Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Skalité
na roky 2007 – 2013

Základné strategické oblasti rozvoja

-

- Kvalita prírodného a životného prostredia
- Ľudské zdroje a vzdelávanie
- Sociálny rozvoj a zdravotnícka starostlivosť
- Kultúra, šport a oddych
- Podnikanie, služby, investície a zamestnanosť
Cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a prezentácia obce

I. Strategická vízia obce Skalité
Skalité bude obcou, v ktorej budú obyvateľom vytvorené a neustále vytvárané podmienky
na pokojný a príjemný život. Skalité bude spoločenstvom ľudí, ktorí majú k svojej obci vzťah
ako ku skutočnému vlastnému domovu, ktorí si navzájom rozumejú a vážia si jeden druhého.
Skalité bude obcou bezpečnou vo vzťahu k ochrane majetku a zdravia jej obyvateľov
i návštevníkov. Bude obcou s atmosférou prirodzenej pohostinnosti a širokou ponukou
dostupných a kvalitných služieb.
Obec má výbornú geografickú a územnú polohu, leží na slovensko-poľskom pomedzí,
v bezprostrednej blízkosti s Českou republikou. Obec má napojenie na cestné i železničné
dopravné siete medzinárodného charakteru. Tieto potenciálne hodnoty bude v plnej miere
využívať pre svoj komplexný rozvoj.
Zvlášť aktívne bude napomáhať partnerskej spolupráci s obcami Čierne a Svrčinovec
v rámci Kysuckého triangla, koordinovať domáce i cezhraničné aktivity v záujme rozvoja
všetkých troch obcí. Rovnako aktívne bude pokračovať v spolupráci s blízkymi poľskými
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obcami a slovenskou obcou Oščadnica – zvlášť v oblasti cestovného ruchu a dopravnej
infraštruktúry.
Skalité má nádherné a jedinečné prírodné prostredie, bohatú a pestrú históriu, kultúrne
a historické hodnoty. Jej obyvatelia budú tieto danosti uchovávať, chrániť a ďalej rozvíjať ako
ničím a nikým nezastupiteľný a nenahraditeľný potenciál odkazu z minulosti, žitia v
prítomnosti a základu pre život v budúcnosti.
Skalité bude obcou vzdelaných, aktívnych a občiansky angažovaných obyvateľov, bude
obcou s vysokou kvalitou života i sociálne zdravým životným prostredím. Bude ponúkať
dostatočné množstvo podnetov a podmienok na všestranný občiansky život, na činnosť
spolkov, združení a organizácií v širokom spektre záujmových oblastí.
Strategická vízia obce bude postupne napĺňaná dôslednou realizáciou Obecným
zastupiteľstvom Skalité schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Skalité na roky 2007 - 2013 a Územného plánu obce ako základných strategických
dokumentov jej ďalšieho rozvoja.

II. Zámery a ciele rozvoja obce v strategických oblastiach
Kvalita prírodného a životného prostredia
Obec vytvorí podmienky na ochranu prírodného a životného prostredia na svojom území.
Zabezpečí koordináciu všetkých subjektov vstupujúcich do prírodného a životného prostredia
obce tak, aby ho tieto svojou činnosťou a aktivitami ekologicky, technologicky a inak
nezaťažovali.
Obec bude podporovať a napomáhať vzniku a funkčnému pôsobeniu najnovších systémov
a technológií v oblasti efektívneho využívania energií, úspor energií, ekologickej výroby
a produkcií.
Obec bude aktívne napomáhať odstráneniu problémov a nedostatkov spôsobených
vysokou dopravnou zaťaženosťou územia obce v záujme ochrany prírodného a životného
prostredia a zvýšenia kvality života v obci.

Ľudské zdroje a vzdelávanie
Obec vytvorí vzdelávacím a výchovným zariadeniam pôsobiacim na území obce všetky
potrebné podmienky na plynulý, nerušený, personálne, materiálne a technicky vhodne
zabezpečený vzdelávací a výchovný proces.
Obec aktívne napomôže k vytvoreniu podmienok na možnosť vzdelávania sa tým
sociálnym a vekovým skupinám, ktoré nespadajú do zákonom stanovenej školskej dochádzky,
ale sú v dôsledku nízkej vzdelanostnej úrovne ohrození sociálnou exklúziou – vylúčenosťou
s následkom obmedzených možností nájsť si zamestnanie.
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Sociálny rozvoj a zdravotnícka starostlivosť
Obec bude vytvárať priaznivé sociálne podmienky života pre všetky skupiny obyvateľstva.
Obec zabezpečí podmienky pre záujemcov o výstavbu nových rodinných domov a bytových
domov. Pre sociálne odkázaných obyvateľov obce zabezpečí dôstojný život v primeranom
sociálnom prostredí.
Podľa potrieb a záujmu obyvateľov obec zabezpečí kvalitné služby zdravotníckej
starostlivosti v relevantných súvislostiach blízkosti regionálnej nemocnice s poliklinikou a jej
službami.

Kultúra, šport a oddych
Obec bude ďalej aktívna v ochrane, uchovávaní a rozvíjaní tradícií, zvykov a hodnôt
kultúrno – historického charakteru, bude naďalej uchovávať a rozvíjať odkaz a posolstvo
tradícií dobrých zvykov svojich predkov.
V rámci potrieb a záujmov obyvateľov zabezpečí podmienky na aktívne trávenie voľného
času, športovanie a oddych na vybraných a k tomu určených miestach. Vytvorí predpoklady
a podmienky umožňujúce celoročné športové a relaxačné vyžitie sa obyvateľov
a návštevníkov obce.

Podnikanie, služby, investície a zamestnanosť
Obec podporí rozvoj podnikateľských subjektov pôsobiacich na jej území. Bude
nápomocná ich hospodárskemu rastu a v záujme rozvoja zamestnanosti vytváraniu vhodných
podmienok pre vznik a dlhodobé udržanie nových pracovných síl.
Obec bude podporovať rozvojové aktivity malých a stredných podnikateľov v jednotlivých
priemyselných a pôdohospodárskych oblastiach, bude nápomocná pri rozvoji súčasných
a vzniku nových služieb a produktov.

Cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a prezentácia obce
Obec má veľmi dobré predpoklady a danosti na rozvoj aktívneho cestovného ruchu. Obec
definuje a stanovuje cestovný ruch, služby a produkty s ním spojené ako nezastupiteľnú
integrálnu súčasť hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Cestovný ruch bude založený na potenciáli
- prírodného prostredia
- kultúrno - historických hodnôt
- tvorby a ponuky ubytovacích a reštauračno-pohostinských kapacít
- agroturistických a s nimi spojenom systéme doplnkových služieb
- systému komplexných služieb a produktov pre celoročné využitie
- spolupráce a koordinácii činnosti a aktivít a cezhraničnými partnermi
- prepojenia najmä s obcami a subjektami cestovného ruchu v regióne Kysúc,
Slovenska, Poľska a Českej republiky.
Obec bude vytvárať podmienky na vlastnú komplexnú a trvalú prezentáciu s využitím
všetkých dostupných prostriedkov a formách v intenciách kvalitnej marketingovej prezentácie
a propagácie obce.
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III. Schéma projektových aktivít

A. Kvalita prírodného a životného prostredia
Projekt A.1
Vybudovanie rozvodov kanalizácie a zásobovania pitnou vodou obývaných
častí obce Skalité, ktoré nie sú zahrnuté do komplexného plánu
odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou Horných Kysúc
Výstup z projektu
- zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie odľahlých častí obce
Termín realizácie
2009 – 2011
Zdroje
Operačný program Životné prostredie – Opatrenie: Odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových vôd, Obec Skalité
Garant
Obec Čierne
Spolupráca
Ministerstvo životného prostredia SR, SEVAK,a.s., občania

Projekt A.2
Regulácia a revitalizácia miestnych potokov v katastri obce Skalité
Výstupy z projektu
- upravené a regulované potoky v dĺžke 8 km
- postavených 50 hatí
- zarybnenie potokov
- dobudovaná drobná infraštruktúra pri potokoch (20 oddychových sedení)
Termín realizácie
2009 - 2013
Zdroje
Operačný program Životné prostredie – Opatrenie: Zabezpečenie komplexnej ochrany
územia SR pred povodňami, ŠVP – Povodie Váhu, Obec Skalité
Garant
ŠVP – Povodie Váhu
Spolupráca
Ministerstvo životného prostredia SR, Obec Skalité, Štátne lesy SR, MO Slovenského
rybárskeho zväzu, občania
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Projekt A.3
Verejná zeleň a kultivácia životného prostredia obývaných častí obce
Výstupy z projektu
- upravené plochy verejnej zelene
- zasadených 300 kusov okrasných stromov a krov
- osadených 30 malých zberných nádob na drobný odpad
Termín realizácie
2008 – 2010
Zdroje
Operačný program Životné prostredie – Opatrenie: Ochrana a regenerácia prírodného
prostredia a krajiny, Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo životného prostredia SR, subjekty výroby a služieb, spolky, školy, občania

Projekt A.4
Dobudovanie cestného privádzača z diaľnice D3 do obce
Výstupy z projektu
- cestný privádzač do obce s vyústením za Kožákovým mostom
- dopravné značenia a informačno- propagačné tabule obce a subjektov CR
Termín realizácie
2010 – 2011
Zdroje
Operačný program Doprava– Opatrenie: Výstavba diaľnic, Regionálny operačný plán
– Opatrenie: Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií zaisťujúcich
dopravnú obslužnosť regiónu, Žilinský samosprávny kraj, Obec Skalité
Garant
Národná diaľničná spoločnosť, Úrad žilinského samosprávneho kraja
Spolupráca
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Obec Čierne, Obec Svrčinovec, Obec
Skalité

Projekt A.5
Dobudovanie, rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií
Výstup z projektu
- 18 km miestnych komunikácií a chodníkov s dostatočným prejazdným profilom
a kvalitnou povrchovou úpravou
Termín realizácie
2008 – 2011
Zdroje
Obec Skalité, Žilinský samosprávny kraj
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, subjekty výroby a služieb, občania
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Projekt A.6
Rekonštrukcia cestného napojenia areálu SCR Skalité – Serafínov
Výstupy z projektu
- kvalitné a profilovo dostatočné spojenie areálu s diaľničným prevádzačom
a cestou III. triedy
- vybudovaných 800 m chodníkov
Termín realizácie
2009 – 2010
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Modernizácia a budovanie regionálnmych
komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť regiónu, Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR, Žilinský samosprávny kraj, Obec Skalité
Garant
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Spolupráca
Obec Skalité

Projekt A.7
Cestné komunikačné prepojenie SCR Skalité – Serafínov na hraničný
turistický prechod Zwardoň
Výstup z projektu
- vybudovaný rozšírený turistický a cykloturistický chodník spájajúci areál Strediska
cestovného ruchu Skalité – Serafínov s turistickým hraničným prechodom a cestnou
komunikáciou tvoriacou súčasť hraničnej zóny s Poľskou republikou
Termín realizácie
2008 – 2009
Zdroje
Interreg III A SR-PL, Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Subjekty CR v SCR, Gmina Rajcza - Zwardoň

Projekt A.8
Stratégia a postup pri ochrane prírodného a životného prostredia obce
Skalité
Výstupy z projektu
- vypracovaný dlhodobý strategický postup a program konkrétnych krokov pri
ochrane prírodného a životného prostredia na území obce Skalité
- Obecným zastupiteľstvom Skalité prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce
Skalité o ochrane prírodného a životného prostredia
Termín realizácie
2007 – 2008
Zdroje
Operačný program Životné prostredie– Opatrenie: Informačné a propagačné aktivity,
Envirofond, Obec Skalité

6

Garant
Obec Čierne
Spolupráca
Slovenská agentúra životného prostredia, Správa CHKO Kysuce, Štátne lesy SR,
subjekty výroby a služieb, organizácie a inštitúcie v obci, občania

B. Ľudské zdroje a vzdelávanie
Projekt B.1
Rekonštrukcie a oprava budovy Materskej školy Ústredie
Výstupy z projektu
- vymenené okná na objekte
- zateplený obvodový plášť objektu
- vymenený vykurovací systém
Termín realizácie
2008 – 2009
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu (materské, základné a stredné školy), Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo školstva SR, Materská škola Ústredie, donori, sponzori, občania – rodičia

Projekt B.2
Realizácia pripraveného projektu rekonštrukcie Základnej školy
a materskej školy Kudlov
Výstupy z projektu
- nadstavba a zastrešenie školy sedlovou strechou a využitým podkrovným
priestorom
- vymenené okná na objekte školy
- zateplený obvodový plášť
- výmena podlahovej kratiny
- dobudovaný športový areál školy
Termín realizácie
2007 – 2008
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu (materské, základné a stredné školy), Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo školstva SR, ZŠ a MŠ Kudlov, donori, sponzori, občania – rodičia
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Projekt B.3
Rekonštrukcie objektov v areáli Cirkevnej základnej školy sv.AndrejaSvorada a Benedikta, ich materiálne a technické vybavenie, výstavba
telocvične
Výstupy z projektu
- komplexná rekonštrukcia starej budovy školy (vymenené okná na objektoch
školy, zateplené obvodové plášte objektov,vymenené rozvody vykurovacieho
systému)
- rekonštrukcia a oprava druhej budovy (výmena okien, zateplenie, kúrenie)
- objekt telocvične ako viacúčelovej športovej haly (bazén, sauna, fitness, bowling)
Termín realizácie
2009 – 2010
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu (materské, základné a stredné školy), Opatrenie: Podpora a obnova
infraštruktúry cestovného ruchu, Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo školstva SR, CZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, donori, sponzori,
subjekty v CR, občania – rodičia

Projekt B.4
Možnosti vzdelávania sa a rekvalifikácie pre občanov ohrozených
nezamestnanosťou a sociálnou exklúziou
Výstup z projektu
- fungujúci systém vzdelávacích a rekvalifikačných aktivít
Termín realizácie
2008 – trvale
Zdroje
Operačný program Vzdelávanie – Opatrenie: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb
s osobitými vzdelávacími potrebami, Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny Čadca, CZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ZŠ a MŠ Kudlov
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C. Sociálny rozvoj a zdravotnícka starostlivosť
Projekt C.1
Prestavba objektu bývalej MŠ (U Tomasa) na Dom penzión dôchodcov
Výstup z projektu
- objekt Domu penziónu dôchodcov s komplexnými službami pre 25 osôb
Termín realizácie
2011– 2012
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Budovanie nových zariadení sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a obstaranie ich vnútorného vybavenia,
Žilinský samosprávny kraj, Obec Skalité, donori, sponzori
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad Žilinského samosprávneho kraja

Projekt C. 2
Rekonštrukcia objektu zdravotného strediska s novým technickým
vybavením a rozšírenými službami zdravotno – preventívnej starostlivosti,
relaxácie a rekondície
Výstup z projektu
- prebudované a technicky kvalitne vybavené zdravotné stredisko so službami relaxácie
a rekondície
Termín realizácie
2009 – 20010
Zdroje
Operačný program Zdravotníctvo – Opatrenie: Reštrukturalizácia, rozširovanie
a modernizácia zdravotníckych zariadení, Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Nemocnica
s poliklinikou v Čadci

Projekt C.3
Vybudovanie inžinierskych sietí pre potreby IBV Cupeľ II
Výstup z projektu
- vybudovaná infraštruktúra pre individuálnu bytovú výstavbu 25 rodinných domov –
komunikácie, prívody plynu, elektrickej energie, zásobovania vodou a kanalizácie
Termín realizácie
2007 – 2008
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Zdroje
Obec Skalité, SPP a.s., SEVAK a.s., SSE a.s.
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
SPP, SEVAK, SSE, občania

Projekt C.4
Výstavba malometrážnych bytových domov v častiach Kudlov a Ústredie
Výstup z projektu
- postavené dva bytové domy s celkovým počtom 22 bytových jednotiek
Termín realizácie
2008 - 2010
Zdroje
Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Obec
Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
občania

D. Kultúra, šport a oddych
Projekt D. 1
Komplexná rekonštrukcia objektu kultúrneho domu
Výstupy z projektu
- prebudovaný a technicky vybavený objekt kultúrneho domu
- viacúčelová spoločenská sála
- expozičné a výstavné priestory
Termín realizácie
2011 - 2012
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Modernizácia regionálnej a miestnej
infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií, Obec Skalité, donori, sponzori
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo kultúry SR, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, spolky a združenia,
občania
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Projekt D.2
Rekonštrukcia a oprava areálu a objektov amfiteátra
Výstup z projektu
- zastrešenie hľadiska amfiteátra
- opravené objekty amfiteátra (strecha, pódium, sedenia,...
- opravené a doplnené technické zariadenie (kinotecnika, svetlá,...)
Termín realizácie
2009 – 2010
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Regenerácia sídiel, Ministerstvo kultúry SR,
Žilinský samosprávny kraj, Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, donori, sponzori, občania

Projekt D.3
Dobudovanie športového areálu TJ Slovan
Výstup z projektu
- dobudovaný areál TJ ako viacúčelové športové centrum (futbalové ihrisko, bežecká
dráha, tenisový kurt, ubytovacie služby)
Termín realizácie
2010 – 2011
Zdroje
Ministerstvo školstva SR, Obec Skalité, donori, sponzori
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
TJ Slovan Skalité, donori, sponzori, občania

Projekt D.4
Vytváranie podmienok pre rozvoj občianskeho, duchovného a kultúrneho
života obce (spolky, tradície, remeslá, podujatia, osobnosti,...)
Výstup z projektu
- v kultúrnych, športových a školských objektoch patriacich obci vytvorené
priestorové, technické a materiálne podmienky pre činnosť spolkov, združení,
oddielov, súborov,...
- udržiavanie súčasných a založenie nových tradícií v podujatiach a aktivitách
v občianskej, duchovnej, kultúrnej a športovej záujmovej oblasti
- podpora činností a aktivít spolkov a združení zvlášť zameraných na prácu
s deťmi a mládežou
Termín realizácie
2007 – trvale
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Zdroje
Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Spolky, združenia, školy, farský úrad, občania

E. Podnikanie, služby, investície a zamestnanosť
Projekt E.1
Rekonštrukcia elektrickej siete VN 22 kV
Výstup z projektu
- rekonštruovaná a vymenená hlavná sieť elektrickej energie od Čadce, cez obce
Svrčinovec a Čierne do Skalitého (spoločný projekt)
Termín realizácie
2007– 2009
Zdroje
SSE, Ministerstvo hospodárstva SR, Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Obec Čierne, Obec Svrčinovec

Projekt E.2
Posilnenie elektrickej siete do odľahlých častí obce
Výstup z projektu
- vymenené a posilnené transformátory a rozvodná sieť elektrickej energie
Termín realizácie
2008– 2010
Zdroje
Ministerstvo hospodárstva SR, Obec Skalité, SSE
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo hospodárstva SR, SSE

Projekt E.3
Služby občanom – vytváranie vhodných podmienok na vznik, uchovanie,
obnovu a rozvíjanie služieb v obci
Výstupy z projektu
- legislatívne, priestorové a materiálno-technické podmienky pre rozvoj existujúcich
a vznik nových služieb
Termín realizácie
2007 – trvale
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Zdroje
Obec Skalité, podnikateľské subjekty
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Podnikateľské subjekty, občania

Projekt E.4
Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia a vybudovanie
bezdrôtového rozhlasu
Výstupy z projektu
- rekonštruované a dobudované verejné osvetlenie vo všetkých častiach obce
- fungujúce bezdrôtové vysielanie obecného rozhlasu vo všetkých častiach obce
Termín realizácie
2008 – 2010
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Regenerácia sídiel, Ministerstvo vnútra SR,
Obec Skalité
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
SSE, občania

F. Cestovný ruch a prezentácia obce
Projekt F.1
Stratégia rozvoja cestovného ruchu, turizmu a rekreácie v obci Skalité
v širšom kontexte Kysuckého triangla a regiónu Kysúc
Výstupy z projektu
- strategický koncepčný dokument pre rozvoj cestovného ruchu, turizmu
a rekreácie stanovujúci konkrétne postupy, činnosti a aktivity pre jeho realizáciu
v obci
- stanovenie postupu krokov, činností a aktivít rozvoja cestovného ruchu, turizmu
a rekreácie k kontexte Kysuckého triangla, Trojmedzia, regionálneho
a medzinárodného prihraničného priestoru
Termín realizácie
2007 - 2008
Zdroje
Obec Skalité, Interreg III A SR-PL
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo hospodárstva SR – sekcia cestovného ruchu, Slovenská agentúra pre
podporu rozvoja cestovného ruchu, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Nature, n.o.,
Obec Čierne, Obec Svrčinovec, Obec Oščadnica, Gmina Rajcza, Gmina Istebna
Združenie turizmu – región Kysuce, podnikateľské subjekty v CR, spolky, občania
13

Projekt F.2
Stratégia propagačno – informačnej a marketingovej prezentácie a obce
Skalité
Výstupy z projektu
- moderná web stránka obce v slovensko--poľsko-anglickej jazykovej mutácii
zameraná špeciálne na ponuku produktov a služieb v oblasti cestovného ruchu
v rámci Kysuckého triangla, regiónu Kysúc, Trojmedzia a špeciálne v rámci
cezhraničnej spolupráce a aktivít
- systém plošných informačných a propagačných panelov v slovensko-poľskoanglickej jazykovej mutácii orientujúcich návštevníkov v rámci katastra obce,
Kysuckého triangla, regiónu Kysúc, Trojmedzia a prihraničnej slovenskopoľskej oblasti
- turisticko-informačné centrum obce
- cestovná kancelária s produktami a službami v cestovnom ruchu
Termín realizácie
2007 - 2009
Zdroje
Regionálny operačný plán – Opatrenie: Podpora a obnova infraštruktúry cestovného
ruchu, Obec Skalité, Interreg III A SR-PL
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo hospodárstva SR – sekcia cestovného ruchu, Slovenská agentúra pre
podporu rozvoja cestovného ruchu, Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
NATURE,n.o., Obec Čierne, Obec Svrčinovec, Obec Oščadnica, Gmina Rajcza, Gmina
Istebna, Združenie turizmu – región Kysuce, podnikateľské subjekty, školy, spolky
a združenia v obci, občania

Projekt F.3
Dobudovanie Strediska cestovného ruchu Skalité – Serafínov s prepojením
na širšie okolie na slovenskej a poľskej strane
Výstupy z projektu
- vybudovaná infraštruktúra strediska (parkoviská, prístupové cesty, rozvody
elektrickej energie, plynu, kanalizácie, zásobovania vodou, objekty pre služby)
- vybudovaný biatlonový areál spĺňajúci medzinárodné kritériá
- vybudovaný lyžiarske trate a horské dopravné zariadenia
- prepojenie vlekov a tratí u obce Skalité na vleky a trate gminy Rajcza –
Zwardoň, v bežeckých tratiach na kataster obce Oščadnica, Čierne a Svrčinovec
- vybudovanie, dobudovanie a značenie peších turistických trás, cyklotrás
a zimných bežeckých trás
- informačný systém v celom areáli prepojený s informačným systémom na poľskej
strane, v rámci Trojmedzia a regiónu Kysúc
- funkčný systém skipasov
Termín
2008 – 2010
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Zdroje
Regionálny operačný program – Opatrenie: Regenerácia sídiel, Podpora a obnova
infraštruktúry cestovného ruchu, Interreg III A SR-PL, Žilinský samosprávny kraj,
Obec Skalité, podnikateľské subjekty v CR
Garant
Obec Skalité
Spolupráca
Ministerstvo hospodárstva SR – sekcia cestovného ruchu, Slovenská agentúra pre
podporu rozvoja cestovného ruchu, Úrad Žilinského samosprávneho kraja,
NATURE,n.o., Obec Čierne, Obec Svrčinovec, Obec Oščadnica, Gmina Rajcza, Gmina
Istebna, Združenie turizmu – región Kysuce, podnikateľské subjekty, školy, spolky
a združenia v obci, občania

Ing. Jozef Potočár
starosta obce

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Skalité bol schválený uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 66/2006 zo dňa 22.11.2006.
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