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AKČNÝ PLÁN 

Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 1.1  Spoločným manažmentom vytvoriť jednotný ráz krajiny MČK vhodný pre súčasné aj budúce generácie 

ŠC 1.1.1 Dosiahnuť udržateľné hospodárenie v krajine 

• Vypracovanie spoločného krajinnoekologického plánu, ktorý bude 
podkladom pre spoločný manažment krajiny a priestorom pre komunikáciu 
všetkých aktérov v území (poľnohospodári, lesníci, poľovníci, rybári, 
vinohradníci a vlastníci a správcovia väčších rozlôh pôdy) 

• Nadviazať spoluprácu s STU, Vodohospodárska fakulta – riešenie 
protipovodňových opatrení (nadviazať na už existujúce projekty-Píla ) 

• Vytvorenie pracovnej skupiny na tému hospodárenie s vodou v krajine 

• Vytvorenie platformy a podmienok pre návrat záhradkárstva  
a drobnochovateľstva (výstavy (Plody zeme Báhoň), súťaže, obecné 
projekty (Sadenie stromčekov Dubová), občianske aktivity (Lipy Vištuk) , 
ďalšie podporné projekty, výmena skúseností, nové formy propagácie 

2022 (po 
schválení 
projektu z MAS) 
 
Marec 2022 
 
Apríl, máj 2022 
 
Február – marec  
2023 

MČK  spolu 
 
 
MČK  spolu 
 
MČK + 
Spolupráca s OZ 
a občanmi 
 
MČK + 
Spolupráca s OZ 
a občanmi 

MAS PRV –
(I.etapa) 
 
 
Vlastné zdroje 
 
Vlastné zdroje 
 
 
Vlastné zdroje 

Majitelia 
a správcovia 
pôdy, lesov 
a vôd 
STU BA 
 
OZ 
Aktivisti 
 
Občania 
 

• Rekonštrukcia obecného úradu, zateplenie, zelená strecha, zachytávanie 
vody, bezbariérové riešenie (výťah) 

• MŠ-zateplenie, celý objekt 

• ZŠ-zateplenie (300 detí)+vodozádržné opatrenia 

 Báhoň   

• Protipovodňové a vodozádržné opatrenia 
 

 Budmerice   

• Protipovodňové a vodozádržné opatrenia 
• Rekonštrukcia obecného úradu (zvyšovanie energetickej efektívnosti) 

• Rekonštrukcia klubu dôchodcov (zvyšovanie energetickej efektívnosti) 

2023/2025 
2024/2026 
2024/2026 
 

Častá   

• Rekonštrukcia kultúrneho domu Juraja Fándlyho 

• Materská škola - zateplenie 
 Doľany   

• Rekonštrukcia retenčnej prehrádzky a jej okolia  Dubová   
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• Rekonštrukcia strechy, zateplenie a kúrenie v MŠ 
• Podpora vodozádržných opatrení z pohľadu možných povodní v obci 

(odvodňovacie kanály) 

2021/2022 Jablonec 
 

  

• Využitie alternatívnych zdrojov pre úsporu energie 
•  

 Píla   

• Rekonštrukcia materskej školy a  obecného úradu 

• Zateplenie spoločenského domu 

 Štefanová   

• Protipovodňové a vodozádržné opatrenia 

• Zateplenie budovy ZŠ a MŠ 
 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 1.1  Spoločným manažmentom vytvoriť jednotný ráz krajiny MČK vhodný pre súčasné aj budúce generácie 

ŠC 1.1.2 Zabezpečiť udržateľnú základnú vybavenosť územia 
 

• Spoločný koncept siete cyklotrás (cykloturistika a cyklodoprava)  
 
 
 

• Koncept integrovanej dopravy a záchytných parkovísk ( prímestská 
doprava, železničná doprava, turizmus) 
 

Rok  2022 
 
 
 
Rok 2023 (po 
schválení projektu 
z MAS) 
 

MČK  spolu 
 
 
 
MČK spolu 
 
 
 

Vlastné zdroje   
 
 
Vlastné 
zdroje, 
(Externé 
zdroje) 

BSK 
Športové 
združenia 
v obciach 
 
 
 
BSK, BID 

• Rekonštrukcia obecného úradu, zateplenie, zelená strecha, zachytávanie 
vody, bezbariérové riešenie (výťah) 

• Rekonštrukcia ČOV, zvýšenie kapacity 

• Výstavba  terminálu integrovanej osobnej dopravy 

• Vybudovanie cyklotrasy 

 
 
2021 
2022/2023 
2023/2024 

Báhoň   
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• Vybudovanie cyklotrasy 

• Rozšíriť cintorín 

• Výstavba kultúrneho domu  

2023/2024 
2024/2025 
2021/2022 

• Dostavba kanalizácie 

• Rekonštrukcia ČOV - rozšírenie o jednu nádrž 
• Budmerice ul. Rašu a Revolučná, sanácia vodovodného potrubia 

• Autobusový terminál (aj pre parkovanie busov) 

• Vybudovanie cyklotrasy 
• Vybudovanie cyklotrasy 

• Vybudovanie cyklotrasy 

• Vybudovanie cyklotrasy 

• Projekt Modernizácia cintorína a domu smútku (chodník na cintorín, 
kolumbárium – urnový háj 

2022 
 
 
2024/2025 
2024 
2025 
2025 
2025 
2025 
2023/2024 
 

Budmerice   

• Dokončenie kanalizácie potrebné ešte dokončiť 270 - 300 m na Hlavnej 
ulici, tiež Slnečnú ulicu 

• Rekonštrukcia vodovodu (Fándlyho ul., Sokolská ul.) 

• Vybudovanie chodníka na ulici 
• Vybudovanie cyklotrasy 
• Vybudovanie kultúrneho domu 

• Vybudovanie platforiem bus zastávaok 

• Vybudovanie prechodu pre chodcov 

• Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily 

2023 
 
 
2021/2023 
2025/2026 
 
2025 
2023 
2023 
2023 

Častá   

• Rekonštrukcia kultúrneho domu Juraja Fándlyho 

• Vybudovanie kanalizácie a ČOV 

• Oplotenie cintorína 

• Verejná oddychová plocha Plantovisko 

 
2022 
2022/2023 
2022/2022 

Doľany   

• Kanalizácia 

• Vybudovanie cyklotrasy 

• Športové letisko - spevnená VPD (vzletová a pristávacia dráha) 

 
2024 
2024/2025 

Dubová 
 
Goset 
s.r.o./Športové 
letisko 

  

• Dobudovanie kanalizácie - I. etapa 
• Dobudovanie kanalizácie - II. etapa 

2022 
2022/2023 

Jablonec   
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• Dobudovanie kanalizácie - III. etapa 

• Dobudovanie kanalizácie - IV. etapa 
• Dobudovanie kanalizácie - V. etapa 

• Dobudovanie kanalizácie - VI. etapa 

• Dobudovanie chodníkov – etapa smer Cífer 

• Dobudovanie chodníkov – etapa družstvo Jablonec-Sušička 
• Vybudovanie cyklotrasy 

• Vybudovanie cyklotrasy 

• Výstavba prístrešku na cintoríne 
• Vybudovanie verejného obecného priestranstva 

2023/2024 
2024/2025 
2025/2026 
2026/2027 
 
2022/2025 
2022/2025 
2021/2022 
2022/2022 
 
2022 
2023 

• Vybudovanie kanalizácie v obci 

• Komplexná rekonštrukcia podhorskej ulice 

• Realizácia záchytných parkovacích plôch v obci 
• Prestupný terminál Píla – ráscestie 

• Príprava projektu pre cyklotrasu ponad obec 

• Vybudovanie cyklotrasy 
• Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

• Rekonštrukcia kultúrneho domu s vybudovaním parkovacích kapacít a 
bytových jednotiek 

• Príprava lokality pre stavbu IVB 

• Prepojenie náučných chodníkov a vytvorenie náučného chodníka okolo 
celého Červeného Kameňa, spojeného s cyklochodníkom 

• Označenie cyklotrás, najmä v lokalitách obory Biela skala II a II. 
s doplnkovými aktivitami 

 
2024 
 
2025 
2023/2024 
2023/2024 
 
 
2022/2023 
 
2023 
 
2023/2024 
2022 

Píla   

• Kanalizácia 

• Domáce ČOV 
• Verejný vodovod 

• Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

• Rekonštrukcia obecnej strelnice - prekrytie, elektriku dotiahnuť 
• Rekonštrukcia a zateplenie (dobudovanie ubytovacích kapacít v podkroví) 

obecnej budovy 

 
 
 
2025/2026 
2021/2027 
 
2021/2027 

Štefanová   

• Vybudovanie kanalizácie a ČOV  Vištuk   
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• Oprava miestnych komunikácií a mostov 

• Vybudovanie cyklotrasy 

• vybudovanie obecného úradu na obecných pozemkoch 

2021 
2023/2027 
2022/2023 

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 1.1  Spoločným manažmentom vytvoriť jednotný ráz krajiny MČK vhodný pre súčasné aj budúce generácie 

ŠC 1.1. 3 Spoločne manažovať a spravovať krajinu 
 

• Vypracovanie spoločného krajinnoekologického plánu, ktorý bude 
podkladom pre spoločný manažment krajiny a priestorom pre komunikáciu 
všetkých aktérov v území (poľnohospodári, lesníci, poľovníci, rybári, 
vinohradníci a vlastníci a správcovia väčších rozlôh pôdy) 

2022 (po 
schválení 
projektu z MAS) 
 

MČK  spolu MAS PRV –
(I.etapa) 
 

Majitelia 
a správcovia 
pôdy, lesov 
a vôd 
 

 
 

 Báhoň   

 
 

 Budmerice   

 
 

 Častá   

 
 

 Doľany   

 
 

 Dubová   

 
 

 Jablonec   

 
 

 Píla   

  Štefanová   
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 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 1.2  Vďaka efektívnym riešeniam a zodpovednému prístupu obyvateľov zabezpečiť udržateľné hospodárenie s odpadmi 

ŠC 1.2.1 Zvyšovať efektivitu v odpadovom hospodárstve 
 

• Aplikovať plán odpadového hospodárstva pre MČK a nastaviť spoločné 
regionálne riešenia ( spoločný postup pri tvorbe VZN, postupné 
zosúlaďovanie systému zberu v MČK, zdieľanie spoločných skúseností 
a pod.) 

Priebežne každý 
rok 

MČK  spolu 
 

Vlastné zdroje  
 
 

• Zberný dvor 
 

 Báhoň   

 
 

 Budmerice   

• Vybudovanie zberného  dvora 
 

2023 Častá   

• Zberný dvor 
 

 Doľany   

• Zberný dvor 
 

2021 Dubová   

 
 

 Jablonec   

• Príprava a realizácia projektu zberného dvora 
 

 Píla   

• Zberné miesto 
 

 Štefanová   
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• Vybudovanie zberného dvora 
 

 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 1 – Kvalitné životné prostredie 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 1.2  Vďaka efektívnym riešeniam a zodpovednému prístupu obyvateľov zabezpečiť udržateľné hospodárenie s odpadmi 

ŠC 1.2. 2  Znížiť tvorbu odpadov v území 
 

• Vytvorenie platformy na  edukačné aktivity smerujúce k znižovaniu 
odpadov v území 

• Nadviazať dialóg s verejnosťou  (námety v dotazníku) 
 

Rok 2023 
 
Rok 2022 

MČK  spolu Vlastné zdroje OZ  
aktivisti 
Ekocentrum 
Budmerice 

 
 

 Báhoň   

• Ekocentrum + TIK 
 

 Budmerice   

 
 

 Častá   

 
 

 Doľany   

 
 

 Dubová   

 
 

 Jablonec   

 
 

 Píla   

 
 

 Štefanová   

• vybavenie domácností zbernými nádobami na triedený odpad  Vištuk   
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AKČNÝ PLÁN 

Priorita 2 – Aktívna komunita 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 2.1  Dosiahnuť dobrú dostupnosť služieb pre rôzne komunity na základe ich potrieb 

ŠC 2.1.1  Vytvárať kvalitné podmienky pre rozvoj detí a mládeže 
 

• Spoločné mikroregionálne školstvo, vypracovanie koncepcie organizačnej 
štruktúry 

• Propagácia  voľnočasových aktivít v území pre deti a mládež (športoviská, 
súťaže, školské olympiády, kultúrne vzdelávacie a športové aktivity) 
 

 
 

Rok 2023 
 
Priebežne celé 
obdobie 

MČK  spolu 
 
 
MČK  spolu 

Vlastné zdroje 
 
 
Vlastné zdroje 
(web MČK) 

VŠEMVS BA 
 
 
Školy, MOS, 
Okresná 
knižnica 
OZ, športové 
kluby, 
občianske 
iniciatívy, 
Amavet 

• MŠ-zateplenie, celý objekt 

• ZŠ-zateplenie (300 detí)+vodozádržné opatrenia 
 Báhoň   

• Rozširovanie kapacity ZŠ (5 kmeňových tried) spolus  vybudovaním 
telocvične a športovísk v súlade so SMART konceptom 

2026 Budmerice   

• Revitalizácia areálu bývalého kúpaliska pre voľnočasové aktivity (vrátane 
napr. odpočívadla pre cyklistov) 

• Revitalizácia amfiteátra pre potreby školy/cirkvi/verejnosti 

• Rozširovanie kapacity ZŠ 

• Rozširovanie kapacity MŠ 

• Rekonštrukcia telocvične pri ZŠ Častá 

2024/2025 
 
2022/2023 
2023/2024 
2023/2024 
2023/2024 
2022/2023 

Častá   
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• Rozvoj futbalového areálu – rozšírenie osvetlenia 

• Materská škola – zateplenie 

• Výstavba novej školy (1-4 roč.) 

• Revitalizácia multifunkčného ihriska 

 
2022/2026 
2021/2023 

Doľany   

• Rekonštrukcia strechy, zateplenie a kúrenie v MŠ 

• Dostavba MŠ 

• Modernizácia školskej jedálne (vodoinštalácia, elektrina, odpady) 

• Vybudovanie podkrovia v budove ZŠ na voľnočasové aktivity 

• Rozvoj športového areálu - atraktivít 

 
2024/2025 
2022/2023 
2026/2027 
2025/2026 

Dubová   

• Rozšíerenie kapacity jedálne, rozšírenie sociálnych zariadení ZŠ a výstavba 
telocvične 

• Projekt na obnovu knižnice (žiadosť BRDS, fond na podporu umenia) 

• Rozšíerenie kapacity jedálne a MŠ 

2024/2025 
 
2021/2022 
2023/2025 

Jablonec   

• Vybudovanie komunitného priestoru s využitím priestorov povaly nad 
obecným úradom 

• Realizácia relaxačno oddychového parku so športovou infraštruktúrou 
 

2024 
 
2023/2025 

Píla   

• Rekonštrukcia materskej školy a  obecného úradu 
 

 Štefanová   

• Zriadenie služieb starostlivosti pre deti do troch rokov (materské centrum) 

• rozšírenie kapacity základnej školy a materskej školy a vybudovanie 
telocvične 

• Vybudovanie krytej haly (jazdiarne) na zabezpečenie celoročných aktivít  
pre deti v oblasti hipoterapie 

2024 
 
2024/2025 

Vištuk 
 
 
 
Rodinná farma 
Vištuk 
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AKČNÝ PLÁN 

Priorita 2 – Aktívna komunita 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 2.1  Dosiahnuť dobrú dostupnosť služieb pre rôzne komunity na základe ich potrieb 

ŠC 2.1. 2  Pokrývať potreby špecifických skupín 
 

• Identifikovať sociálne opatrenia vyplývajúce z komunitného plánu 
a implementovať ich v rámci jednotlivých obcí, nastaviť udržateľný model 
sociálnych služieb v území  

• Prizvať odbornú verejnosť a aktérov z územia k riešeniu spoločných tém 
vyplývajúcich z KPSS 

• Vytvoriť platformu na komunikáciu so seniormi (práca so seniormi a JDS 
(exkurzie, kurzy, turnaje, spoločné projekty (zber informácii o histórii obce) 

• Videokurz pre rodičov o nastavení obmedzení prístupu na internet 

• Prednáška o sociálnom podniku pre podnikateľov a zástupcov obcí 

Rok 2023 
 
 
Rok 2023 
 
Rok 2022 
 
Rok 2022 
Rok 2023 

MČK  spolu 
 
MČK spolu 
 
MČK  spolu 
 
MČK  spolu 
 
MČK  spolu 
 
MČK  spolu 

Vlastné zdroje 
 
Vlastné zdroje 
 
 
Vlastné zdroje 
 
Vlastné zdroje 
 
Vlastné zdroje 

VŠEMVS BA 
 
JDS 
 
JDS 
 
Odborníci 
z praxe 
 
ÚPSV Pezinok 
 

• deinštitucionalizácia a transformácia DSS pre dospelých, Báhoň; kapacita 
zariadenia je 146 prijímateľov sociálnych služieb, ktorí postupne prejdú na 
komunitný spôsob poskytovania sociálnych služieb; nákup pozemkov za 
účelom výstavby rodinných domov; nákup rodinných domov, ich 
rekonštrukcia a debarierizácia (predpokladaný počet 4 domy a 10 
dvojdomov), kúpa/prenájom bytu 

 BSK   

 
 

 Báhoň   

• Výstavba centra sociálnych služieb, hospic 
 

2023/2024 Budmerice   

• Rekonštrukcia klubu dôchodcov (zvyšovanie energetickej efektívnosti) 

• Vybudovanie denného stacionára (rekonštrukciou domu, v kt. momentálne 
sídli klub dôchodcov) 

2023/2024 Častá   
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 Doľany   

• Deinštitucionalizácia Merema – podporné aktivity pre aklimatizáciu klientov 
v obci 

 

priebežne Dubová Vlastné zdroje 
 

BSK, Merema 

• zabezpečenie terénnych sociálnych pracovníkov a tiež odľahčovaciu službu, 
(zabezpečenie starostlivosti o seniorov) 

 

2022/2027 Jablonec   

 
 

 Píla   

• Budovanie DSS 
 

2021/2027 Štefanová   

• Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby/zariadenia pre seniorov 
 

2022/2024 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 2 – Aktívna komunita 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 2.1  Dosiahnuť dobrú dostupnosť služieb pre rôzne komunity na základe ich potrieb 

ŠC 2.1.3 Vytvárať kvalitné podmienky pre život pre ďalšie skupiny obyvateľov 
 

• Spoločné hľadanie možností pre využitie smart technológií 

• Spoločný koncept zvýšenia bezpečnosti ( kamerové systémy, terminál, 
spoločná polícia) 

• Pasport  verejných priestranstiev a verejných budov z hľadiska ich 
bezbariérovosti 

2024 
Rok 2025 
 
Rok 2022 
 

MČK  spolu 
MČK  spolu 
 
MČK  spolu 

Externé zdroje 
Externé zdroje 
 
Vlastné zdroje 

ZMOS 
 
 
BSK 

• Výstavba  terminálu integrovanej osobnej dopravy 

• Kamerový systém 

2022/2023 
2022/2023 

Báhoň   
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• Osvetlenie 

• Rozhlas 

• Ubytovacie kapacity nad lekárňou 

 
2022/2023 
2023/2024 

• Rekonštrukcia zdravotného strediska (strecha, zateplenie, okná, fasáda) 

• Vybudovanie Centra Integrovanej zdravotnej starostlivosti v rámci spádovej 
oblasti  

2023/2024 
2022/2023 

Budmerice 
Family Dental 
Care s.r.o.Súkr. 
sektor 

  
 

• Rekonštrukcia obecného úradu (zvyšovanie energetickej efektívnosti) 

• Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

• Bytovka pre nájomné bývanie (cca 10 bytových jednotiek) 

• Rekonštrukcia zdravotného strediska 
• Vybudovanie platforiem bus zastávaok 

• Vybudovanie prechodu pre chodcov 

• Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily 

• Vybudovanie obecnej optickej siete 

• Vybudovanie verejnej WiFisiete 
• Kamerový systém 

 
2025/2026 
 
2023 
2023 
2023 
 
 
2022/2023 
2022/2022 
2023/2024 

Častá   

• Kamerový systém 

• Verejné osvetlenie - LED osvetlenie 

2024/2025 Doľany   

• Rekonštrukcia verejných priestorov (uličných priestorov) 
• Kamerový systém a kostra pre čidlá (pohyb vozidiel, teplota, prach, ...) na 

získavanie makrodát 

• Nájomné mikrodomčeky (nie bytové domy) 

2024/2025 
2022/2023 
 
2025/2026 

Dubová   

 
 

 Jablonec   

• Prestupný terminál Píla – rázcestie 

• Kamerový systém 

• Výmena kabeláže na verejnom osvetlení 

2025 
2021 

Píla   

• Zateplenie spoločenského domu 

• Rekonštrukcia a zateplenie (dobudovanie ubytovacích kapacít v podkroví) 
obecnej budovy 

• Internet - verejná wifi v obci 

 
 
2021/2027 
2021/2027 

Štefanová   
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• Vybudovanie kamerového systému 

• Osadenie meračov rýchlosti 

• Položenie optického kábla na vysokorýchlostný internet 
• Vybudovanie obecných bytov 

• Zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov (pediater, 
praktický lekár pre dospelých, výdaj liekov) 

2022 
2022 
 
2025/2027 
 
2025/2027 

Vištuk 
 
Telekomunikačná 
spoločnosť 

  

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 2 – Aktívna komunita 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 2.2  Aktivizovať obyvateľov pre celkový rozvoj mikroregiónu 

ŠC 2.2.1   Podporovať rozvoj komunitného života  

• Vytvoriť databázu občianskych združení a mimovládnych organizácii 
v území 

• Vytvoriť platformu pre vzájomnú komunikáciu s tretím sektorom  

• Každoročne zorganizovať konferenciu OZ a MVO s cieľom prezentácie 
činnosti a zdieľania vzájomných informácií 

• Vytvoriť dotačný fond cielený na projekty riešiace celé územie MČK 

• Zorganizovať Festival MČK 

• Rozpracovať tému oceňovania aktívnych obyvateľov v rôznych oblastiach 
(kultúra, šport, vzdelávanie) 

Rok 2022 
 
Rok 2022 
Rok 2023 
 
Rok 2023 
 
Jún 2022 
Rok 2023 

MČK  spolu Vlastné zdroje 
 
 
 
 
Vlastné zdroje 
 
 
Vlastné zdroje 

 
OZ 
Obyvatelia 
Záujmové 
združenia 
komunity 

 
 

 Báhoň   

 
 

 Budmerice   

 
 

 Častá   

  Doľany   
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 Dubová   

 
 

 Jablonec   

 
 

 Píla   

 
 

 Štefanová   

 
 

 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 2 – Aktívna komunita 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 2.2  Aktivizovať obyvateľov pre celkový rozvoj mikroregiónu 

ŠC 2.2. 2   Budovať aktívnu spolupracujúcu spoločnosť 

• Spoločný obecný úrad (spoločné úradovne) 

• Vytvoriť platformu komunikáciu s verejnosťou (web MČK) 

• Spoločné pracovné stretnutie poslancov MČK (vzdelávanie, metodika 
spolupráca) 

Roky 2023-2024 
Rok 2022 
Rok 2023 

MČK  spolu Externé zdoje 
Vlastné zdroje 
Vlastné zdroje 

ZMOS 

 
 

 Báhoň   

 
 

 Budmerice   

 
 

 Častá   

  Doľany   
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 Dubová   

 
 

 Jablonec   

 
 

 Píla   

 
 

 Štefanová   

• skvalitnenie elektronizácie verejných služieb 

• odborné personálne zabezpečenie miestnej samosprávy zriadením 
spoločných obecných úradov 

 

2021/2027 

 
2021/2027 

Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 3 – Lokálna ekonomika 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 3.1  Podporovať rozvoj lokálnej ekonomiky 

ŠC 3.1.1  Vytvárať podnetné prostredie pre lokálne podnikanie a lokálnu zamestnanosť 

• Vytvorenie databázy lokálnych podnikateľov 

• Hľadať spôsoby sieťovania lokálnych producentov   

• Hľadať obecné priestory, zdieľané priestory, zdieľané tech.zariadenie 
(tlačiareň,počít.technika) na podporu lokálneho podnikania a 
zamestnanosti 

Rok 2027 
Rok 2024 
 
Rok 2022 

MČK  spolu Vlastné zdroje Podnikatelia, 
odborníci 
z praxe, aktéri 
v území 

 
 

 Báhoň   

  Budmerice   
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 Častá   

 
 

 Doľany   

 
 

 Dubová   

 
 

 Jablonec   

 
 

 Píla   

 
 

 Štefanová   

 
 

 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 3 – Lokálna ekonomika 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 3.1  Podporovať rozvoj lokálnej ekonomiky 

ŠC 3.1. 2  Podporovať predaj lokálnych výrobkov a služieb 

• Vytvorenie databázy lokálnych producentov  

• Vytvárať podmienky pre ich sieťovanie 

• Vytvorenie (iniciovanie) regionálnej značky 

• Podpora lokálnych trhov 

Rok 2022 
Rok 2023 
Rok 2023 
Rok 2023 

MČK  spolu Vlastné zdroje Lokálni 
producenti 
 

 
 

 Báhoň   

  Budmerice   
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 Častá   

 
 

 Doľany   

 
 

 Dubová   

 
 

 Jablonec   

 
 

 Píla   

 
 

 Štefanová   

 
 

 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 3 – Lokálna ekonomika 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 3.2  Rozvíjať cestovný ruch založený na princípoch destinačného manažmentu 

ŠC 3.2.1  Vytvoriť podmienky pre spoločnú propagáciu a podporu 

• Vytvoriť databázu aktérov CR v území 

• Zintenzívniť spoluprácu s OOCR 

• Vytvoriť podmienky na tvorbu produktov CR 

• Vypracovať spoločnú marketingovú stratégiu 

Rok  2022 
Rok  2022 
Rok 2023 
Rok 2023-2024 

MČK  spolu  Aktéri CR v 
území 
OOCR MK 

• Výstavba kultúrneho domu 
 

 Báhoň   

  Budmerice   
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• Vybudovanie kultúrneho domu 

2025 Častá   

 
 

 Doľany   

 
 

 Dubová   

 
 

 Jablonec   

 
 

 Píla   

 
 

 Štefanová   

 
 

 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 3 – Lokálna ekonomika 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 3.2  Rozvíjať cestovný ruch založený na princípoch destinačného manažmentu 

ŠC 3.2.2  Identifikovať danosti a zvláštnosti územia a podporovať ich rozvoj 

• Spracovanie pasportu kultúrno-historického dedičstva v území s cieľom 
jeho obnovy a využitia. 

• Identifikovanie prírodných lokalít z pohľadu ich využitia pre CR 

• Rozpracovať Plán CR  

 

Roky 2022-2023 
 
Rok 2022 
Roky 2022-2023 

MČK  spolu Vlastné zdroje 
Externé zdroje 

MKSR (Hrad 
ČK), 
Odborníci 
z oblasti 
obnova 
a ochrany 
pamiatok 
a ochrany 
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prírody 
Majitelia 
a správcovia 
kult.dedičstva 
BSK 

• Kostol-rekonštrukcia fasády 
 

2021/2022 Báhoň   

• Vybudovanie infraštruktúry pri archeologickom nálezisku 
 

2022/2027 Budmerice   

• Hrad Červený Kameň - oprava strechy  
2022/2023 

Častá 
MKSR 

  

• Rekonštrukcia Mestskej strážnej veže + otvorenie potoka 

• Rekonštrukcia rod. domu Juraja Palkoviča a zriadenie pamätnej izby 

• Rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok - kalvária, kostolík sv. 
Leonarda 

2025/2027 
2025/2027 
2022/2023 

Doľany   

• Kostol sv. Jakuba - archeologický výskum, vizualizácia, vybudovanie 
spomienkového miesta 

• Obecná múzejná expozícia (zakúpenie domčeka a inštalácia knižnice, 
pamätnej izby V. Šikulu a múzejnej expozície o histórii obce) 

• Vinohradnícke vyhliadky (Dubová - v spolupráci s Eleskom 1x na vŕšku 
Sekerka a v lokalite Nad kostolom 1x s ukážkou výroby pravekých 
kamenných sekier) 

• Legalizácia a rekonštrukcia Rozhľadne Kukla (vysporiadanie pozemkov) 

• Literárny chodník Vincenta Šikulu 

2025/2026 
 
2021/2027 
 
2024 
 
 
2023/2024 
2024/2025 

Dubová   

• Dofinancovanie vyhliadkovej veže 
 

2021/2022 Jablonec   

• Rekonštrukcia altánku na Červenom Kameni 

• Záchrana historickej huncokárskej usadlosti : „Panský dom“, oprava strachy 
a komplexná rekonštrukcia 

• Projekt ZOO 

• Vytvorenie atrakcie pre návštevníkov hradu Červený kameň z obce Píla , vo 
forme železného chodníka na skalnom masíve hradu Červený kameň. 
Niekoľko stoviek metrov dlhý chodník cez koruny stromov na skalách s 
odpočinkovými a vyhliadkovými plošinami, edukačnými a náučnými 

2022 
 
2023 
 
 
2030 
 
 
 

Píla 
BSK 
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prvkami a atraktívnym výstupom na hrad Červený kameň. Možnosť 
vytvorenia pracovných miest, spoplatnená atrakcia 

• Vytvorenie záchytného parkoviska pre návštevníkov atrakcie Železná cesta 
na hrad, odpočinkové a sociálne zariadenie. 

 
 
2030 

 
 

 Štefanová   

• Oprava miestnych kultúrnych pamiatok - kaplnka sv.Anny 
 

2022 Vištuk   

 

AKČNÝ PLÁN 

Priorita 3 – Lokálna ekonomika 

Strategický cieľ, špecifický cieľ (ŠC), aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie Hlavní 
partneri 

Strategický cieľ 3.2  Rozvíjať cestovný ruch založený na princípoch destinačného manažmentu 

ŠC 3.2.3 Rozšíriť a skvalitniť služby v CR 

• Vytvoriť podmienky pre rozvoj poskytovaných služieb v CR v území 

• Vytvárať podmienky pre vznik a rozvoj produktov CR 

• Spoločný koncept cyklotrás (cykloturistika a cyklodoprava)  

• Koncept integrovanej dopravy a záchytných parkovísk ( prímestská doprava, 
železničná doprava turizmus) 
 

 
 
 
 
 

Roky 2023-2027 
Roky 2023-2027 
Rok 2022 
Rok 2023 (po 
schválení 
projektu z MAS) 
 

MČK  spolu Vlastné zdroje 
Vlastné zdroje 
 

Podnikatelia 
v CR 
Aktéri v území 

• vybudovanie cyklotrasy 

• vybudovanie cyklotrasy 

 Báhoň   
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• Vybudovanie cyklotrasy 

• Vybudovanie cyklotrasy 
• Vybudovanie cyklotrasy 

• Vybudovanie cyklotrasy 

• Turisticko-informačná kancelária - rekonštrukcia gazdovského dvora 

2025 
2025 
2025 
2025 
2022 

Budmerice   

• Vybudovanie cyklotrasy 

• Vybudovanie turistickej informačnej kancelárie 

2025/2026 
2024/2025 

Častá   

 
 

 Doľany   

• Vybudovanie cyklotrasy 
 

2024 Dubová   

• Vybudovanie cyklotrasy 

• vybudovanie cyklotrasy 

2021/2022 
2022 

Jablonec   

• Realizácia záchytných parkovacích plôch v obci 

• Príprava projektu pre cyklotrasu ponad obec 

• Vybudovanie cyklotrasy 
• Prepojenie náučných chodníkov a vytvorenie náučného chodníka okolo 

celého Červeného kameňa, spojeného s cyklochodníkom 

• Označenie cyklotrás, najmä v lokalitách obory Biela skala II a II. 
s doplnkovými aktivitami 

 
2023/2024 
2023/2024 
 
2023/2024 
 
2022 

Píla   

 
 

 Štefanová   

• Vybudovanie cyklotrasy 
 

2023/2027 Vištuk   

 

 

 


