Plošné národné a regionálne kampane na ochranu životného prostredia 

Ohrozenia  
• Nadmerný turistický ruch  
• Prírodné živly 
• Zlá legislatíva v oblasti životného prostredia 
 
 
 

 
 
 
 



 
Kultúra 

 
Vďaka kultúrnej vyspelosti obyvateľov, zachovávaniu zvykov a tradícií a vytvoreným dobrým materiálnym a technickým podmienkam, obec žije kultúrno-spoločenským životom. 

 
Silné 
• Ojedinelé udržiavanie folklórnych tradícií 
• Kultúrne telesá (DFSk Marhaňčan, pravidelne organizované prehliadky spevu, knižnica, 

Galéria ľudového umenia Marhaň, kultúrno-osvetové stredisko, významné objekty 
architektúry – kostoly, kaštieľ, mohyla)  

• Reprezentácia kultúry v zahraničí 
• OZ pôsobiace v oblasti kultúry 
• Zberatelia ľudovej kultúry v obci 
• Významné osobnosti obce 
• Kultúrny dom s tanečnou sálou, nácvikovými priestormi 
• Zapájanie MŠ, ZŠ do kultúrneho diania 
• Pozitívny vzťah obyvateľov obce a obcí mikroregiónu k folklóru 
• Tradičné prepojenie folklórnych aktivít s duchovným životom v obci 
• Dostatok kultúrno-spoločenských podujatí 
• Budovaný archív folklóru v obci 
• Kultúrno-propagačné materiály 
  
 

Slabé 
• Chýbajú výrobcovia pôvodného marhaňského kroja 
• Zlý technický stav objektu galérie a kultúrno-osvetového strediska 
• Zlé materiálno-technické podmienky pre kultúru 
• Chýba múzeum marhaňského folklóru 
• Miznúca pôvodná ľudová architektúra 
• Slabý záujem mladej rómskej generácie o ich tradičný folklór 
• Vymierajúce tradičné remeslá 
• Nedostatok prostriedkov na vydávanie produktov zberateľskej činnosti 
• Chýbajúce nácvikové priestory pre kultúrne telesá 
• Absencia ochotníckeho divadla 
• Absencia dychovej hudby 
• Slabý záujem občanov o folklór z iných obcí 
 

Príležitosti  
• Aktívna reklama a osveta kultúry a športu 
• Fondy, pôžičky, dotácie, granty 
• Spolupráca s organizáciami a samosprávami 
• Sieťovanie v regionálnych i nadregionálnych štruktúrach 
• Dobrá komunikácia medzi občanom, obcou a aktívnymi skupinami 

Ohrozenia  
• Ľahostajnosť občanov k verejným aktivitám 
• Oslabovanie identity po vstupe do EU 
• Úpadok duchovných hodnôt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sociálna oblasť a zdravotníctvo 
 
 
 
 
 
 
 

V roku 2015 v obci funguje komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť napĺňajúca zdravotné a sociálne potreby jednotlivých skupín obyvateľov. 
 
 

Silné 
• Služba stravovania pre dôchodcov 
• Klub dôchodcov 
 
 

Slabé 
• Chýba materské centrum 
• Chýbajú sociálne byty 
• Chýba stredisko sociálnych služieb  
• Chýba komunitné centrum 
• Chýba ADOS 
• Chýba rehabilitácia 
• Málo odborných lekárov 
• Chýbajú chránené dielne 
• Nízka kvalifikácia opatrovateľskej služby 
• Chýbajúce poradenstvo – zdravotné, psychologické a sociálne 
 

Príležitosti  
• Podpora výstavby sociálnych bytov 
• Zmena systému rajonizácie lekárov 
• Plošné štátne preventívne kampane 
• Zlepšovanie stavu životného prostredia 

Ohrozenia  
• Zlá legislatíva 
• Zhoršovanie životného prostredia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Šport 

 
V roku 2015 sú v obci vybudované športové areály, ktoré umožňujú realizáciu obyvateľov obce a jej návštevníkov v rôznych druhoch športu. 

 
Silné 
• Futbalové ihriská 
• Futbalová tribúna 
• Tenisový kurt 
• Streetbalové ihrisko 
• Telocvičňa 
• Stolnotenisový oddiel, fit-klub, vojebal, 
• Športové areály 

 

Slabé 
• Chýba efektívna ochrana športovísk 
• Chýba vonkajšie kúpalisko 
• Nevyhovujúci stav hracích plôch športovísk 
• Chýba ľadová plocha 
• Chýba atletická dráha 
• Nevyhovujúce podmienky pre fitness klub 
• Chýba strelnica 
• Chýba kynologický areál 
• Chýba skateboardová dráha 
 

Príležitosti  
• Aktívna reklama a osveta športu 
• Fondy, pôžičky, dotácie, granty 
• Spolupráca s organizáciami a samosprávami 
• Sieťovanie v regionálnych i nadregionálnych štruktúrach 
• Dobrá komunikácia medzi občanom, obcou a aktívnymi skupinami 

Ohrozenia  
 
• Ľahostajnosť občanov k verejným aktivitám 
• Oslabovanie identity po vstupe do EU 
• Úpadok duchovných hodnôt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zamestnanosť a ekonomická aktivita 
 

Obec má vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj podnikania, má priemyselné zóny, je atraktívna pre investorov, čoho výsledkom je dostatok pracovných príležitostí. 
 

Silné 
• Fungujúce služby v obci a ich dobrá úroveň 
• SZČO, remeselníci 
• SHR v obci 
• Väčšie prevádzky (zamestnávatelia v obci)  
• Obec disponuje priestormi na podnikanie   
• Lokality disponibilné pre priemyselné zóny   
• Skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva   
• Dobrá geografická poloha 
• Pokrytie internetom 
• V porovnaní s regiónom nízka nezamestnanosť  
• V obci je dostatok objektov vhodných na podnikanie  
• Dobré predpoklady pre pestovanie energetických plodín a drevín   
• Dobré predpoklady – podmienky pre pestovanie bioproduktov –  
• Lacná pracovná sila 
• Vybudovaná technická infraštruktúra 
• Dopravné spojenie 

Slabé 
• Nedotiahnutá technická infraštruktúra do lokalít budúcich priemyselných zón 
• Nevysporiadané pozemky 
• Nedostatok finančných zdrojov pre vybudovanie podnikateľského inkubátora 
• Chýba separačný dvor so zariadením 
• Nedostatočný strojový park 
• Vysoká nezamestnanosť Rómov, nízka kvalifikácia Rómov 
• Nevysporiadanie súkromných pozemkov a budov určených na podnikanie 
• Nezrealizované pestovanie energetických plodín a drevín 
• Nerozvinuté pestovanie bioproduktov, chýba osveta o formách ekologického pestovania 

poľnohospodárskych produktov 
• Slabá informovanosť obyvateľov o možnostiach podnikania 
• Chýbajú ekonomické stimuly pre začínajúcich podnikateľov 
• Chýbajú drobné služby 
 
 

Príležitosti  
• Aktívna rola regionálnej samosprávy pri vyhľadávaní a oslovovaní investorov 
• Správne rozhodnutia samosprávy 
• Tvorba projektov na zvyšovanie zamestnanosti 
• Daňové úľavy pre podnikateľov 
• Dobrá komunikácia s občanmi 
• Rozširovanie európskeho trhu 
 

Ohrozenia  
• Zlá legislatíva 
• Vysoké daňové zaťaženie podnikateľov 
• Zvyšovanie životných nákladov 
• Vysoká miera inflácie 
• Zlé postavenie v rámci trhov EÚ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cestovný ruch 
 

V roku 2015 je v obci aktívny cestovný ruch s dostatkom atrakcií a kvalitných služieb propagovaný na medzinárodnej i regionálnej úrovni. 
 

Silné 
• Dobrá geografická poloha a dopravná dostupnosť, blízkosť významných regionálnych 

pamiatok a centier CR 
• Existencia domu kultúry 
• Kultúrne a historické pamiatky obce (kostoly, kaštiele, synagóga, cintoríny)   
• Existujúce publikácie o obci   
• Medzinárodná spolupráca  
• Pravidelné kultúrne, športové a spoločenské podujatia 
• Galéria ľudového umenia   
• Stravovacie a ubytovacie kapacity   
• Východisko existujúcich cykloturistických trás   
• Významné osobnosti z obce  
• Pútavá folklórna tradícia 
• Chov pôvodných hospodárskych zvierat ako potenciál pre agroturistiku  
• Pútavé prírodné okolité prostredie  
• Prítomnosť prírodných rybníkov 
• Web stránka obce  
 

Slabé 
• Neobnovované drobné architektonické stavby obce 
• Zlý technický stav kultúrnych a historických pamiatok obce 
• Nedostatok propagačných materiálov o obci 
• Zlý technický stav Galérie ľudového umenia, nedostatočný počet exponátov galérie, 

nepostačujúca priestorová kapacita galérie, chýba odborný garant galérie 
• Chýba ponuka regionálnych jedál, nepostačujúca kapacita ubytovania 
• Neobnovené značenie cyklotrás, chýbajú cyklotrasy orientované na mikroregión 
• Nezviditeľnená atraktívna povesť 
• Slabé zviditeľňovanie historických osobností obce 
• Nefungujúca agroturistika 
• Chýbajú oddychové miesta v katastri 
• Chýba ubytovanie v súkromí 
• Chýba múzeum marhaňskej kultúry a histórie 
• Vymierajúce tradičné remeslá v obci  
 

Príležitosti  
• Čerpanie skúsenosti pre rozvoj cestovného ruchu z medzinárodných stretnutí 

a partnerstiev 
• Čerpanie zdrojov EU na rozvoj cestovného ruchu 
• Atraktívnosť lokalít pre cestovné kancelárie 
• Obnovené tradície a remeslá 
• Vybudovanie rekreačného komplexu 
 

Ohrozenia  
• Živelné pohromy 
• Nezáujem turistov o Slovensko a región 
• Slabá podpora rozvoja turizmu zo strany štátu a EU 
• Znečistené životné prostredie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vzdelávanie 
 

Vytvorený efektívny a moderný systém vzdelávania pre všetky skupiny obyvateľov, zameraný na vyvážený rozvoj telesných a duševných schopností. 
 

Silné 
• Existencia materskej školy, základnej školy 
• Existencia knižnice a galérie 
• Športoviská 
• Poskytované internetové služby 
• Aktivity Klubu dôchodcov 
• Dobrá vzdelanostná úroveň obyvateľov obce 
• Prebiehajúce školiace aktivity zamerané na životné prostredie 
• Relatívne dostatočné možnosti trávenia voľného času a výchovy detí a mládeže  
• Dobré vybavenie učební ZŠ 
• Dobrá odborná úroveň učiteľov ZŠ, MŠ  
• Fungovanie školského klubu detí 
• Dobre fungujúca spolupráca v oblasti vzdelávania so zahraničnými partnermi  
 

Slabé 
• Chýbajúce majetko-právne vysporiadanie športovísk 
• Nedobudované a nevybudované športoviská 
• Nevyhovujúci stav objektov ZŠ a MŠ 
• Zastaralé vybavenie ZŠ, MŠ 
• Chýbajú doškoľovacie strediská pre marginalizované skupiny obyvateľov 
• Chýba výučba jazykov pre dospelých 
• Nedostatok priestorov pre voľnočasové aktivity 
• Málo možností na vzdelávanie pre dospelých a starších 
• Málo aktivistov pre voľnočasové aktivity 
• Chýba vzdelávanie detí a mládeže v oblasti obecnej a regionálnej kultúry a histórie 
• Chýba výchova k vlastenectvu   
 

Príležitosti  
• Angažovanie sa vzdelaných ľudí a talentovaných detí 
• Podpora EU vzdelávaniu 
• Potreba ľudí celoživotne sa vzdelávať, rekvalifikovať a adaptovať sa novým 

podmienkam  
• Všeobecné kritéria posudzovania osobnosti človeka spoločnosťou aj na základe EQ 
• Živé sociálne kontakty 

Ohrozenia  
• Sociálna neistota 
• Vysoká nezamestnanosť 
• Časté zmeny legislatívy 
• Únik mozgov 
• Dlhodobo alebo krátkodobo neúplné rodiny 
• Nezáujem EU o rast vzdelanostnej úrovne národa 
 
 
 

 



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1.Zrekonštruovanie 
priestorov a budovy 
Domu kultúry

5.Miestny rozvoj 
vedený 

komunitou

5.1: Záväzné investície v 
rámci stratégií miestneho 

rozvoja vedeného 
komunitou

1.2. Zrekonštruovanie 
budovy obecného úradu

5.Miestny rozvoj 
vedený 

komunitou

5.1: Záväzné investície v 
rámci stratégií miestneho 

rozvoja vedeného 
komunitou

1.3. Zrekonštruovanie 
školských budov v obci

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

1.4.Vybudovanie 
zariadenia pre seniorov v 
priestoroch niekdajšej 
školy

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

1.5. Vytvorenie  
priestorov pre komunitnú 
sociálnu prácu

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň
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1.Neuspokojivý 
technický stav 

obecných budov 

1. Zrekonštruovať 
obecné budovy



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2.Nevysporiadané 
majetkovo právne 

vzťahy v obci

2.Dostatočne 
zabezpečiť pozemky 

v obci potrebné pre jej 
ďalší rozvoj

2.1. Vysporiadanie  
pozemkov v obci

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku
3.1. Rekonštruovanie ciest - 
ulíc v obci

3.2.Rekonštruovanie 
parkovacích plôch v obci
4.1. Dobudovanie ciest - ulíc 
v obci

4.2. Dobudovanie 
parkovacích plôch v obci
4.3. Dobudovanie 
chodníkov v obci
4.4. Dobudovanie lávok v 
obci

5. Ohrozenie 
bezpečnosti majetku 

povodňami

5.Zrealizovať aktívne 
opatrenia pre 

protipovodňovú 
ochranu

5.1. Regulácia toku 

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.2.Investovanie do 
sektora vodného 

hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky 

environmentálneho acquis 
Únie a pokryť potreby, 

ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec 

týchto požiadaviek

6.1. Vybudovanie verejnej 
kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd v obci

6.2. Vplývať na zavádzanie 
malých domových čistiarní 
odpadových vôd v obci

6.Odkanalizovať 
územie obce

6.Nevybudovaná 
kanalizácia a ČOV

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.2.Investovanie do 
sektora vodného 

hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky 

environmentálneho acquis 
Únie a pokryť potreby, 

ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec 

týchto požiadaviekD
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3.Zlý stav časti 
obecných 

komunikácií 

3. Zrekonštruovať 
nevyhovujúce obecné 

komunikácie
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4.Doplniť chýbajúce 
časti obecných 
komunikácií

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

4. Chýbajúce časti 
obecných 

komunikácií

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

7.Nevybudovaná 
technická 

infraštruktúra k 
novým častiam IBV

7.Vybudovať technickú 
infraštruktúru k novým 

častiam IBV v obci 7.1. Dobudovanie 
technickej infraštruktúry k 
novým častiam IBV v 
obci

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.1.Umožnenie ďalšej 
výstavby prekládkou 
vedenia vysokého napätia

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.3.Nahradenie 
tradičných informačných 
kanálov obce modernými 
technológiami

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

8.4.Doplnenie 
chýbajúcich častí 
verejného osvetlenia v 
obci

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

9.Ohrozenie 
bezpečnosti 
občanov dopravou

9. Zvýšiť bezpečnosť
občanov vo vzťahu k
doprave v obci

9.1. Realizovanie opatrení 
vo verejnej doprave 
zvyšujúcich bezpečnosť 
občanov

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.Dobudovať 
chýbajúce články 

občianskej vybavenosti

8.Nedostatky v 
občianskej 

vybavenosti
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4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

10.Nedobudovaná 
technická 
infraštruktúra v 
lokalite 
hospodárskeho 
dvora 

10.Dobudovať 
technickú 
infraštruktúru v 
lokalite hospodárskeho 
dvora 

10.1. Dobudovanie 
technickej infraštruktúry v 
lokalitách novej výstavby

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

11.Nedostatok 
pozemkov 
vhodných pre 
budovanie 
priemyselných zón

11.Zabezpečiť dostatok 
adekvátnych pozemkov 
pre budovanie 
priemyslených zón v 
obci

11.1. Získanie vhodných 
priestorov pre budovanie 
priemyselných zón v obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

1.1. Zlepšenie osvety 
smerovanej k ochrane a 
tvorbe životného 
prostredia v obci

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

1.2. Motivovanie občanov 
k aktívnej ochrane a 
tvorbe životného 
prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

1.3. Vytvorenie systému 
súťaží občanov 
deklarovania vzťahu k 
životnému prostrediu

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

1.4.Ochrana prírody v 
katastri obce

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie
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e Do r. 2020 skvalitniť 

životné prostredie 
vo všetkých 

zložkách, prácou 
s občanmi 

a organizáciami 
 zabezpečiť ochranu 

životného 
prostredia.

1.Nízke ekologické 
povedomie občanov

1. Zvýšiť ekologické 
povedomie občanov 

obce
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2.1. Zlepšenie osvety 
smerovanej k ochrane 
životného prostredia v 
obci zo strany 
podnikateľov a 
poľnohospodárov

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

2.2. Motivovanie  
podnikateľov a 
poľnohospodárov k 
aktívnej ochrane  
životného prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

3.Frekventovaná 
doprava cez obec

3. Riešiť zníženie 
dopravného zaťaženia 
v obci

3.1. Vybudovanie 
dopravných realizácií v 
obci,znižujúcich 
zaťaženie životného 
prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

4.Chýba športovo – 
relaxačná „zelená 
zóna“

4. Vybudovať športovo 
relaxačnú zónu v obci

4.1.Vytvorenie zelenej 
zóny obce

5.Nespracovaný 
vodný manažment 
obce

5. Spracovať a vytvoriť 
vodný manažment obce

5.1. Upravenie vodných 
tokov pretekajúcich 
obcou

6. Nevyužívanie 
alternatívnych 
zdrojov energie v 
obci

6. Stimulovať občanov 
k zavádzaniu a 
využívaniu 
alternatívnych zdrojov 
energie

6.1. Informovanie 
občanov o možnostiach 
zavádzania a využívania 
alternatívnych zdrojov 
energie

2.Zamedziť 
znečisťovaniu 

životného prostredia 
podnikateľskou a 

poľnohospodárskou 
činnosťou

2.Znečisťovanie 
životného prostredia 

podnikateľskou 
činnosťou 

a poľnohospodármi

Ž
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

ŽP
7.  Nevyužívanie 

možností budovania 
ekodomov pri IBV

7.Informovať občanov 
o možnostiach 
využívania 
alternatívnych 
stavebných materiálov 
a technológií pri 
výstavbe

7.1. Informovanie 
občanov o možnostiach 
využívania alternatívnych 
stavebných materiálov a 
technológií pri výstavbe

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.1: Podpora energetickej 
efektívnosti, inteligentného 

riadenia energie a 
využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov vo 
verejných infraštruktúrach 
vrátane verejných budov a 

v sektore bývania

1.Nevyhovujúce 
priestorové 
a materiálno-
technické 
podmienky pre 
kultúrne aktivity

1.Zabezpečiť kultúrne 
aktivity a činnosti 
adekvátnymi 
priestorovými a 
materiálno technickými 
podmienkami

1.1.Zabezpečenie 
primeraných podmienok 
pre kultúrne aktivity 
rekonštrukciou a 
dostavbou Domu kultúry

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť 
deinštitucionalizácie)

2.1. Zvýšenie záujmu 
občanov o kultúrno 
spoločenské podujatia aj 
mimo vlastných 
folklórnych a kultúrnych 
aktivít

2.2. Inšpirovanie občanov 
k multikulturalizmu a 
interregionalizmu

3.Chýbajú priestory 
a podmienky pre 
pestovanie 
Rómskeho folklóru 

3. Zabezpečiť priestory 
a podmienky pre 
pestovanie Rómskeho 
folklóru v obci

3.1. Zabezpečenie  
vyhovujúcich priestorov 
pre kultúrne aktivity 
Rómov

2.Nízka 
návštevnosť 
kultúrno-
spoločenských 
podujatí 
s výnimkou 
vlastných 

2. Zvýšiť 
navštevovanosť 
kultúrno spoločenských 
podujatí v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.2. Zabezpečenie 
podmienok pre 
zachovávanie a rozvoj 
Rómskeho folklóru v obci

4.1. Zabezpečenie 
kontinuity ľudovej 
umeleckej výroby a 
ľudových remesiel v obci

4.2. Zabezpečenie 
priestorov pre ľudovo 
umeleckú výrobu a 
ľudové remeslá v obci

5.Chýba múzeum 
raslavického 
folklóru spojené 
s galériou 

5. Zriadiť 
reprezentačné a 
adekvátne priestory pre 
múzeum raslavického 
folklóru a galériu 
ľudového umenia

5.1. Riešenie 
priestorového umiestnenia 
galérie, múzea a 
ostatných inštitúcií pre 
ľudovú kultúru

4. Oživiť a uchovať 
tradičné ľudové 
remeslá v obci

4.Vymierajúce 
tradičné remeslá
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

K
ul

tú
ra 6. Miznúce prvky 

pôvodnej ľudovej 
architektúry

6. Podporovať 
zachovanie a oživovanie 

prvkov pôvodnej 
ľudovej architektúry v 

obci

6.1. Oživenie estetického 
rázu obce prvkami 

pôvodnej architektúry

1.Chýba stredisko 
sociálnych služieb

1. Vytvoriť stredisko 
sociálnych služieb

1.1. Vytvorenie 
zariadenia denného 

stacionára pre sociálne 
a zdravotne odkázaných 

občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

2.Neúplné 
zdravotnícke služby

2. Doplniť chýbajúce a 
nevyhnutné 
zdravotnícke služby v 
obci

2.1. Participácia na 
budovaní a rozvíjaní 

špecializovaných 
súkromných 

zdravotníckych 
ambulancií v obci 

3.Chýba komunitné 
centrum pre všetky 
komunity

3. Zriadiť a 
prevádzkovať 
komunitné servisné 
centrum

3.1.Rozšírenie a 
skvalitnenie komunitných 

aktivít v obci

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

4.Nedostatky 
v poskytovaní 
služieb 
opatrovaným 

4. Skvalitniť 
poskytovanie služieb 
opatrovaným

4.1.Rozšírenie a 
skvalitnenie poskytovania 
služieb opatrovaným

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

5.Chýbajú chránené 
dielne

5. Vytvoriť v obci 
chránené dielne

5.1.Vytvorenie 
podmienok pre realizáciu 
chránených dielní

6.Chýbajú sociálne 
byty

6. Vybudovať sociálne 
byty v obci

6.1.Zabezpečenie bývania 
pre sociálne slabých 
občanov

6.2.Vybudovanie bytov 
nižšieho štandardu 
realizovaných 
alternatívnymi 
stavebnými technológiami

7. Chýba inštitút 
miestnych 
občianskych hliadok

7. Vytvoriť v obci 
pracovné miesta v 
aspekte na 
dodržiavanie verejného 
poriadku v obci

7.1 Vytvorenie 
pracovných miest 
miestnych občianskych 
hliadok

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1. Úprava futbalového 
ihriska

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú1.2 Dobudovanie 
parkoviska pri futbalovom 
ihrisku

2.Chýbajú priestory 
pre športovú 
činnosť

2. Doplniť chýbajúce 
športoviská v obci

2.1. Vybudovanie 
detského multifunkčného 
ihriska materskej škole

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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1.Nevyhovujúci 
stav existujúcich 
športovísk

1. Obnoviť existujúce 
športoviská v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1. Zabezpečenie 
obecného objektu pre účel 
vytvorenia 
podnikateľského 
inkubátora

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

1.2. Motivácia občanov k 
podnikaniu v obci 
prostredníctvom pomoci 
pri zabezpečovaní 
vhodných objektov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú
2.Málo 
podnikateľských 
aktivít 
v poľnohospodárstv
e

2. Stimulovať občanov 
obce k ponikaniu v 
poľnohospodárstve

2.1. Vytváranie prostredia 
pre podnikanie v obci, v 
oblasti 
poľnohospodárstva

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

3.Vysoká 
nezamestnanosť 
Rómov

3. Znížiť 
nezamestnanosť 
Rómov 

3.1. Vytváranie 
pracovných miest v obci 
pre 
ťažkozamestnateľných 
občanov, ktorí chcú 
pracovať

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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1. Málo priestorov 
pre podnikanie 
začínajúcich 
podnikateľov v obci

1. Zabezpečiť dostatok 
priestorov pre rozvoj      
podnikania                                     
v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.Vysoká 
nezamestnanosť 
Rómov

3. Znížiť 
nezamestnanosť 
Rómov 

3.2.Zvyšovanie 
zamestnanosti občanov 
prostredníctvom služieb 
poradenstva

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.Chýbajú priestory 
a zariadenia pre 
rozvoj Miestneho 
hospodárstva

4. Revitalizovať a 
reštrukturalizovať 
obecné Miestne 
hospodárstvo

4.1.Založenie funkčnej 
obecnej prevádzky s 
pridanou hodnotou 
sociálneho podniku

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

5.Chýbajú drobné 
služby

5. Doplniť chýbajúce 
služby v obci 5.1.Poskytnutie možností 

pre využívanie služieb 
občanov v obci

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1.Vytvorenie 
adekvátnych priestorov 
pre múzeum a galériu v 
obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

1.2. Vybudovanie 
gazdovského dvora - 
priestorov živých 
expozícií ľudovej kultúry 
a remesiel

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

2.1.Podpora zachovávania 
prvkov ľudovej 
architektúry a kultúrnych 
pamiatok v obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

2.2. Vytváranie 
rekonštrukcií pamiatok na 
pozemkoch vo vlastníctve 
obce

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň

2.Zlý technický stav 
kultúrno-
historických 
pamiatok v obci 
a neobnovené 
drobné 
architektonické 
stavby 

2. Vplývať na 
zlepšovanie stavu 
kultúrno historických     
pamiatok v obci
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1. Zabezpečiť dostatok 
adekvátnych priestorov 
pre zatraktívnenie                           
obce pre turistov a 
návštevníkov

1.Chýbajú vhodné 
priestory pre 
galériu, múzeum 
a prezentáciu 
ľudových tradícií 
obce



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2. Vplývať na 
zlepšovanie stavu 
kultúrno historických     
pamiatok v obci 2.3.Zlepšenie technického 

stavu a využívanie 
objektu kaštieľa

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

3.1.Informovanie 
občanov o možnostiach a 
prínose aktivít 
agroturistiky

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

3.2.Motivovať občanov k 
realizácii aktivít 
agroturistiky v obci

4.Chýbajúce 
relaxačno-
oddychové zóny 
v obci

4. Vybudovať 
relaxačno oddychové 
zóny v obci

4.1.Vytváranie priestorov 
pre oddych turistov a 
návštevníkov obce

5.1.Vytváranie materiálov 
informujúcich o kultúre, 
pamätihodnostiach a 
atraktívnosti obce

5.2. Zviditeľňovanie obce 
v regióne i mimo neho

5. Propagovať obec, jej 
kultúru, 
pamätihodnosti a 
atraktívnosť v regióne i 
mimo neho

5.Nedostatočne 
spropagovaná obec 
a jej história
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3. Stimulovať občanov 
k aktivitám rozvoja 
agroturistiky v obci

3.Chýbajúca 
agroturistika v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

C
es

to
vn

ý 
ru

ch

Do r. 2020 vytvoriť 
podmienky pre 
aktívny cestovný ruch 
v obci ako centre 
mikroregiónu

6.Nepreznačené 
pôvodné cyklotrasy, 
nezadefinované 
nové cyklotrasy 
v mikroregióne 

6. Dobudovať 
cyklotrasy v okolí obce 
a v mikroregióne

6.1. Zatraktívnenie obce 
pre turistov a 
návštevníkov 
možnosťami 
cykloturistiky a pešej 
turistiky

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.Nevyhovujúci tech         

1. Zrekonštruovať 
objekty určené pre 
vzdelávanie v obci, 
vrátane ich vybavenia

1.1. Modernizácia 
školských budovy v obci 
a obnova ich vybavenia

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú2.Chýba 
vzdelávanie detí 
a mládeže v oblasti 
obecnej 
a regionálnej 
kultúry a histórie a 
výchova 
k l t t

2. Zabezpečiť 
vzdelávanie občanov v 
oblasti obecnej a 
regionálnej kultúry a 
histórie

2.1.Stimulácia občanov k 
poznávaniu a váženiu si 
vlastnej kultúry a histórie

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

3.1.Vytvorenie 
priestorových podmienok 
pre vzdelávacie a 
voľnočasové aktivity 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú3.2. Vytvorenie 
podmienok pre 
personálne 
zabezpečovanie 
vzdelávacích aktivít 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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3.Nedostatok 
priestorových 
a ľudských kapacít 
pre voľnočasové 
a vzdelávacie 
aktivity

3. Zabezpečiť 
dostatočné priestorové 
a ľudské kapacity pre 
voľnočasové a 
vzdelávacie aktivity v 
obci
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ie
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.3. Vytvorenie 
podmienok pre 
personálne 
zabezpečovanie 
voľnočasových aktivít 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.1.Vytvorenie 
priestorové podmienky 
pre doškoľovanie 
marginalizovaných

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.2.Vytvárenie 
podmienok pre 
doškoľovanie žien 
vracajúcich sa na trh 
práce po materskej 
dovolenke

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.3.Vytváranie 
podmienok pre 
identifikovanie potrieb a 
kontinuálne plánovanie 
rozvoja 
marginalizovaných

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4. Zriadiť v obci 
doškoľovacie strediská 
pre marginalizovaných

4.Chýbajú 
doškoľovacie 
strediská pre 
marginalizovaných
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1.Zrekonštruovanie 
priestorov a budovy 
Domu kultúry

5.Miestny rozvoj 
vedený 

komunitou

5.1: Záväzné investície v 
rámci stratégií miestneho 

rozvoja vedeného 
komunitou

1.2. Zrekonštruovanie 
budovy obecného úradu

5.Miestny rozvoj 
vedený 

komunitou

5.1: Záväzné investície v 
rámci stratégií miestneho 

rozvoja vedeného 
komunitou

1.3. Zrekonštruovanie 
školských budov v obci

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

1.4.Vybudovanie 
zariadenia pre seniorov v 
priestoroch niekdajšej 
školy

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

1.5. Vytvorenie  
priestorov pre komunitnú 
sociálnu prácu

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň
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1.Neuspokojivý 
technický stav 

obecných budov 

1. Zrekonštruovať 
obecné budovy



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2.Nevysporiadané 
majetkovo právne 

vzťahy v obci

2.Dostatočne 
zabezpečiť pozemky 

v obci potrebné pre jej 
ďalší rozvoj

2.1. Vysporiadanie  
pozemkov v obci

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku
3.1. Rekonštruovanie ciest - 
ulíc v obci

3.2.Rekonštruovanie 
parkovacích plôch v obci
4.1. Dobudovanie ciest - ulíc 
v obci

4.2. Dobudovanie 
parkovacích plôch v obci
4.3. Dobudovanie 
chodníkov v obci
4.4. Dobudovanie lávok v 
obci

5. Ohrozenie 
bezpečnosti majetku 

povodňami

5.Zrealizovať aktívne 
opatrenia pre 

protipovodňovú 
ochranu

5.1. Regulácia toku 

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.2.Investovanie do 
sektora vodného 

hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky 

environmentálneho acquis 
Únie a pokryť potreby, 

ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec 

týchto požiadaviek

6.1. Vybudovanie verejnej 
kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd v obci

6.2. Vplývať na zavádzanie 
malých domových čistiarní 
odpadových vôd v obci

6.Odkanalizovať 
územie obce

6.Nevybudovaná 
kanalizácia a ČOV

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.2.Investovanie do 
sektora vodného 

hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky 

environmentálneho acquis 
Únie a pokryť potreby, 

ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec 

týchto požiadaviekD
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3.Zlý stav časti 
obecných 

komunikácií 

3. Zrekonštruovať 
nevyhovujúce obecné 

komunikácie
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4.Doplniť chýbajúce 
časti obecných 
komunikácií

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

4. Chýbajúce časti 
obecných 

komunikácií

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

7.Nevybudovaná 
technická 

infraštruktúra k 
novým častiam IBV

7.Vybudovať technickú 
infraštruktúru k novým 

častiam IBV v obci 7.1. Dobudovanie 
technickej infraštruktúry k 
novým častiam IBV v 
obci

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.1.Umožnenie ďalšej 
výstavby prekládkou 
vedenia vysokého napätia

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.3.Nahradenie 
tradičných informačných 
kanálov obce modernými 
technológiami

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

8.4.Doplnenie 
chýbajúcich častí 
verejného osvetlenia v 
obci

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

9.Ohrozenie 
bezpečnosti 
občanov dopravou

9. Zvýšiť bezpečnosť
občanov vo vzťahu k
doprave v obci

9.1. Realizovanie opatrení 
vo verejnej doprave 
zvyšujúcich bezpečnosť 
občanov

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.Dobudovať 
chýbajúce články 

občianskej vybavenosti

8.Nedostatky v 
občianskej 

vybavenosti
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4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

10.Nedobudovaná 
technická 
infraštruktúra v 
lokalite 
hospodárskeho 
dvora 

10.Dobudovať 
technickú 
infraštruktúru v 
lokalite hospodárskeho 
dvora 

10.1. Dobudovanie 
technickej infraštruktúry v 
lokalitách novej výstavby

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

11.Nedostatok 
pozemkov 
vhodných pre 
budovanie 
priemyselných zón

11.Zabezpečiť dostatok 
adekvátnych pozemkov 
pre budovanie 
priemyslených zón v 
obci

11.1. Získanie vhodných 
priestorov pre budovanie 
priemyselných zón v obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

1.1. Zlepšenie osvety 
smerovanej k ochrane a 
tvorbe životného 
prostredia v obci

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

1.2. Motivovanie občanov 
k aktívnej ochrane a 
tvorbe životného 
prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

1.3. Vytvorenie systému 
súťaží občanov 
deklarovania vzťahu k 
životnému prostrediu

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

1.4.Ochrana prírody v 
katastri obce

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie
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e Do r. 2020 skvalitniť 

životné prostredie 
vo všetkých 

zložkách, prácou 
s občanmi 

a organizáciami 
 zabezpečiť ochranu 

životného 
prostredia.

1.Nízke ekologické 
povedomie občanov

1. Zvýšiť ekologické 
povedomie občanov 

obce
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2.1. Zlepšenie osvety 
smerovanej k ochrane 
životného prostredia v 
obci zo strany 
podnikateľov a 
poľnohospodárov

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

2.2. Motivovanie  
podnikateľov a 
poľnohospodárov k 
aktívnej ochrane  
životného prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

3.Frekventovaná 
doprava cez obec

3. Riešiť zníženie 
dopravného zaťaženia 
v obci

3.1. Vybudovanie 
dopravných realizácií v 
obci,znižujúcich 
zaťaženie životného 
prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

4.Chýba športovo – 
relaxačná „zelená 
zóna“

4. Vybudovať športovo 
relaxačnú zónu v obci

4.1.Vytvorenie zelenej 
zóny obce

5.Nespracovaný 
vodný manažment 
obce

5. Spracovať a vytvoriť 
vodný manažment obce

5.1. Upravenie vodných 
tokov pretekajúcich 
obcou

6. Nevyužívanie 
alternatívnych 
zdrojov energie v 
obci

6. Stimulovať občanov 
k zavádzaniu a 
využívaniu 
alternatívnych zdrojov 
energie

6.1. Informovanie 
občanov o možnostiach 
zavádzania a využívania 
alternatívnych zdrojov 
energie

2.Zamedziť 
znečisťovaniu 

životného prostredia 
podnikateľskou a 

poľnohospodárskou 
činnosťou

2.Znečisťovanie 
životného prostredia 

podnikateľskou 
činnosťou 

a poľnohospodármi
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

ŽP
7.  Nevyužívanie 

možností budovania 
ekodomov pri IBV

7.Informovať občanov 
o možnostiach 
využívania 
alternatívnych 
stavebných materiálov 
a technológií pri 
výstavbe

7.1. Informovanie 
občanov o možnostiach 
využívania alternatívnych 
stavebných materiálov a 
technológií pri výstavbe

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.1: Podpora energetickej 
efektívnosti, inteligentného 

riadenia energie a 
využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov vo 
verejných infraštruktúrach 
vrátane verejných budov a 

v sektore bývania

1.Nevyhovujúce 
priestorové 
a materiálno-
technické 
podmienky pre 
kultúrne aktivity

1.Zabezpečiť kultúrne 
aktivity a činnosti 
adekvátnymi 
priestorovými a 
materiálno technickými 
podmienkami

1.1.Zabezpečenie 
primeraných podmienok 
pre kultúrne aktivity 
rekonštrukciou a 
dostavbou Domu kultúry

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť 
deinštitucionalizácie)

2.1. Zvýšenie záujmu 
občanov o kultúrno 
spoločenské podujatia aj 
mimo vlastných 
folklórnych a kultúrnych 
aktivít

2.2. Inšpirovanie občanov 
k multikulturalizmu a 
interregionalizmu

3.Chýbajú priestory 
a podmienky pre 
pestovanie 
Rómskeho folklóru 

3. Zabezpečiť priestory 
a podmienky pre 
pestovanie Rómskeho 
folklóru v obci

3.1. Zabezpečenie  
vyhovujúcich priestorov 
pre kultúrne aktivity 
Rómov

2.Nízka 
návštevnosť 
kultúrno-
spoločenských 
podujatí 
s výnimkou 
vlastných 

2. Zvýšiť 
navštevovanosť 
kultúrno spoločenských 
podujatí v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.2. Zabezpečenie 
podmienok pre 
zachovávanie a rozvoj 
Rómskeho folklóru v obci

4.1. Zabezpečenie 
kontinuity ľudovej 
umeleckej výroby a 
ľudových remesiel v obci

4.2. Zabezpečenie 
priestorov pre ľudovo 
umeleckú výrobu a 
ľudové remeslá v obci

5.Chýba múzeum 
raslavického 
folklóru spojené 
s galériou 

5. Zriadiť 
reprezentačné a 
adekvátne priestory pre 
múzeum raslavického 
folklóru a galériu 
ľudového umenia

5.1. Riešenie 
priestorového umiestnenia 
galérie, múzea a 
ostatných inštitúcií pre 
ľudovú kultúru

4. Oživiť a uchovať 
tradičné ľudové 
remeslá v obci

4.Vymierajúce 
tradičné remeslá
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

K
ul

tú
ra 6. Miznúce prvky 

pôvodnej ľudovej 
architektúry

6. Podporovať 
zachovanie a oživovanie 

prvkov pôvodnej 
ľudovej architektúry v 

obci

6.1. Oživenie estetického 
rázu obce prvkami 

pôvodnej architektúry

1.Chýba stredisko 
sociálnych služieb

1. Vytvoriť stredisko 
sociálnych služieb

1.1. Vytvorenie 
zariadenia denného 

stacionára pre sociálne 
a zdravotne odkázaných 

občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

2.Neúplné 
zdravotnícke služby

2. Doplniť chýbajúce a 
nevyhnutné 
zdravotnícke služby v 
obci

2.1. Participácia na 
budovaní a rozvíjaní 

špecializovaných 
súkromných 

zdravotníckych 
ambulancií v obci 

3.Chýba komunitné 
centrum pre všetky 
komunity

3. Zriadiť a 
prevádzkovať 
komunitné servisné 
centrum

3.1.Rozšírenie a 
skvalitnenie komunitných 

aktivít v obci

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

4.Nedostatky 
v poskytovaní 
služieb 
opatrovaným 

4. Skvalitniť 
poskytovanie služieb 
opatrovaným

4.1.Rozšírenie a 
skvalitnenie poskytovania 
služieb opatrovaným

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

5.Chýbajú chránené 
dielne

5. Vytvoriť v obci 
chránené dielne

5.1.Vytvorenie 
podmienok pre realizáciu 
chránených dielní

6.Chýbajú sociálne 
byty

6. Vybudovať sociálne 
byty v obci

6.1.Zabezpečenie bývania 
pre sociálne slabých 
občanov

6.2.Vybudovanie bytov 
nižšieho štandardu 
realizovaných 
alternatívnymi 
stavebnými technológiami

7. Chýba inštitút 
miestnych 
občianskych hliadok

7. Vytvoriť v obci 
pracovné miesta v 
aspekte na 
dodržiavanie verejného 
poriadku v obci

7.1 Vytvorenie 
pracovných miest 
miestnych občianskych 
hliadok

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1. Úprava futbalového 
ihriska

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú1.2 Dobudovanie 
parkoviska pri futbalovom 
ihrisku

2.Chýbajú priestory 
pre športovú 
činnosť

2. Doplniť chýbajúce 
športoviská v obci

2.1. Vybudovanie 
detského multifunkčného 
ihriska materskej škole

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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1.Nevyhovujúci 
stav existujúcich 
športovísk

1. Obnoviť existujúce 
športoviská v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1. Zabezpečenie 
obecného objektu pre účel 
vytvorenia 
podnikateľského 
inkubátora

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

1.2. Motivácia občanov k 
podnikaniu v obci 
prostredníctvom pomoci 
pri zabezpečovaní 
vhodných objektov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú
2.Málo 
podnikateľských 
aktivít 
v poľnohospodárstv
e

2. Stimulovať občanov 
obce k ponikaniu v 
poľnohospodárstve

2.1. Vytváranie prostredia 
pre podnikanie v obci, v 
oblasti 
poľnohospodárstva

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

3.Vysoká 
nezamestnanosť 
Rómov

3. Znížiť 
nezamestnanosť 
Rómov 

3.1. Vytváranie 
pracovných miest v obci 
pre 
ťažkozamestnateľných 
občanov, ktorí chcú 
pracovať

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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1. Málo priestorov 
pre podnikanie 
začínajúcich 
podnikateľov v obci

1. Zabezpečiť dostatok 
priestorov pre rozvoj      
podnikania                                     
v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.Vysoká 
nezamestnanosť 
Rómov

3. Znížiť 
nezamestnanosť 
Rómov 

3.2.Zvyšovanie 
zamestnanosti občanov 
prostredníctvom služieb 
poradenstva

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.Chýbajú priestory 
a zariadenia pre 
rozvoj Miestneho 
hospodárstva

4. Revitalizovať a 
reštrukturalizovať 
obecné Miestne 
hospodárstvo

4.1.Založenie funkčnej 
obecnej prevádzky s 
pridanou hodnotou 
sociálneho podniku

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

5.Chýbajú drobné 
služby

5. Doplniť chýbajúce 
služby v obci 5.1.Poskytnutie možností 

pre využívanie služieb 
občanov v obci

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1.Vytvorenie 
adekvátnych priestorov 
pre múzeum a galériu v 
obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

1.2. Vybudovanie 
gazdovského dvora - 
priestorov živých 
expozícií ľudovej kultúry 
a remesiel

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

2.1.Podpora zachovávania 
prvkov ľudovej 
architektúry a kultúrnych 
pamiatok v obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

2.2. Vytváranie 
rekonštrukcií pamiatok na 
pozemkoch vo vlastníctve 
obce

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň

2.Zlý technický stav 
kultúrno-
historických 
pamiatok v obci 
a neobnovené 
drobné 
architektonické 
stavby 

2. Vplývať na 
zlepšovanie stavu 
kultúrno historických     
pamiatok v obci
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1. Zabezpečiť dostatok 
adekvátnych priestorov 
pre zatraktívnenie                           
obce pre turistov a 
návštevníkov

1.Chýbajú vhodné 
priestory pre 
galériu, múzeum 
a prezentáciu 
ľudových tradícií 
obce



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2. Vplývať na 
zlepšovanie stavu 
kultúrno historických     
pamiatok v obci 2.3.Zlepšenie technického 

stavu a využívanie 
objektu kaštieľa

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

3.1.Informovanie 
občanov o možnostiach a 
prínose aktivít 
agroturistiky

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

3.2.Motivovať občanov k 
realizácii aktivít 
agroturistiky v obci

4.Chýbajúce 
relaxačno-
oddychové zóny 
v obci

4. Vybudovať 
relaxačno oddychové 
zóny v obci

4.1.Vytváranie priestorov 
pre oddych turistov a 
návštevníkov obce

5.1.Vytváranie materiálov 
informujúcich o kultúre, 
pamätihodnostiach a 
atraktívnosti obce

5.2. Zviditeľňovanie obce 
v regióne i mimo neho

5. Propagovať obec, jej 
kultúru, 
pamätihodnosti a 
atraktívnosť v regióne i 
mimo neho

5.Nedostatočne 
spropagovaná obec 
a jej história
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3. Stimulovať občanov 
k aktivitám rozvoja 
agroturistiky v obci

3.Chýbajúca 
agroturistika v obci

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

C
es
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ý 
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ch

Do r. 2020 vytvoriť 
podmienky pre 
aktívny cestovný ruch 
v obci ako centre 
mikroregiónu

6.Nepreznačené 
pôvodné cyklotrasy, 
nezadefinované 
nové cyklotrasy 
v mikroregióne 

6. Dobudovať 
cyklotrasy v okolí obce 
a v mikroregióne

6.1. Zatraktívnenie obce 
pre turistov a 
návštevníkov 
možnosťami 
cykloturistiky a pešej 
turistiky

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.Nevyhovujúci tech         

1. Zrekonštruovať 
objekty určené pre 
vzdelávanie v obci, 
vrátane ich vybavenia

1.1. Modernizácia 
školských budovy v obci 
a obnova ich vybavenia

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú2.Chýba 
vzdelávanie detí 
a mládeže v oblasti 
obecnej 
a regionálnej 
kultúry a histórie a 
výchova 
k l t t

2. Zabezpečiť 
vzdelávanie občanov v 
oblasti obecnej a 
regionálnej kultúry a 
histórie

2.1.Stimulácia občanov k 
poznávaniu a váženiu si 
vlastnej kultúry a histórie

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

3.1.Vytvorenie 
priestorových podmienok 
pre vzdelávacie a 
voľnočasové aktivity 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú3.2. Vytvorenie 
podmienok pre 
personálne 
zabezpečovanie 
vzdelávacích aktivít 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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3.Nedostatok 
priestorových 
a ľudských kapacít 
pre voľnočasové 
a vzdelávacie 
aktivity

3. Zabezpečiť 
dostatočné priestorové 
a ľudské kapacity pre 
voľnočasové a 
vzdelávacie aktivity v 
obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.3. Vytvorenie 
podmienok pre 
personálne 
zabezpečovanie 
voľnočasových aktivít 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.1.Vytvorenie 
priestorové podmienky 
pre doškoľovanie 
marginalizovaných

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.2.Vytvárenie 
podmienok pre 
doškoľovanie žien 
vracajúcich sa na trh 
práce po materskej 
dovolenke

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.3.Vytváranie 
podmienok pre 
identifikovanie potrieb a 
kontinuálne plánovanie 
rozvoja 
marginalizovaných

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4. Zriadiť v obci 
doškoľovacie strediská 
pre marginalizovaných

4.Chýbajú 
doškoľovacie 
strediská pre 
marginalizovaných
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1.Zrekonštruovanie 
priestorov a budovy 
Domu kultúry

5.Miestny rozvoj 
vedený 

komunitou

5.1: Záväzné investície v 
rámci stratégií miestneho 

rozvoja vedeného 
komunitou

1.2. Zrekonštruovanie 
budovy obecného úradu

5.Miestny rozvoj 
vedený 

komunitou

5.1: Záväzné investície v 
rámci stratégií miestneho 

rozvoja vedeného 
komunitou

1.3. Zrekonštruovanie 
školských budov v obci

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

1.4.Vybudovanie 
zariadenia pre seniorov v 
priestoroch niekdajšej 
školy

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

1.5. Vytvorenie  
priestorov pre komunitnú 
sociálnu prácu

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň
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1.Neuspokojivý 
technický stav 

obecných budov 

1. Zrekonštruovať 
obecné budovy



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2.Nevysporiadané 
majetkovo právne 

vzťahy v obci

2.Dostatočne 
zabezpečiť pozemky 

v obci potrebné pre jej 
ďalší rozvoj

2.1. Vysporiadanie  
pozemkov v obci

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku
3.1. Rekonštruovanie ciest - 
ulíc v obci

3.2.Rekonštruovanie 
parkovacích plôch v obci
4.1. Dobudovanie ciest - ulíc 
v obci

4.2. Dobudovanie 
parkovacích plôch v obci
4.3. Dobudovanie 
chodníkov v obci
4.4. Dobudovanie lávok v 
obci

5. Ohrozenie 
bezpečnosti majetku 

povodňami

5.Zrealizovať aktívne 
opatrenia pre 

protipovodňovú 
ochranu

5.1. Regulácia toku 

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.2.Investovanie do 
sektora vodného 

hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky 

environmentálneho acquis 
Únie a pokryť potreby, 

ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec 

týchto požiadaviek

6.1. Vybudovanie verejnej 
kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd v obci

6.2. Vplývať na zavádzanie 
malých domových čistiarní 
odpadových vôd v obci

6.Odkanalizovať 
územie obce

6.Nevybudovaná 
kanalizácia a ČOV

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.2.Investovanie do 
sektora vodného 

hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky 

environmentálneho acquis 
Únie a pokryť potreby, 

ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s 
investíciami nad rámec 

týchto požiadaviekD
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3.Zlý stav časti 
obecných 

komunikácií 

3. Zrekonštruovať 
nevyhovujúce obecné 

komunikácie
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4.Doplniť chýbajúce 
časti obecných 
komunikácií

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

4. Chýbajúce časti 
obecných 

komunikácií

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

7.Nevybudovaná 
technická 

infraštruktúra k 
novým častiam IBV

7.Vybudovať technickú 
infraštruktúru k novým 

častiam IBV v obci 7.1. Dobudovanie 
technickej infraštruktúry k 
novým častiam IBV v 
obci

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.1.Umožnenie ďalšej 
výstavby prekládkou 
vedenia vysokého napätia

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.3.Nahradenie 
tradičných informačných 
kanálov obce modernými 
technológiami

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

8.4.Doplnenie 
chýbajúcich častí 
verejného osvetlenia v 
obci

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

9.Ohrozenie 
bezpečnosti 
občanov dopravou

9. Zvýšiť bezpečnosť
občanov vo vzťahu k
doprave v obci

9.1. Realizovanie opatrení 
vo verejnej doprave 
zvyšujúcich bezpečnosť 
občanov

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

8.Dobudovať 
chýbajúce články 

občianskej vybavenosti

8.Nedostatky v 
občianskej 

vybavenosti
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4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

10.Nedobudovaná 
technická 
infraštruktúra v 
lokalite 
hospodárskeho 
dvora 

10.Dobudovať 
technickú 
infraštruktúru v 
lokalite hospodárskeho 
dvora 

10.1. Dobudovanie 
technickej infraštruktúry v 
lokalitách novej výstavby

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

11.Nedostatok 
pozemkov 
vhodných pre 
budovanie 
priemyselných zón

11.Zabezpečiť dostatok 
adekvátnych pozemkov 
pre budovanie 
priemyslených zón v 
obci

11.1. Získanie vhodných 
priestorov pre budovanie 
priemyselných zón v obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

1.1. Zlepšenie osvety 
smerovanej k ochrane a 
tvorbe životného 
prostredia v obci

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

1.2. Motivovanie občanov 
k aktívnej ochrane a 
tvorbe životného 
prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

1.3. Vytvorenie systému 
súťaží občanov 
deklarovania vzťahu k 
životnému prostrediu

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

1.4.Ochrana prírody v 
katastri obce

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie
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e Do r. 2020 skvalitniť 

životné prostredie 
vo všetkých 

zložkách, prácou 
s občanmi 

a organizáciami 
 zabezpečiť ochranu 

životného 
prostredia.

1.Nízke ekologické 
povedomie občanov

1. Zvýšiť ekologické 
povedomie občanov 

obce
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2.1. Zlepšenie osvety 
smerovanej k ochrane 
životného prostredia v 
obci zo strany 
podnikateľov a 
poľnohospodárov

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

2.2. Motivovanie  
podnikateľov a 
poľnohospodárov k 
aktívnej ochrane  
životného prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

3.Frekventovaná 
doprava cez obec

3. Riešiť zníženie 
dopravného zaťaženia 
v obci

3.1. Vybudovanie 
dopravných realizácií v 
obci,znižujúcich 
zaťaženie životného 
prostredia

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie

4.3: Prijímania opatrení na 
zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie 
miest, oživenia a 
dekontaminácie 

opustených priemyselných 
lokalít (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú 
zmenou), zníženia 

znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na 

zníženie hluku

4.Chýba športovo – 
relaxačná „zelená 
zóna“

4. Vybudovať športovo 
relaxačnú zónu v obci

4.1.Vytvorenie zelenej 
zóny obce

5.Nespracovaný 
vodný manažment 
obce

5. Spracovať a vytvoriť 
vodný manažment obce

5.1. Upravenie vodných 
tokov pretekajúcich 
obcou

6. Nevyužívanie 
alternatívnych 
zdrojov energie v 
obci

6. Stimulovať občanov 
k zavádzaniu a 
využívaniu 
alternatívnych zdrojov 
energie

6.1. Informovanie 
občanov o možnostiach 
zavádzania a využívania 
alternatívnych zdrojov 
energie

2.Zamedziť 
znečisťovaniu 

životného prostredia 
podnikateľskou a 

poľnohospodárskou 
činnosťou

2.Znečisťovanie 
životného prostredia 

podnikateľskou 
činnosťou 

a poľnohospodármi
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

ŽP
7.  Nevyužívanie 

možností budovania 
ekodomov pri IBV

7.Informovať občanov 
o možnostiach 
využívania 
alternatívnych 
stavebných materiálov 
a technológií pri 
výstavbe

7.1. Informovanie 
občanov o možnostiach 
využívania alternatívnych 
stavebných materiálov a 
technológií pri výstavbe

4. Zlepšenie 
kvality života v 

regiónoch s 
dôrazom na 

životné 
prostredie.

4.1: Podpora energetickej 
efektívnosti, inteligentného 

riadenia energie a 
využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov vo 
verejných infraštruktúrach 
vrátane verejných budov a 

v sektore bývania

1.Nevyhovujúce 
priestorové 
a materiálno-
technické 
podmienky pre 
kultúrne aktivity

1.Zabezpečiť kultúrne 
aktivity a činnosti 
adekvátnymi 
priestorovými a 
materiálno technickými 
podmienkami

1.1.Zabezpečenie 
primeraných podmienok 
pre kultúrne aktivity 
rekonštrukciou a 
dostavbou Domu kultúry

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť 
deinštitucionalizácie)

2.1. Zvýšenie záujmu 
občanov o kultúrno 
spoločenské podujatia aj 
mimo vlastných 
folklórnych a kultúrnych 
aktivít

2.2. Inšpirovanie občanov 
k multikulturalizmu a 
interregionalizmu

3.Chýbajú priestory 
a podmienky pre 
pestovanie 
Rómskeho folklóru 

3. Zabezpečiť priestory 
a podmienky pre 
pestovanie Rómskeho 
folklóru v obci

3.1. Zabezpečenie  
vyhovujúcich priestorov 
pre kultúrne aktivity 
Rómov

2.Nízka 
návštevnosť 
kultúrno-
spoločenských 
podujatí 
s výnimkou 
vlastných 

2. Zvýšiť 
navštevovanosť 
kultúrno spoločenských 
podujatí v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.2. Zabezpečenie 
podmienok pre 
zachovávanie a rozvoj 
Rómskeho folklóru v obci

4.1. Zabezpečenie 
kontinuity ľudovej 
umeleckej výroby a 
ľudových remesiel v obci

4.2. Zabezpečenie 
priestorov pre ľudovo 
umeleckú výrobu a 
ľudové remeslá v obci

5.Chýba múzeum 
raslavického 
folklóru spojené 
s galériou 

5. Zriadiť 
reprezentačné a 
adekvátne priestory pre 
múzeum raslavického 
folklóru a galériu 
ľudového umenia

5.1. Riešenie 
priestorového umiestnenia 
galérie, múzea a 
ostatných inštitúcií pre 
ľudovú kultúru

4. Oživiť a uchovať 
tradičné ľudové 
remeslá v obci

4.Vymierajúce 
tradičné remeslá
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

K
ul

tú
ra 6. Miznúce prvky 

pôvodnej ľudovej 
architektúry

6. Podporovať 
zachovanie a oživovanie 

prvkov pôvodnej 
ľudovej architektúry v 

obci

6.1. Oživenie estetického 
rázu obce prvkami 

pôvodnej architektúry

1.Chýba stredisko 
sociálnych služieb

1. Vytvoriť stredisko 
sociálnych služieb

1.1. Vytvorenie 
zariadenia denného 

stacionára pre sociálne 
a zdravotne odkázaných 

občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

2.Neúplné 
zdravotnícke služby

2. Doplniť chýbajúce a 
nevyhnutné 
zdravotnícke služby v 
obci

2.1. Participácia na 
budovaní a rozvíjaní 

špecializovaných 
súkromných 

zdravotníckych 
ambulancií v obci 

3.Chýba komunitné 
centrum pre všetky 
komunity

3. Zriadiť a 
prevádzkovať 
komunitné servisné 
centrum

3.1.Rozšírenie a 
skvalitnenie komunitných 

aktivít v obci

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

4.Nedostatky 
v poskytovaní 
služieb 
opatrovaným 

4. Skvalitniť 
poskytovanie služieb 
opatrovaným

4.1.Rozšírenie a 
skvalitnenie poskytovania 
služieb opatrovaným

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.1.: Investície do 
zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 

celoštátnemu, 
regionálnemu a 

miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 

hľadiska zdravotného 
postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie 

prostredníctvom lepšieho 
prístupu k sociálnym, 

kultúrnym a rekreačným 
službám a prechod z 

inštitucionálnych služieb 
na komunitné

(oblasť zdravotníctva)

5.Chýbajú chránené 
dielne

5. Vytvoriť v obci 
chránené dielne

5.1.Vytvorenie 
podmienok pre realizáciu 
chránených dielní

6.Chýbajú sociálne 
byty

6. Vybudovať sociálne 
byty v obci

6.1.Zabezpečenie bývania 
pre sociálne slabých 
občanov

6.2.Vybudovanie bytov 
nižšieho štandardu 
realizovaných 
alternatívnymi 
stavebnými technológiami

7. Chýba inštitút 
miestnych 
občianskych hliadok

7. Vytvoriť v obci 
pracovné miesta v 
aspekte na 
dodržiavanie verejného 
poriadku v obci

7.1 Vytvorenie 
pracovných miest 
miestnych občianskych 
hliadok

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň

So
ci

ál
na

 o
bl

as
ť 

a 
zd

ra
vo

tn
íc

tv
o

D
o 

r.
 2

02
0 

za
be

zp
eč

iť
 p

od
m

ie
nk

y 
pr

e 
kv

al
itn

ú 
a 

ad
ek

vá
tn

u 
zd

ra
vo

tn
ú 

a 
so

ci
ál

nu
 st

ar
os

tli
vo

sť
 v

 o
bc

i.



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1. Úprava futbalového 
ihriska

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú1.2 Dobudovanie 
parkoviska pri futbalovom 
ihrisku

2.Chýbajú priestory 
pre športovú 
činnosť

2. Doplniť chýbajúce 
športoviská v obci

2.1. Vybudovanie 
detského multifunkčného 
ihriska materskej škole

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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1.Nevyhovujúci 
stav existujúcich 
športovísk

1. Obnoviť existujúce 
športoviská v obci

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1. Zabezpečenie 
obecného objektu pre účel 
vytvorenia 
podnikateľského 
inkubátora

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

1.2. Motivácia občanov k 
podnikaniu v obci 
prostredníctvom pomoci 
pri zabezpečovaní 
vhodných objektov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú
2.Málo 
podnikateľských 
aktivít 
v poľnohospodárstv
e

2. Stimulovať občanov 
obce k ponikaniu v 
poľnohospodárstve

2.1. Vytváranie prostredia 
pre podnikanie v obci, v 
oblasti 
poľnohospodárstva

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

3.Vysoká 
nezamestnanosť 
Rómov

3. Znížiť 
nezamestnanosť 
Rómov 

3.1. Vytváranie 
pracovných miest v obci 
pre 
ťažkozamestnateľných 
občanov, ktorí chcú 
pracovať

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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1. Málo priestorov 
pre podnikanie 
začínajúcich 
podnikateľov v obci

1. Zabezpečiť dostatok 
priestorov pre rozvoj      
podnikania                                     
v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.Vysoká 
nezamestnanosť 
Rómov

3. Znížiť 
nezamestnanosť 
Rómov 

3.2.Zvyšovanie 
zamestnanosti občanov 
prostredníctvom služieb 
poradenstva

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.Chýbajú priestory 
a zariadenia pre 
rozvoj Miestneho 
hospodárstva

4. Revitalizovať a 
reštrukturalizovať 
obecné Miestne 
hospodárstvo

4.1.Založenie funkčnej 
obecnej prevádzky s 
pridanou hodnotou 
sociálneho podniku

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú

5.Chýbajú drobné 
služby

5. Doplniť chýbajúce 
služby v obci 5.1.Poskytnutie možností 

pre využívanie služieb 
občanov v obci

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.1.Vytvorenie 
adekvátnych priestorov 
pre múzeum a galériu v 
obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

1.2. Vybudovanie 
gazdovského dvora - 
priestorov živých 
expozícií ľudovej kultúry 
a remesiel

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

2.1.Podpora zachovávania 
prvkov ľudovej 
architektúry a kultúrnych 
pamiatok v obci

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

2.2. Vytváranie 
rekonštrukcií pamiatok na 
pozemkoch vo vlastníctve 
obce

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň

2.Zlý technický stav 
kultúrno-
historických 
pamiatok v obci 
a neobnovené 
drobné 
architektonické 
stavby 

2. Vplývať na 
zlepšovanie stavu 
kultúrno historických     
pamiatok v obci
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1. Zabezpečiť dostatok 
adekvátnych priestorov 
pre zatraktívnenie                           
obce pre turistov a 
návštevníkov

1.Chýbajú vhodné 
priestory pre 
galériu, múzeum 
a prezentáciu 
ľudových tradícií 
obce



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

2. Vplývať na 
zlepšovanie stavu 
kultúrno historických     
pamiatok v obci 2.3.Zlepšenie technického 

stavu a využívanie 
objektu kaštieľa

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

3.1.Informovanie 
občanov o možnostiach a 
prínose aktivít 
agroturistiky

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

3.2.Motivovať občanov k 
realizácii aktivít 
agroturistiky v obci

4.Chýbajúce 
relaxačno-
oddychové zóny 
v obci

4. Vybudovať 
relaxačno oddychové 
zóny v obci

4.1.Vytváranie priestorov 
pre oddych turistov a 
návštevníkov obce

5.1.Vytváranie materiálov 
informujúcich o kultúre, 
pamätihodnostiach a 
atraktívnosti obce

5.2. Zviditeľňovanie obce 
v regióne i mimo neho

5. Propagovať obec, jej 
kultúru, 
pamätihodnosti a 
atraktívnosť v regióne i 
mimo neho

5.Nedostatočne 
spropagovaná obec 
a jej história
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3. Stimulovať občanov 
k aktivitám rozvoja 
agroturistiky v obci

3.Chýbajúca 
agroturistika v obci
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

C
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Do r. 2020 vytvoriť 
podmienky pre 
aktívny cestovný ruch 
v obci ako centre 
mikroregiónu

6.Nepreznačené 
pôvodné cyklotrasy, 
nezadefinované 
nové cyklotrasy 
v mikroregióne 

6. Dobudovať 
cyklotrasy v okolí obce 
a v mikroregióne

6.1. Zatraktívnenie obce 
pre turistov a 
návštevníkov 
možnosťami 
cykloturistiky a pešej 
turistiky

3.Konkurenciesc
hopné a 

atraktívne 
regióny

3.1. Podpora rastu 
priaznivého pre 

zamestnanosť, a to 
rozvíjaním vnútorného 
potenciálu ako súčasti 
územnej stratégie pre 

konkrétne oblasti vrátane 
konverzie upadajúcich 

priemyselných regiónov a 
posilnenia prístupnosti a 

rozvoja špecifických 
prírodných a kultúrnych 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Marhaň



Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

1.Nevyhovujúci tech         

1. Zrekonštruovať 
objekty určené pre 
vzdelávanie v obci, 
vrátane ich vybavenia

1.1. Modernizácia 
školských budovy v obci 
a obnova ich vybavenia

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú2.Chýba 
vzdelávanie detí 
a mládeže v oblasti 
obecnej 
a regionálnej 
kultúry a histórie a 
výchova 
k l t t

2. Zabezpečiť 
vzdelávanie občanov v 
oblasti obecnej a 
regionálnej kultúry a 
histórie

2.1.Stimulácia občanov k 
poznávaniu a váženiu si 
vlastnej kultúry a histórie

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

3.1.Vytvorenie 
priestorových podmienok 
pre vzdelávacie a 
voľnočasové aktivity 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

i f št ktú3.2. Vytvorenie 
podmienok pre 
personálne 
zabezpečovanie 
vzdelávacích aktivít 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry
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3.Nedostatok 
priestorových 
a ľudských kapacít 
pre voľnočasové 
a vzdelávacie 
aktivity

3. Zabezpečiť 
dostatočné priestorové 
a ľudské kapacity pre 
voľnočasové a 
vzdelávacie aktivity v 
obci

V
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ie
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Oblasť 
PHaSR

Hlavné ciele Identifikované 
problémy obce

Špecifické ciele PHaSR Opatrenia Prioritná os          
IROP Investičná priorita

3.3. Vytvorenie 
podmienok pre 
personálne 
zabezpečovanie 
voľnočasových aktivít 
občanov

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.1.Vytvorenie 
priestorové podmienky 
pre doškoľovanie 
marginalizovaných

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.2.Vytvárenie 
podmienok pre 
doškoľovanie žien 
vracajúcich sa na trh 
práce po materskej 
dovolenke

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4.3.Vytváranie 
podmienok pre 
identifikovanie potrieb a 
kontinuálne plánovanie 
rozvoja 
marginalizovaných

2. Ľahší prístup 
k efektívnym a 

kvalitnejším 
verejným 
službám

2.2: Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného 
vzdelávania 

prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej 

infraštruktúry

4. Zriadiť v obci 
doškoľovacie strediská 
pre marginalizovaných

4.Chýbajú 
doškoľovacie 
strediská pre 
marginalizovaných
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Plán      hospodárskeho       a    sociálneho      rozvoja   obce    Marhaň 

                                                   
 

Strategické vízie obce do roku 2020: 
 
Atraktívna moderná a energeticky efektívna obec s komplexne vybudovanou technickou infraštruktúrou , ktorá zabezpečuje spokojnosť 
a kvalitu života všetkých obyvateľov obce. 
 
V obci žijú uvedomelí občania v zdravom a čistom životnom prostredí, využívajú ekologicky čisté zdroje energie, produkujú ekologicky čisté 
potraviny a svojím životným štýlom sa riadia princípmi trvaloudržateľného rozvoja 
 
Vďaka kultúrnej vyspelosti obyvateľov, zachovávaniu zvykov a tradícií a vytvoreným dobrým materiálnym a technickým podmienkam, obec 
žije kultúrno-spoločenským životom. 
 
 
V roku 2020 v obci funguje komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť napĺňajúca zdravotné a sociálne potreby jednotlivých skupín 
obyvateľov. 
 
 
V roku 2020 sú v obci vybudované športové areály, ktoré umožňujú realizáciu obyvateľov obce a jej návštevníkov v rôznych druhoch športu.   

 
 

Obec má vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj podnikania, má priemyselné zóny, je atraktívna pre investorov, čoho výsledkom je dostatok 
pracovných príležitostí.  

 
V roku 2020 je v obci aktívny cestovný ruch s dostatkom atrakcií a kvalitných služieb propagovaný na medzinárodnej i regionálnej úrovni. 

 
Vytvorený efektívny a moderný systém vzdelávania pre všetky skupiny obyvateľov, zameraný na vyvážený rozvoj telesných a duševných 
schopností.   
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Technická 
infraštruktúra 

 
 
 
Atraktívna moderná a energeticky 
efektívna obec s komplexne vybudovanou 
technickou infraštruktúrou , ktorá 
zabezpečuje spokojnosť a kvalitu života 
všetkých obyvateľov obce. 

1.Neuspokojivý technický stav obecných budov 
2.Nevysporiadané majetkovo právne vzťahy v obci 
3.Zlý stav časti obecných komunikácií 
4. Chýbajúce časti obecných komunikácií 
5.Zrealizovať aktívne opatrenia pre protipovodňovú ochranu 
6.Odkanalizovať územie obce 
7.Vybudovať technickú infraštruktúru k novým častiam IBV v obci 
8.Nedostatky v občianskej vybavenosti 
9.Ohrozenie bezpečnosti občanov dopravou 
10.Nedobudovaná technická infraštruktúra v lokalite hospodárskeho 
dvora Marhaň 
11.Nedostatok pozemkov vhodných pre budovanie priemyselných zón 

 
 

Životné prostredie 

 
V obci žijú uvedomelí občania v zdravom 
a čistom životnom prostredí, využívajú 
ekologicky čisté zdroje energie, produkujú 
ekologicky čisté potraviny a svojím 
životným štýlom sa riadia princípmi 
trvaloudržateľného rozvoja 

1.Nízke ekologické povedomie občanov 
2.Zamedziť znečisťovaniu životného prostredia podnikateľskou a 
poľnohospodárskou činnosťou 
3.Frekventovaná doprava cez obec 
4.Chýba športovo – relaxačná „zelená zóna“ 
5.Nespracovaný vodný manažment obce 
6. Nevyužívanie alternatívnych zdrojov energie v obci 
7.  Nevyužívanie možností budovania ekodomov pri IBV 

 
 

Kultúra 

 
Vďaka kultúrnej vyspelosti obyvateľov, 
zachovávaniu zvykov a tradícií 
a vytvoreným dobrým materiálnym 
a technickým podmienkam, obec žije 
kultúrno-spoločenským životom. 

1.Nevyhovujúce priestorové a materiálno-technické podmienky pre 
kultúrne aktivity 
2.Nízka návštevnosť kultúrno-spoločenských podujatí s výnimkou 
vlastných 
3.Chýbajú priestory a podmienky pre pestovanie Rómskeho folklóru 
4.Vymierajúce tradičné remeslá 
5.Chýba múzeum marhaňského folklóru spojené s galériou 
6. Miznúce prvky pôvodnej ľudovej architektúry 
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Sociálna oblasť 
a 

zdravotníctvo 

 
V roku 2020 v obci funguje komplexná 
zdravotná a sociálna starostlivosť 
naplňajúca zdravotné a sociálne potreby 
jednotlivých skupín obyvateľov. 

1.Chýba stredisko sociálnych služieb 
2.Neúplné zdravotnícke služby 
3.Chýba komunitné centrum pre všetky komunity 
4.Nedostatky v poskytovaní služieb opatrovaným 
5.Chýbajú chránené dielne 
6.Chýbajú sociálne byty 

  7. Chýba inštitút miestnych občianskych hliadok 

 
Šport 

V roku 2020 sú v obci vybudované športové 
areály, ktoré umožňujú realizáciu 
obyvateľov obce a jej návštevníkov 
v rôznych druhoch športu.   

1.Nevyhovujúci stav existujúcich športovísk 

2.Chýbajú priestory pre športovú činnosť 

 
Zamestnanosť a 

ekonomická aktivita 

Obec má vytvorené vhodné podmienky pre 
rozvoj podnikania, má priemyselné zóny, je 
atraktívna pre investorov, čoho výsledkom 
je dostatok pracovných príležitostí.  

1. Málo priestorov pre podnikanie začínajúcich podnikateľov v obci 
2.Málo podnikateľských aktivít v poľnohospodárstve 
3.Vysoká nezamestnanosť Rómov 
4.Chýbajú priestory a zariadenia pre rozvoj Miestneho hospodárstva 
5.Chýbajú drobné služby 

 
 

Cestovný ruch 

 
 
V roku 2020 je v obci aktívny cestovný 
ruch s dostatkom atrakcií a kvalitných 
služieb propagovaný na medzinárodnej 
i regionálnej úrovni. 

1.Chýbajú vhodné priestory pre galériu, múzeum a prezentáciu ľudových 
tradícií obce 
2.Zlý technický stav kultúrno-historických pamiatok v obci a neobnovené 
drobné architektonické stavby 
3.Chýbajúca agroturistika v obci 
4.Chýbajúce relaxačno-oddychové zóny v obci 
5.Nedostatočne spropagovaná obec a jej história 
6.Nepreznačené pôvodné cyklotrasy, nezadefinované nové cyklotrasy 
v mikroregióne 
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Vzdelávanie 
Vytvorený efektívny a moderný systém 
vzdelávania pre všetky skupiny 
obyvateľov, zameraný na vyvážený rozvoj 
telesných a duševných schopností.   

1.Nevyhovujúci technický stav objektov určených pre vzdelávanie 
vrátane ich vybavenia 
2.Chýba vzdelávanie detí a mládeže v oblasti obecnej a regionálnej 
kultúry a histórie a výchova k vlastenectvu 
3.Nedostatok priestorových a ľudských kapacít pre voľnočasové 
a vzdelávacie aktivity 
4.Chýbajú doškoľovacie strediská pre marginalizovaných 
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