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Úvod 

Od prada vnych c ias, od chví le keď si predchodca homo sapiens uvedomil mož nosť ovplyvn ovať svoje 

okolie vo svoj prospech a využ í vať dary žeme a prí rody natoľko, ž e mu popri c ase potrebnom na 

žaobstaranie si ža kladny ch ž ivotny ch potrieb a nutnu  obranu ostal c as aj na premy s ľanie snaž ia sa ľudske  

pokolenia hľadať nove  cesty k dosiahnutiu spokojnosti a s ťastiu. Tak to bolo a je aj v mikroregio ne Slanec 

a jeho blí žkom okolí . Histo ria ľudske ho rodu v tomto regio ne sa žac ala pí sať es te v žahmlenej minulosti 

prehisto rie c loveka c o je dolož ene  viacery mi archeologicky mi na ležmi. Sopky a vra snenia vytvorili 

malebnu  krajinu pokrytu  lesmi  a ž da vnoveku žachovany mi ostrovc ekmi teplomilne ho rastlinstva 

v nadmorskej vy s ke od 100 do cca 700 m. Ro žnorodosť porastov podporuje pestrosť fauny a preto sa na 

u žemí  mikroregio nu nacha džaju  aj chra nene  krajinne  oblasti. Miestny folklo r svedc í  o dramatickom vy voji 

tohto u žemia a o striedaní  sa spra vnych a kultu rnych autorí t ako to dokladuje aj povesť o uhorskom 

gro fovi a kra snej tureckej dievc ine Ižre. Tieto c asy pripomí naju  dnes už  iba žru caniny Slanske ho hradu. 

 Č as sa vs ak neda  žastaviť. V roku 1868 bol v Slanci, dodnes prirodženom stredisku mikroregio nu, 

žriadeny  pos tovy  u rad a v roku 1891 telefo nna sieť. V roku 1928 bol Slanec elektrifikovany , pric om s ta t 

prispel 75% vs etky ch vy davkov. Až  85% subvencia bola s ta tom poskytnuta  na miestny vodovod, ktory  bol 

dany  do už í vania v roku 1930. V roku 1873 bola dana  do preva džky ž eležnica. Majiteľovi miestneho 

panstva a podnikateľovi ža roven  sa podarilo presadiť  pre Slansky  regio n jej najvy hodnejs iu trasu. 

Zaviažal sa preto žadarmo dodať dubove  podvaly a prispel 500 000 žlaty mi na stavbu ž eležnice. Slovensko 

bolo v tom c ase su c asťou mnohona rodnostne ho stredoeuro pskeho s ta tu. Subvenc na  politika s ta tov 

a su kromna  podpora verejny ch investí cii v Euro pe pretrvala dodnes a v su c asnosti ju nažy vame 

s truktura lnou a kohe žnou politikou Euro pskej u nie. 

 Nutny m predpokladom ží skania subvencie je ujasnenie si potrieb obyvateľov a potencia lu u žemia, aby 

sa financ ne  prostriedky dan ovy ch poplatní kov využ ili c o najefektí vnejs ie – aby dosiahli c o najva c s í  

synergicky  efekt. Tento predpoklad vytva ra priestor pre regiona lnych pla novac ov a  programa torov,  aby 

identifikovali potreby obc anov a napla novali trvale žvys ovanie kvality ich ž ivota, ktora  je u žko spojena  

s trvaly m a efektí vnym hospoda rskym rastom. Vytva ra tiež  priestor pre intelektua lnu elitu, aby 

prehodnotila a prediskutovala hierarchiu hodno t, pomohla sa s n ou stotož niť vs etky m obc anom tak, aby 

sa trvala  udrž ateľnosť ž ivota, rovnova ha medži pra vami a povinnosťami a vs eobecne   dobro a 

spravodlivosť stali jedny mi ž prioritny ch spoloc ensky ch hodno t.  

           Slovenska  republika sa 1.ma ja 2004 stala c lenom Euro pskej u nie a žac ala sa žac len ovať do c oraž 

hlbs í ch partnerstiev a c oraž c astejs ie  vstupuje do ries enia s iroke ho okruhu ota žok ty kaju cich sa 

jednotlivy ch žlož iek  podnikateľske ho, spoloc enske ho, pracovne ho, komuna lneho, ale aj rodinne ho ž ivota 

euroobc anov. Euro pska u nia sa snaž í  žjednotiť a podporovať snahy o žleps enie  kvality ž ivota svojich 

obyvateľov. Vyž aduje vs ak vysoky  stupen  žhodnotenia financ nej podpory. Su c asťou tohto procesu je 

ujasnenie si cieľov a priorí t jednotlivy ch obcí , miest, mikroregio nov, regio nov a v neposlednej miere celej 

krajiny. Tento proces – regiona lne pla novanie, ktore ho vy sledky podliehaju  prerokovaniu so vs etky mi 

obc anmi a schva leniu obecny m žastupiteľstvom v žmysle prí slus ne ho ža kona je prvy m predpokladom 

poskytnutia financ nej podpory. Regiona lny pla n rožvoja sa na u rovni obce nažy va Pla n hospoda rskeho 

a socia lneho rožvoja obce.   
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1. ÚČEL PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

Ú c el Programu rožvoja obce (PRO),  c asovy  horižont jeho dosahu a ža kladna  metodika jeho  

vypracovania su  definovane  v ža kone 539/2008 Z.ž. o podpore regiona lneho rožvoja obce v platnom 

žnení . Obec ho vypracu va s cieľom vs estranne ho rožvoja svojho u žemia a žabežpec enia potrieb jeho 

obyvateľov pri vy kone samospra vy. Jeho ža kladom je vymedženie hlavny ch proble mov, ktore  su  pre 

hospoda rsky a socia lny rožvoj dane ho u žemia spoloc ne  a vyty c enie opatrení , ktore  by mali prispieť 

k ries eniu ty chto proble mov. Po schva lení  obecny m žastupiteľstvom je ža kladny m strategicky m 

pla novací m dokumentom na u rovni obce na obdobie 6 rokov. Je to ale otvoreny  dokument, ktory  je 

potrebne  pravidelne vyhodnocovať a aktualižovať.  

Vo vžťahu k s truktura lnym fondom je su c asťou podpornej prí padne povinnej prí lohy projektove ho spisu 

dokumenta cie ž iadostí  o doplnkove  financ ne  žabežpec enie podpory rožvoja obce.  

 Program rožvoja obce požosta va ž nasleduju cich ža kladny ch c astí :  

 Analyticka  c asť obsahuje analy žu hospoda rskeho a socia lneho rožvoja obce, hlavny ch smerov jej 
vy voja, stanovenia cieľov a prvorady ch potrieb 

 
 Strategicka  c asť vytyc uje u lohy a prvorade  potreby v rožvoji technickej infras truktu ry, socia lnej 

infras truktu ry, v starostlivosti o ž ivotne  prostredie, vo vždela vaní , v kultu re a  v ďals í ch oblastiach 
podľa § 3 ods. 2, ža kona  503/2001 
 

 Programova  c asť  obsahuje najma  žožnam opatrení  a aktiví t na žabežpec enie realiža cie programu 
rožvoja obce 
 

 Realižac na  c asť je žamerana  na popis postupov ins tituciona lneho žabežpec enia formou 
partnerstva a organižac ne  žabežpec enie realiža cie programu rožvoja obce, syste m 
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rožvoja obce formou akc ny ch pla nov  
 

 Financ na  c asť obsahuje financ ne  žabežpec enie jednotlivy ch opatrení  a aktiví t, ins tituciona lnej 
a organižac nej stra nky realiža cie programu rožvoja obce 

 

Čieľom strategického plánovania na úrovni obce je dosiahnuť žhodu všetkých žainteresovaných 
skupín a obyvateľov na tom, aké žmeny je potrebné urobiť na oživenie ekonomického prostredia obce 
a žmobiližovať všetky dostupné miestne aj  vonkajšie ždroje na dosiahnutie týchto spoločných 
rožvojových plánov pričom: 

ANALYTIČKA  Č AST   – hodnotí , kde sa obec pri uspokojovaní  potrieb obyvateľstva nacha dža 

STRATEGIČKA  Č AST   – hovorí  o tom, kam sa chce obec dostať 

PROGRAMOVA  Č AST   – odpoveda    ako sa tam obec dostane 

REALIZAČ NA  Č AST   – odpoveda  kedy sa tam obec dostane 

FINANČ NA  Č AST   – odpoveda  na spo sob financovania 
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2. METODIKA TVORBY DOKUMNETU PRO 

Zhotoviteľ pri tvorbe dokumentu sa snaž il aby v spolupra ci s obcou bola v maxima lnej miere žabežpec ena  

spoluu c asť  c o najs irs ieho okruhu  obyvateľov obce pri tvorbe strategickej c asti PRO. Snahou bolo vytvoriť 

dokument, poskytuju ci jasnu  predstavu o tom ako a kam sa ma  uberať rožvoj obce v strednodobom 

c asovom horižonte 6 rokov. 

Pre žachovanie urc itej s tandardne odbornej u rovne dokumentu, bolo snahou použ ite  odborne  termí ny 

žadefinovať c o najžrožumiteľnejs í m jažykom. Pri tvorbe dokumentu bolo tiež  žohľadnene , aby PRO 

kores pondoval so schva leny mi programovy mi dokumentmi  na na rodnej ako aj regiona lnej u rovni. 

Analytická časť 

V analytickej c asti okrem popisu (polohy obce a prí rodny ch podmienok, obyvateľstva, technickej 

a obc ianskej vybavenosti, ekonomiky a ž ivotne ho prostredia) bolo snahou spracovať dostupne  c í selne  

u daje v takej forme, aby jasne a prehľadne poskytli obraž  o su c asnej situa cii v obci vo vžťahu 

k celoslovenskej, regiona lnej a okresnej u rovni a o dynamike jej vy voja. Kde to bolo vhodne  bola použ ita   

graficka  forma, ktora  poskytuje obražnejs ie  a prehľadnejs ie žobraženie situa cie v obci. Vžhľadom na 

veľkosť obce  a množ stvo ries eny ch proble mov bolo žvolene  c lenenie SWOT analy žy do s tyroch oblastí : 

Ú žemie a ž ivotne  prostredie, Infras truktu ra, Hospoda rstvo a Ľudske  ždroje. 

Strategická časť 

Obce si potreby svojich obyvateľov a vy kon spra vnych kompetencií  žabežpec uju  ž vlastny ch 

pravidelny ch prí jmov v žmysle rožpoc tu na prí slus ny  rok. Obce si mo ž u prí jmovu  c asť rožpoc tu navy s iť 

tiež  vypí saní m miestnej dane, predajom prebytoc ne ho majetku, sponžorsky mi prí spevkami atď. Vy s ka 

ty chto prí jmov v podmienkach Slovenskej republiky nepokry va  skutoc ne  potreby obce hlavne vo vžťahu 

k žnac ne mu ekologicke mu dlhu a k dlhodobe mu podcen ovaniu u drž by a mora lnemu opotrebeniu 

nehnuteľne ho majetku. Efektí vnosť kapita lovy ch vy davkov obce c oraž c astejs ie žvys uju  ždruž ovaní m 

financ ny ch prostriedkov v ra mci interkomuna lnej spolupra ce, ďals ou mož nosťou je  podpora su kromny ch 

investí cii. Su kromní  investori vs ak vyž aduju  existenciu dopravnej infras truktu ry  v akceptovateľnej 

kvalite. Ta to situa cia nu ti obce hľadať nove  ždroje.  

Pre u c el žabežpec enia mimorožpoc tovy ch financ ny ch ždrojov (SR,EÚ ) pre rožvoj obce je 

potrebne  aby strate gia a vyty c ene  ciele boli v su lade s celona rodnou a krajskou strate giou. Úrc uju ci vplyv 

pre vyty c enie strate gie rožvoja obce mali vy sledky analy žy žhrnute  v SWOT analy že, pripomienky 

dotažní kove ho  prieskumu pož iadaviek obyvateľov a pripomienky pracovnej skupiny pre strate giu 

s ohľadom na su lad s na rodnou a regiona lnou strate giou. Kvo li prehľadnosti bola žachovana  suma rna 

tabuľkova  forma žobraženia obecnej strate gie žhodne s tabuľkovou formou na rodnej strate gie. 

Programová časť 

Programova  c asť PRO vycha dža žo strategickej c asti a priamo nadva žuje na opatrenia vedu ce k naplneniu 

strate gie rožvoja. Programova  c asť rožc len uje opatrenia na c iastkove  projekty a tie su  žas žac lenene  na 

konkre tne aktivity, ktory ch realiža cia povedie k naplneniu cieľov jednotlivy ch projektov.  
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Realizačná časť 

Realižac na  c asť sa venuje postupom ins tituciona lneho a organižac ne ho žabežpec enia programu rožvoja 

obce, syste mu monitorovania a hodnotenia plnenia programu rožvoja obce na ža klade stanoveny ch 

merateľny ch ukažovateľov, vecne mu a c asove mu harmonogramu realiža cie programu rožvoja obce 

formou akc ny ch pla nov 

Finančná časť 

Financ na  c asť obsahuje financ ne  žabežpec enie jednotlivy ch opatrení  a aktiví t ins tituciona lnu 

a organižac nu  stra nku realiža cie Programu rožvoja obce. 
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Analytická časť 

1. HISTÓRIA A SYMBOLY  OBCE 

Najstars ia pí somna   žmienka o obci Slanc í k pocha dža ž roku 1270, v popise panstva Fižeru a hradu  s jeho 

11 dedinami. V roku 1369 sa spomí na obec Slanc í k pod na žvom Kysžalanch a susedila vtedy so Slansky m 

Novy m Mestom (Wynaras). 

Z desiatkove ho su pisu Abaujskej stolice v roku 1565 bolo v Slanc í ku (Zalancžka) 7 sedliakov a 10 ž eliarov. 

Slanc í k sa vyvinul pri hradisku Slanec. Okolie hradu Slanec bolo už  od najstars í ch c ias roždelene  na dve 

c asti, na u žemie v okolí  dnes ne ho Slanca (maď. Nagysžala nc),ktore  patrilo k hradu a panstvu Slanca, ky m 

druha  c asť, okolie dnes ne ho Slanc í k (maď. Kissžala nc), patrilo žemanom a tak to bolo nepretrž ite cež 15. 

a 16. storoc ie. V roku 1715 bola obec opustena , v roku 1828 mala 37 domov a 285 obyvateľov. Zaoberali 

sa poľnohospoda rstvom. Dejiny obce su  v u žkom spojení  so stredoveky m hradom, ktory  bol postaveny  ža 

susednou obcou Slanec.  

V žožname kultu rnych pamiatok je evidovany  rí mskokatolí cky kostol narodenia P. Ma rie, postaveny  

pravdepodobne v druhej tretine 16. storoc ia ako protestantska  modlitebn a. V roku 1820 bol prestavany  

a v na rož iach spevneny  diagona lne postaveny mi oporny mi piliermi a pri neskors í ch  oprava ch v roku 

1889 a 1892  dostal jednoduchu  tra movu  vstupnu  stavbu s voľnou kons trukciou. Vnu torne  žariadenie je 

ž konca 19. storoc ia. 

Obec v minulosti viedla kroniku, ktora  sa vs ak nedochovala. Ako podklad pre na vrh erbu slu ž il doklad 

s pec aťou obce ž roku 1840. V modrom s tí te na vysokej želenej paž iti je sedem strieborny ch prirodženy ch 

listnaty ch stromov s c iastoc ne sa prekry vaju cimi korunami a nad nimi veľmi male  slniec ko so striedavo 

dlhy mi a kra tkymi lu c mi. 

 

                                                   Erb                                                                                 Vlajka      
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2. PODKLADY PRE SPRACOVANIE PRO 

Zdrojmi u dajov pre spracovanie analy žy bol rožpracovany  u žemny  pla n obce, u daje ktore  poskytol obecny  

u rad, pripomienky a na vrhy od obyvateľov v dotažní koch a ž verejne ho žhromaž denia, s tatisticke  u daje 

S tatisticke ho u radu Slovenskej republiky, Na rodne ho u radu pra ce a Krajskej spra vy s tatisticke ho u radu 

v Kos iciach. 

Na rodny  rožvojovy  pla n, operac ne  programy a PHSR Kos icke ho samospra vneho kraja boli v strategickej 

c asti dokumentu podkladmi pre vyhodnotenie su ladu  vyty c eny ch cieľov a opatrení  s na rodnou 

a regiona lnou strate giou. 

3. POLOHA, PRÍRODNÉ PODMIENKY A VYUŽITIE KRAJINY 

 

 3.1 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE 

Obec Slanc í k lež í  v nadmorskej vy s ke 235 až  350 m n. m. (stred obce v nadmorskej vy s ke 303 m n. m.), 

v juž nej c asti Slansky ch vrchov v blí žkosti Slanske ho hradu v doline potoka Ron ava. Čhota r je va c s inou 

odlesneny . Juhoža padne, rovnobež ne s obcou preteka  potok Slanc í k.  

3.2 PRÍRODNÉ PODMIENKY 

Kataster obce sa nacha dža v pa sme, ktore  je mož ne  žaradiť do oblasti s kontinenta lnym vplyvom 

klí my. Priemerna  teplota janua r –2,0 až  –5,0°Č, ju l 16,0 až  19,2°Č. Poc et letny ch dní  72-40, poc et dní  so 

žamržnutou po dou 50 až  80, dni so žra ž kami 1 mm 95 až  100, priemerne  žra ž ky 600 až  700 mm. Mimo 

letne ho obdobia je obec c asto žahalena  hmlami. 

Z hľadiska geomorfologicky ch jednotiek patrí  kataster obce Slanc í k do su stavy Slanske ho pohoria, 

tvorenou masí vnymi stratovulkanicky mi u tvarmi kvarte ru ohranic eny mi aktí vnymi žlomovy mi svahmi. 

Hnede  po dy Slansky ch vrchov žaberaju  prevaž ne buc iny, Č ierna hora ovplyvnena  predovs etky m 

po dotvorny m va pencovy m substra tom, vy s kou a geomorfologickou ro žnorodosťou tere nu, da va mož nosti 

vy skytu celej palete lesny ch spoloc enstiev. 

Katastra lnym u žemí m obce pretekaju  potoky Ron ava a Slanc í k. 

Svojej polohe, na u pa tí  juž nej c asti Slansky ch vrchov, vďac í  Slanc í k ža kra snu scene riu od ža padu poždl ž  

potoka Slanc í k, ktora  umocn uje požití vny dojem obce. 

 

 

 

 

 

 



ANALYTICKÁ ČASŤ 

Strana 7 

     S truktu ra po dneho fondu je žna žornena  v Tab. 3.2.1. Prevaž uje jej využ itie  na poľnohospoda rske u c ely.   

PÔDNY FOND v   ha v   % 

    Celková výmera pôdy v ha 330,3923 100,0 

    Poľnohospodárska pôda 266,1468 80,55 

   ž toho 

    orna  po da 117,7265 35,63 

    vinice 0 0,0 

    ža hrady 13,4325 4,07 

    ovocne  sady 0 0,0 

    trvale  tra vne porasty 134,9878 40,86 

    Nepoľnohospodárska pôda 64,2455 19,45 

ž toho 

    lesne  požemky 25,1278 7,61 

    vodne  plochy 1,4787 0,45 

    žastavane  plochy 22,2577 6,74 

    ostatne  plochy 15,3813 4,66 

Tab.3.2.1   

4. OBYVATEĽSTVO A OSÍDLENIE 

4.1 OBYVATEĽSTVO 

Čharakteristika su c asne ho stavu obyvateľstva podľa pohlavia, priemerne ho veku a na rodnosti je 

obsiahnuta  v Tab. 4.1.1. Negatí vnou stra nkou su c asne ho vy voja stavu obyvateľstva je jeho prestarnutie, 

c o potvrdžuje vysoky  index starnutia (pomer poc tu poproduktí vneho obyvateľstva k predproduktí vnemu 

obyvateľstvu) v porovnaní  s celoslovensky m stavom, ako aj u daje v Grafe 4.1.b b v katego rii 

poproduktí vny vek. 

   Obyvateľstvo  obec 
Slanc í k 

Slovenska  
republika 

Na rodnostna   s truktu ra 
obyvateľstva 

 Čelkom 209 5 427 917  Na rodnosť Poc et     % 

 Podiel muž ov v %  45,45 48,7  slovenska  207 99,04 

 Podiel ž ien v %  54,55 51,3  maďarska  0 0 

 Hustota obyvateľstva na km²    63,26 109,0  c eska  1 2,08 

Priemerny  vek 

obyvateľstva 

    Spolu 42,0 39,9  nemecka  0 0 

    muž i 41,9 38,2  ukrajinska  0 0 

    ž eny 42,1 41,4  ina   1 2,08 

Index starnutia 59,02 67,4  neudana  0 0 

Tab. 4.1.1 

Priažniva  situa cia vy voja obyvateľstva po 2. svetovej vojne bola po roku 1970 žabrždena   

nedostatkom pracovny ch prí lež itostí  v obci a okolí , ako aj stavebnou uža verou v obci, c o podnietilo 

vysťahovalectvo. Nepriažniva  je tiež  situa cia stavu obyvateľstva v katego rii produktí vny vek a vyhliadky 

na žleps enie tohto stavu su  minima lne vžhľadom žlu  situa ciu vy voja obyvateľstva v katego rii 

predproduktí vny vek, c o potvrdžuju  aj u daje v Tab. 4.1.2. K va c s iemu poklesu obyvateľstva v posledny ch 

rokoch nedos lo vďaka požití vnemu saldu sťahovania viď Tab. 4.1.3. 
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             Dlhodobý  vývoj  počtu  obyvateľov 

 

Graf 2.2.1.a 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Obyvateľstvo v % 

Graf 4.1.b 
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Slovenská republika 15,28 72,34 12,38

Košický kraj 16,96 71,38 11,64

Okres Košice-okolie 20 69,5 10,5

Obec Slančík 12 75,5 12,5
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ABSOLÚTNY VÝVOJ POČTU NARODENÝCH A ZOMRELÝCH 

N
A

R
O

D
E

N
Í 

SPOLU  1991 – 2003:    24 

Roky 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Počet 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 0 2 2 

SPOLU  2004 - 2015:    19 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 2 0 3 0 3 1 2 1 1 3 1 2 

Z
O

M
R

E
L

Í 

SPOLU  1991 – 2003:    61 

Roky 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Počet 2 6 7 4 4 5 4 4 8 3 4 3 7 

SPOLU  2004 - 2015:    26 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 2 3 2 5 3 2 1 2 1 1 2 2 

P
R

IR
O

D
Z

E
N

Ý
  

R
ÍR

A
S

T
O

K
 

SPOLU  1991 – 2003:    -37 

Roky 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Počet 0 -4 -4 -2 -1 -4 -2 -2 -7 -1 -4 -1 -5 

SPOLU  2004 - 2015:    -7 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 0 -3 

3 

1 -5 0 -1 1 -1 0 2 -1 0 

Tab.4.1.2 

OBJEM  SŤAHOVANIA  OBYVATEĽSTVA 

P
R

IS
Ť

A
H

O
V

A
N

Ý
 SPOLU  1991 – 2003:    77 

Roky 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Počet 4 9 5 6 5 4 4 11 7 8 9 5 0 

SPOLU  2004 - 2015:    36 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 1 8 5 3 3 2 6 0 2 0 2 4 

O
D

S
Ť

A
H

O
V

A
N

Ý
 

SPOLU  1991 – 2003:    58 

Roky 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Počet 3 11 0 5 2 5 5 12 4 4 1 3 3 

SPOLU  2004 - 2015:    46 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 0 4 6 1 3 12 1 2 2 3 4 8 

S
A

L
D

O
 

S
Ť

A
H

O
V

A
N

IA
 

SPOLU  1991 – 2003:    19 

Roky 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Počet 1 -2 5 1 3 -1 -1 -1 3 4 8 2 -3 

SPOLU  2004 - 2015:    -10 

Roky 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 1 4 -1 2 0 -10 5 -2 0 -3 -2 -4 

Tab.4.1.3 
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VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Obyvateľstvo v % 

 

Na základe štatistických údajov podľa sčítania obyvateľov z roku 2011 

Graf 4.1.c 

Graf 4.1.c  vždelanostnej s truktu ry kopí ruje situa ciu ž ostatny ch obcí  mikroregio nu, a to žvy s eny m poc tom 

obyvateľov so ža kladny m vždelaní m na jednej a extre mne ní žkym poc tom obyvateľov s vysokos kolsky m 

vždelaní m na druhej strane. Prevla daju  obyvatelia u plny m stredny m vždelaní m, nad obyvateľstvom so 

ža kladny m prí padne  uc n ovsky m a stredny m vždelaní m. 
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20

40

Slovenská
republika

Košický
kraj

Okres
Košice-
okolie

Obec
Slančík

žákladné 15 15,5 19,4 14,4

učňovské 13,4 11,7 12,5 14,8

stredné odborné bež maturity 9,7 8,5 8,7 12,5

úplné stredné s maturitou 28,1 27,9 24 34,3

vyššie odborné 1,5 1,5 1,1 1,4

vysokoškolské 13,9 13,1 10,9 9,25

bez vzdelania 15,7 17,7 3,3 12
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NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA 

Obyvateľstvo v % 

 

 Na základe štatistických údajov podľa sčítania obyvateľov z roku 2011 

Graf 4.1.d 

Graf 4.1.d poskytuje charakteristiku na bož enske ho žlož enia obyvateľstva. Z grafu je žreteľna  prevaha 

rí mskokatolí ckeho vyžnania. Poc etnu  skupinu tvorí  Na bož enska  spoloc nosť Jehovovi svedkovia, ktorí  su  

charakteristicky  nežapa janí m sa do spoloc enske ho ž ivota obce. 

4.2 OSÍDLENIE 

V obci je 97 rodinny ch domov. Neoby vany ch domov je toho c asu 29 ž ktory ch je využ í vany ch na 

rekrea ciu 21. Vy stavba novy ch rodinny ch domov stagnuje. Od roku 2005 boli vydane  iba s tyri stavebne  

povolenia na vy stavbu novy ch rodinny ch domov. Rodinne  domy su  ž 95 % vykurovane  plynom a 5% 

drevom.  
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Bez vyznania Iné
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5. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

5.1 OBCHODY A SLUŽBY 
 Zmies any  tovar 
 Ekonomicke  poradenstvo 
 Monta ž  a opravy chladiarensky ch žariadení  

 

5.2 ŠKOLSTVO 

Toho c asu je prerus ena  preva džka v tunajs ej materskej  s kole na dobu 2 rokov ž do vodu nedostatoc ne ho 

poc tu  detí . Z uvedene ho do vodu deti navs tevuju  Matersku  s kolu v s kolskom obvode v obci Slanec. Objekt 

materskej s koly je fyžicky v pomerne žlom stave a vyž aduje si rekons trukciu. Za kladna  s kola sa v obci 

nenacha dža. S kolopovinne  deti navs tevuju  ža kladnu  s kolu v blí žkej obci Slanec. 

5.3 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

Za kladna  ždravotna  starostlivosť je dostupna  v obvodnom ždravotnom stredisku v obci Slanec a odborna  

ždravotna  starostlivosť v s pecialižovany ch ambulancia ch v Kos iciach. 

5.4 KULTÚRA A ŠPORT 

V obci je pre obyvateľov k dispoží cii rí mskokatolí cky kostol. Pos ta, matrika a fara su  k dispoží cii v obci 

Slanec. 

V roku 2011 bolo pre nas ich obc anov vybudovane  „Viacu c elove  ihrisko“, ktore  spl n a vs etky predpoklady 

na aktí vny s port.  D als ie mož nosti aktí vneho oddychu v obci a jej okolí  su  turistika, ktore  ponu kaju  

v katastri obce aj mimo neho množ stvo žaují mavy ch miest. V ra mci turistiky obec kaž doroc ne organižuje 

ža spolupra ce Slanske ho mikroregio nu žimny  pochod na Dargov pri prí lež itosti oslobodenia obce  a letny  

pochod ž Dargova pri prí lež itosti osla v SNP. Je to pochod dlhy  cca 16 km. 

5.5 ÚRADY A INŠTITÚCIE A INÉ 

V obci je pre obyvateľov k dispoží cii rí mskokatolí cky kostol. V roku 2011 bola vybudovana  na obecnom 

cintorí ne „Rožlu c kova  sien “, ktora  slu ž i obc anom k do stojnej rožlu c ke žo žosnuly mi spoluobc anmi. V obci 

sa nacha dža „Dom kultu ry“ ktory  je vs ak v pomerne žlom stave a vyž aduje si rekons trukciu. Pos ta, matrika 

a rí mskokatolí cka fara su  k dispoží cii v obci Slanec.  

6. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

6.1 DOPRAVA 

Obcou precha dža cesta III. triedy III/5529, ktora  konc í  v obci. D alej pokrac uje ako u c elova  cesta spa jaju ca 

obce Slanc í k a Ruskov.   

V blí žkosti obce precha dža najstars í  a najdlhs í  turisticky  chodní k 0915-EB-c ervena  žnac ka (euro pska 

diaľkova  trasa) E3 vedu ca ž Portugalska. Na Slovensko vcha dža cež Dargovsky  priesmyk odkiaľ pokrac uje 

až  do Istanbulu. 

V blí žkosti obce juž ny m smerom sa nacha dža pri ž eležnici jeden kamen olom. Obcou neprecha dža 

ž eležnic na  trať.  
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        Katastrom obce precha dža cyklotrasa 023 – MtB Alž beta. Je to diaľkova   horska  cyklomagistra la 

urc ena  pre horske  bicykle, ktora  vedie poždl ž  cele ho pohoria Slanske  vrchy. Zac í na v obci Pavlovce 

v Pres ovskom kraji, pokrac uje juž ne a konc í  až  pri jažere  Veľka  Ižra, kde sa napa ja na maďarsku  c asť 

cyklotra s. Dl ž ka  MtB Alž bety je 53 km.  

6.2 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Z hľadiska technickej infras truktu ry ma  obec vybudovany  plynovod. Za sobovanie vodou je individua lne, 

žo studní . V obci nie je vybudovana  kanaliža cia a Č OV. Severovy chodnou c asťou precha dža elektricke  

vedenie 22 a 400 kV vedenie. Prí jem signa lu mobilny ch opera torov T-mobile, O2 a Orange.  

7. EKONOMIKA 

7.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADŇA A ODVETVOVÁ ŠTRUKTÚRA 

Vžhľadom na podhorsky  charakter obce, su  prí lež itosti žamestnania veľmi obmedžene . Negatí vnou 

stra nkou je aj u padok a ukonc enie c innosti poľnohospoda rskeho druž stva. Ornu  po du ž 90 % využ í va 

poľnohospoda rsky podnik Agropodnik Slamož, Zemplí nska Teplica iba pre u c el rastlinnej vy roby, ktora  

vytva ra iba ma lo pracovny ch prí lež itostí  a 10 % ornej po dy využ í vaju  obyvatelia pre u c el samoža sobenia. 

7.2 TRH PRÁCE 

Poc et nežamestnany ch v priebehu rokov 2004 – 2015 mal kolí savu  tendenciu. V roku 2004 sa priemerny  

poc et nežamestnany ch pohyboval na u rovni 22 oso b, V nasleduju cich rokoch nežamestnanosť v obci 

klesala až  na najniž s iu u roven  v roku 2007, kde nežamestnanosť dosahovala 7 oso b. Nasleduju ce obdobie 

do roku 2015 malo vs ak narastaju cu tendenciu, kde v roku 2015 bolo  nežamestnany ch v priemere 19 

oso b. Nežamestnanosť v obci ža posledne  roky rastie ako je to žrejme  aj ž grafu 7.2.a, a grafu 7.2.b. sta le 

je vs ak niž s ia ako krajska  a okresna  nežamestnanosť. 

Nezamestnanosť v obci a jej porovnanie s okresnou, krajskou a celonárodnou 

nezamestnanosťou (v%)

 

Graf 7.2.a 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Slovenská republika 13,07 11,36 9,4 7,99 8,39 12,66 12,46 13,59 14,44 13,5 12,29 10,63

Košický kraj 18,89 17,5 15,18 12,71 13,5 17,3 16,78 18,76 19,58 17,23 15,92 14,39

okres Košice-okolie 22,34 21,51 19,39 16,52 17,37 21,71 21,27 22,86 24,6 19,49 19,2 17,66

obec Slančík 10,9 7 6,5 3,4 2,8 5,5 6,2 7,2 7,5 7,8 8,8 9,7
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Nezamestnanosť podľa pohlavia  

 

Graf 7.2.b 

8. ROZPOČET, MAJETOK A OBECNÝ ÚRAD 

 

Obec toho c asu nie je žaťaž ena  u verom. Za u c elom financovania rožvojovy ch aktiví t by mohla obec, 

v žmysle Za kona o rožpoc tovy ch pravidla ch 583/2001, c erpať u ver.  
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P R Í J M Y Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

Skutočnosť  % 

plnenia 

BEŽNÉ PRÍJMY     

 Daňové príjmy (100) 53 657,00 55 339,00 55 250,30 99,84 

 Nedaňové príjmy (200) 1 910,00 2 634,00 2 087,09 79,24 

 Granty a transfery (300) 1 011,00 6 838,00 5 897,73 86,25 

SPOLU 56 578,00 64 811,00 63 235,12 97,56 
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8.1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBECNÉHO ÚRADU 

Starosta obce ( 100 % u va žok) 

Samostatna  financ na  odborna  referentka ( 100% u va žok) 

Hlavny  kontrolo r ( 0,05 %  u va žok) 

8.2 MAJETOK 

Objekty: Dom kultu ry, socia lna budova ku kultu rnemu domu, materska  s kola, ČO sklad v priestoroch MS , 

pož iarna žbrojnica s priestormi obecne ho u radu, ža chyt pramen a pitnej vody, obecna  studn a, Rožlu c kova  

sien , Viacu c elove  ihrisko, 

Pozemky: požemky pod obecny mi budovami, cintorí nom a komunika ciami 

9. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

V obci sa žaviedol separovany  žber odpadov, odvož odpadov je žabežpec ovany  spoloc nosťou FÚRA s.r.o. 

v pravidelny ch dvojty ž dn ovy ch intervaloch a žber veľkoobjemove ho odpadu na pož iadanie, najmenej 

vs ak 2 x roc ne. Na u žemí  obce sa t.c . nenacha džaju  ž iadne nelega lne skla dky odpadu, nakoľko boli 

V Ý D A V K Y Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

Skutočnosť  % 

plnenia 

BEŽNÉ  VÝDAVKY     

 Obec (0111) 46 198 46 737 45 689,52 97,76 

 Výdavky VS (0160) 0 648 647,78 99,97 

 Dlh VS (0170) 780 230 102,59 44,60 

 DHZ (0320) 710 510 241,66 47,38 

 Zamestnanosť (0412) 940 1 123 168,92  15,04 

 Údržba ciest (0451) 100 160 160,00 100,00 

 Odpady (0510) 2 830 8 342 8 242,75 98,81 

 Obecná studňa (0630) 500 245 240,61 98,21 

 Verejné osvetlenie 

(0640) 

650 650 572,00 88,00 

 Ihrisko (0810) 150 180 20,88 11,60 

 Kultúra (0820) 790 998 971,62 97,36 

 Čintorín (0840) 880 698 331,76 47,53 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY     

 Obec (0111) 0 1 149 960,00 83,55 

VFO     

 Dlh VS (0170) 2 050,00 3 141,00 3 140,68 99,99 

SPOLU 56 578,00 64 811,00 61 490,77 94,87 
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odstra nene  v ra mci projektu „Odstra nenie nelega lnych skla dok ž katastra obce Slanc í k“ v roku 2015. 

Riadena  skla dka odpadu sa v katastri obce nenacha dža. 

 V prí pade intenží vnych daž ďovy ch žra ž ok docha dža k žnec isťovaniu vodne ho toku Slanc í k ž area lu 

mas talní  by vale ho poľnohospoda rskeho podniku. Pre odstra nenie negatí vnych vplyvov na ž ivotne  

prostredie je v obci nevyhnutne  dobudovať kanaliža ciu, skvalitniť žber a triedenie odpadu a vy chovne 

po sobiť na obyvateľov na nutnosť na žachovanie c iste ho ž ivotne ho prostredia a triedenia odpadu ža 

u c elom využ itia ako druhotnej suroviny.  

10. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

 

2005 Rekonštrukcia miestneho rožhlasu – MF SR 

2005 Začiatok rekonštrukcie KD – ÚV SR (v nasledujúcom období požastavené)   

2008 Rekonštrukcia verejného osvetlenia – MF SR  

2008  Program obnovy dediny – Vetva „Č“ – MŽP SR 

2008  Prírodný amfiteáter – vlastné ždroje 

2008  Betónový most REGETA – v spolupráci s LESY, a.s. 

2010  Program obnovy dediny – Vetva „B2“ Záchyt – MŽP SR 

2010  ÚPN obce Slančík – MF SR 

2011  Výstavba „Viacúčelové ihrisko v obci Slančík“ – MAS Hornád Slanské vrchy 

2011-2012  II. realižačný projekt – revitaližácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR – ÚV SR 

2011-2014   Výstavba „Rožlúčkovej siene“  v obci Slančík – vlastné ždroje, ÚV SR 

2014 Sadové úpravy verejných priestorov v obci Slančík – POD 

2014 Zmeny a doplnky k UPN – MF SR 

2014 Výstavba cyklotrasy a rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Slančík – MAS Hornád 

2015  Odstránenie nelegálnych skládok v obci Slančík - POD  

11. PRIORIZÁCIA PODĽA OBČANOV 

Zber da t sa realižoval prostrední ctvom dotažní kov doruc eny ch do jednotlivy ch doma cností . Čelkovo bolo 

spracovany ch 6 dotažní kov ž doma cností  a 5 pripomienok ž verejne ho žhromaž denia. Ú c asť na ankete 

bola dobrovoľna . Vy sledky žberu informa cií  boli spracovane  podľa jednotlivy ch oblastí  v tabuľke.  

Ľudské zdroje a sociálna oblasť 

Protialkoholicka  a protidrogova  vy chova 

Podpora a pomoc ždravotne postihnuty m a stars í m obc anom 

Infraštruktúra 

Vybudovanie vodovodu 

Vybudovanie kanaliža cie 

Vysokory chlostny  internet 

Rožs í renie investic nej bytovej vy stavby 

Rekons trukcia miestnych komunika cií  a dobudovanie novy ch podľa ÚPN 
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Vybudovanie odvodn ovací ch rigolov a chodní kov 

Rekons trukcia kultu rneho domu  

Rekons trukcia budovy MS  

Rekons trukcia spoloc nej budovy OcÚ a hasic skej žbrojnice 

Životné prostredie 

Ú prava verejnej želene 

Likvida cia divoky ch skla dok 

Ochrana vodny ch tokov pred žnec istení m 

Kultúra 

Spreva džkovanie obecnej kniž nice 

Vytvorenie vhodny ch podmienok pre c innosť folklo rnej skupiny 

Podnikanie a cestovný ruch 

Vybudovanie vodnej na drž e napa janej ž pramen a 

Vybudovanie pož iarnej na drž e 

Využ itie jestvuju cich poľnohospoda rskych budov na agroturistiku 

Vybudovanie salas a s mož nosťou poda vania jeda l  

12. SWOT ANALÝZA 

Čieľom SWOT analy žy je žhodnotiť a žhrnu ť ža kladne  charakteristiky u žemia aktivity, ktore  sa v n om 

uskutoc n uju . Silne  a slabe  stra nke popisuju  vnu torny  stav, ktory  mo ž e obec priamo ovplyvn ovať, 

s ohľadom na minulosť a prí tomnosť. Prí lež itosti a ohroženia sa ty kaju  vonkajs í ch vplyvov, na ktore  obec 

nema  dosah s ohľadom na budu cnosť. 

 Vy sledky SWOT analy žy boli vy chodiskom pre tvorbu strate gie. Vžhľadom na rožsah ries eny ch 

proble mov bola analy žy ž do vodu prehľadnosti rožc lenena  na s tyri oblasti: u žemie a ž ivotne  prostredie, 

infras truktu ru, hospoda rstvo a ľudske  ždroje. Okrem vy sledkov analy žy predcha džaju cich kapitol 

analytickej c asti, boli do nej žapracovane  tie pož iadavky obyvateľov obce a miestnej pracovnej skupiny 

pre implementa ciu, ktore  podľa nich su  rožhoduju ce pre ďals í  rožvoj obce.  
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SILNÉ  STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Územie a životné prostredie  

 Potencia l biomasy pre alternatí vne 
vykurovanie rodinny ch domov 

 Existuju ce lokality v schva lenom u žemnom 
pla ne pre vy stavbu rodinny ch domov 

 Vysporiadane  požemky pod obecny mi 
budovami a komunika ciami 

 Lož iska  geoterma lnych vo d 

 

Infraštruktúra 

 Obec je plynofikovana  
 Esteticke  prí rodne  prostredie 
 Existencia materskej s koly 
 Čyklotrasa Alž beta  
 turisticky  chodní k c ervena  žnac ka E3 
 
Ľudské zdroje 
 
 Požití vne saldo sťahovania 
 
 
 
 
 
Hospodárstvo 
 
 Existencia voľny ch rožvojovy ch plo ch pre 

podnikanie 
 Nevyuž í vana  budova v obci 
 Režervy v regiona lnom marketingu 

Územie a životné prostredie  

 Existencia neriadeny ch skla dok odpadov 
 Č iastoc ne žnec istene  vodne  toky 
 Excentricka  poloha mimo trasy cesty II. triedy 

c . 552 Kos ice – Veľke  Kapus any 
 Nebežpec enstvo žosuvov po d 
 
 
 
 
Infraštruktúra 
 
 Absencia kanaliža cie a vodovodu 
 Miestne komunika cie v žlom stave cesta 

Slanc í k - Ruskov 
 
 
 
Ľudské zdroje 
 
 Nepriažniva  vekova  s truktu ra obyvateľstva 

v predproduktí vnom, produktí vnom 
a poproduktí vnom veku 

 Nežamestnanosť v obci  
 Jažykova  barie ra  
 
Hospodárstvo 
 
 Jednostranne žamerane  poľnohospoda rstvo 

na rastlinnu  vy robu 
 Nedostatok pracovny ch prí lež itostí  pre 

miestne obyvateľstvo 
 Nedostatok obecny ch financ ny ch ždrojov 
 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

Územie a životné prostredie 

 Čežhranic na  spolupra ca s Maďarskou 
republikou 

 Založ enie pasienkove ho spoloc enstva 
 

 

Infraštruktúra 

 Využ itie s truktura lnych fondov pre 
dobudovanie Infras truktu ry 

Územie a životné prostredie 

 Mož nosť vžniku neriadeny ch skla dok 
odpadov  

 Č iastoc ne žnec istene  vodne  toky 
 Stare  ekologicke  ža ťaž e 
 

Infraštruktúra 

 Rižiko neu spechu  ží skania podpory žo 
s truktura lnych fondov 
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 Využ itie potenciona lnych mož ností  
priva tnych spoloc ností  rekons truovania 
a budovania infras truktu ry v novy ch 
lokalita ch 
 

Ľudské zdroje 

 Mož ne  žleps enie vekovej s truktu ry 
obyvateľstva v budu cnosti 

 Ož ivenie spoloc enske ho ž ivota v obci 
 

Hospodárstvo 

 Podnikanie v oblasti turisticke ho ruchu 

 

 

 

Ľudské zdroje 

 Ú nik produktí vneho obyvateľstva do 
ekonomicky ch centier 
 

Hospodárstvo 

 Neochota obyvateľstva k podnikaniu 
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Strategická časť 

Čieľom strategickej c asti je na ža klade požnatkov ž analytickej c asti stanoviť ví žiu a ciele ďals ieho vy voja 
a vytvoriť podmienky a formovať prostredie, ktore  umož ní  dosiahnutie stanoveny ch cieľov a teda aj 
realiža ciu navrhnutej strate gie. 
 Kľu c ovou u lohou pri strategickom pla novaní  je spa tna  va žba. Efektí vnosť pla novany ch aktiví t je 
potrebne  pravidelne vyhodnocovať a prispo sobiť strate giu novy m vnu torny m a vonkajs í m podmienkam, 
ktore  ovplyvn uju  rožvoj obce. Predkladana  c asť PRO sa žameriava na strate giu rožvoja obce Slanc í k, so 
žohľadnení m dostupny ch da t (s tatisticky  u rad, vy stupy ž dotažní kov), ale ja relevantny ch informa cií  
ží skany ch od miestnych akte rov, cež tžv. ma kke  da ta (oc aka vania obyvateľov samospra vy).  
Vychádžajúc žo skúseností a relevantnej dokumentácie, ktorá stojí ža vytvorením PRO každej obce, je pre 
definovanie obecnej rožvojovej stratégie nevyhnutné pochopiť aj prognostické varianty rožvoja 
úžemných celkov vyššej úrovne. Tie je potrebné žapracovať nielen ž hľadiska strednodobého, ale aj 
dlhodobého horižontu. Tieto východiská prognóžy budúceho vývoja sú prežentované v strategických 
dokumentoch národnej a nadnárodnej úrovne. Najvyšší dokument predstavuje Stratégia Európa 2020, 
ktorá sa premieta aj do opatrení regionálnej politiky, podporujúcich rožvoj jednotlivých regiónov 
Slovenska. Ide o vížiu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí, definuje ciele, ktoré sa 
majú do roku 2020 naplniť pričom pre jednotlivé ciele stanovuje ukazovatele na ich hodnotenie. 
Základom tejto stratégie sú tri vžájomne sa doplňujúce priority, ktoré je možné preniesť aj na lokálnu 
úroveň – úroveň obcí:  
1. Inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva žaloženého na žnalostiach a inovácii,  
2. Udržateľný rast – podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré 

efektívne využíva ždroje,  
3. Inkluzívny rast – podpora hospoda rstva s vysokou mierou žamestnanosti, ktore  žabežpec í  socia lnu 

a u žemnu  su drž nosť. 
 

Pri spracovaní  Strategickej c asti PRO obce Slanc í k boli v plnej miere akceptovane  najvy žnamnejs ie 
rožvojove  dokumenty ty kaju ce sa u žemia obce – Partnerska  dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-
2020, ako aj s Na rodna  strate gia regiona lneho rožvoja SR (schva leny  užnesení m Vla dy SR c . 222 žo 14. 
ma ja 2014), Program hospoda rskeho a socia lneho rožvoja Kos icke ho samospra vneho kraja, Ú žemny  pla n 
Kos icke ho samospra vneho kraja, pric om kľu c ovy m dokumentom vymedžuju cim ra mec strategickej c asti 
je ža kon c . 539/2008 Z. ž. o podpore regiona lneho rožvoja: 
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja definuje Program rozvoja obce nasledovne v § 8:  
Program rozvoja obce  
1. Program rožvoja obce je strednodobý rožvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a 

prioritami ustanovenými v národnej stratégii a žohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe 
rožvoja vyššieho úžemného celku, na úžemí ktorého sa obec nachádža, a je vypracovaný podľa 
žáväžnej časti úžemnoplánovacej dokumentácie obce.  

2. Vypracovanie programu rozvoja obce žabežpečuje obec pri uplatnení partnerstva.  
3. Program rožvoja obce vytvorený v rámci partnerstva požostáva ž:  

a. analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýžu východiskovej situácie obce, 
odhad jej budúceho vývoja, možné rižiká a ohroženia vo väžbe na existujúce stratégie a koncepcie 
a využívanie vnútorného potenciálu úžemia, jeho limitov a rožvoja, definovanie podmienok 
udržateľného rožvoja obce,  

b. strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rožvoja obce pri žohľadnení jej vnútorných špecifík a 
určí hlavné smery, priority a ciele rožvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s 
cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rožvoja úžemia,  

c. programovej časti, ktorá obsahuje najmä žožnam opatrení a aktivít na žabežpečenie realižácie 
programu rozvoja obce,  
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d. realižačnej časti, ktorá je žameraná na popis postupov inštitucionálneho žabežpečenia formou 
partnerstva a organižačné žabežpečenie realižácie programu rožvoja obce, systém 
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných 
ukažovateľov, vecný a časový harmonogram realižácie programu rožvoja obce formou akčných 
plánov,  

e. finančnej časti, ktorá obsahuje finančné žabežpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 
inštitucionálnej a organižačnej stránky realižácie programu rožvoja obce.  

4. Aktualižácia programu rožvoja obce sa vypracúva podľa potreby.  
5. Program rožvoja obce a jeho aktualižáciu schvaľuje obecné žastupiteľstvo.  
6. Schva lenie programu rožvoja obce a prí slus nej u žemnopla novacej dokumenta cie, ak jej spracovanie 

vyž aduje osobitny  predpis, je podmienkou na predlož enie ž iadosti obce o poskytnutie dota cie žo 
s ta tneho rožpoc tu a ž doplnkovy ch ždrojov podľa § 4 ods. 2. 

 
Pôsobnosť obcí pri podpore regionálneho rozvoja zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
definuje nasledovne v § 12.  
Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rožvoja:  
a. analyžuje a hodnotí úroveň rožvoja svojho úžemia a jeho častí, žabežpečuje jeho trvalo udržateľný 

hospodársky rožvoj, sociálny rožvoj a úžemný rozvoj,  
b. žabežpec uje a koordinuje vypracovanie a realiža ciu programu rožvoja obce alebo spoloc ne ho 

programu rožvoja obcí , pravidelne ho monitoruje a kaž doroc ne do 31. ma ja žasiela prí slus ne mu 
vys s iemu u žemne mu celku spra vu o jeho plnení  a žabežpec uje su lad programu rožvoja obce alebo 
spoloc ne ho programu rožvoja obcí  s u žemnopla novacou dokumenta ciou, ak jej spracovanie vyž aduje 
osobitny  predpis,  

c. spolupracuje s vyšším úžemným celkom, na úžemí ktorého sa obec nachádža, na príprave a realižácii 
programu rožvoja vyššieho úžemného celku a na účely evidencie poskytuje vyššiemu úžemnému 
celku program rozvoja obce,  

d. podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so žameraním podpory regionálneho rožvoja podľa § 3, v 
spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádžajú na 
úžemí obce,  

e. vytvára podmienky na vžnik a rožvoj úžemnej spolupráce a partnerstiev,  
f. spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a úžemnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré 

plnia funkcie úžemnej samosprávy,  
g. podporuje rožvoj podnikateľsky ch aktiví t potrebny ch na rožvoj obce. 
 
Su c asťou predlož enej strategickej c asti dokumentu je strategicka  ví žia, formula cia a na vrh strate gie 
rožvoja a formula cia cieľov v hospoda rskej, socia lnej a environmenta lnej oblasti. 

1. TERMINOLÓGIA 

Strategický cieľ – formuluje všeobecnú predstavu riešenia určitého súboru oblasti problémov (štátu, 

regiónu, obce) v strednodobom časovom horižonte 5 až 7 rokov. 

Špecifický cieľ – formuluje konkre tne ries enia urc ite ho proble mu (s ta tu, regio nu, obce) a vyply vaju ceho 

žo strategicke ho cieľa. 

Priorita – vyjadruje c omu bude dana  prednosť pri ries ení  urc ite ho proble mu (s ta tu, regio nu, obce) 

a vyply va ž analy žy su c asne ho stavu. 

Opatrenie – predstavuje konkre tny prostriedok a spo sob ako sa dosiahne uskutoc nenie priority, v akom 

c asovom horižonte, vc í tane potrebny ch financ ny ch prostriedkov. 
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Aktivita – žahrn uje skupinu krokov alebo podrobnejs í ch u loh, žosu ladeny ch podľa vecne ho c asove ho, 

financ ne ho a organižac ne ho hľadiska, ktore  je potrebne  v priebehu konkre tneho projektu vykonať. 

2. STRATEGICKÁ VÍZIA A STRATEGICKÝ CIEĽ 

Vížia predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec žo strednodobého hľadiska dosiahnuť. Definuje rámec 
pre vymedženie strategických cieľov a priorít na obdobie budúcich 7 rokov pričom popisuje aj postupy 
na ich dosiahnutie. Vížia obce Slančík predstavuje opis ideálneho stavu, ktorý si obyvatelia obce prajú 
dosiahnuť a aktívnym systematickým prístupom sa chcú blížiť k jej naplneniu.  
Na žáklade komplexnej analýžy východiskového (súčasného) stavu obce, súboru kvalitatívnych a 
kvantitatívnych dát, analýžy silných a slabých stránok úžemia a identifikácii hlavných faktorov 
smerujúcich k rožvoju úžemia, pochopením väžieb úžemia a žohľadnením faktorov podporujúcich rast 
resp. rožvoj úžemia a na žáklade funkcií, ktoré obec v súčasnosti plní je strategická vížia. Podľa tejto 
stratégie  

Úrc uju ci vplyv pre vyty c enie strate gie rožvoja obce mali vy sledky analy žy žhrnute  v SWOT analy že, 
pripomienky dotažní kove ho prieskumu na žorov obyvateľov a pripomienok ž verejne ho žhromaž denia 
s ohľadom na kompetencie a mož nosti obce.  

Č o sa ty ka ža kladnej infras truktu ry, pre obec Slanc í k platia ža very analy žy Operac ne ho programu 
Za kladna  infras truktu ra, ž e vidiecke oblasti maju  prevaž ne slabo rožvinutu  ža kladnu  vybavenosť, c o 
spo sobuje ich vyľudn ovanie a narus uje stabilitu vidieckych komuní t. Obyvateľstvo ža najva c s ie negatí va 
považ uje absenciu vodovodu, kanaliža cie a žly  stav miestnych komunika cií . Vžhľadom na financ nu  
na roc nosť ty chto aktiví t bude mož ne  tieto ciele uskutoc niť iba ža pomoci dota cií , prí padne investí cií  
su kromny ch spoloc ností  podnikaju cich v oblasti environmenta lnych aktiví t. 
Predpoklada  sa, ž e skvalitnenie infras truktu ry prispeje k atraktí vnosti lokality, c o umož ní  využ iť jej 
prirodženy  potencia l, spoc í vaju ci v nenarus enom turisticky žaují mavom prí rodnom prostredí  
s potenciona lnymi plochami pre žjaždove  a bež ecke  lyž iarske aktivity. V prí pade využ itia potencia lu 
geoterma lnych vo d sa predpoklada  synergicky  efekt, ktory  by prispel k vytvoreniu novy ch celoroc ny ch 
pracovny ch prí lež itostí  pre miestne obyvateľstvo. 
Pre dosiahnutie ty chto cieľov je nutne  žachovať c iste  ž ivotne  prostredie, c o predpoklada  odstra niť stare  
ekologicke  ža ťaž e a žabra niť vžniku novy ch. 
 

3. STRATÉGIA ROZVOJA 

 Zámerom tejto časti programu je žadefinovať priority a opatrenia, ktoré s určitosťou povedú priamo 
k naplneniu stanovenej vížie, pričom tieto priority a návrhy nemusia spadať len do kompetencie obce. V 
tejto časti je dôležité ich explicitne vymedžiť a pomenovať tak, aby ich bolo možné žapracovať do plánu 
plnenia. Pri opatreniach, ktoré nie sú priamo v kompetencii obce, je dôležité aby boli presne sformulované 
do takej podoby, v akej ich obec bude môcť žačleniť do vyšších strategických žámerov napr. 
samosprávneho kraja.  
Stratégia rožvoja obce Slančík vychádža ž aktualižovanej Národnej stratégie regionálneho rožvoja 
Slovenskej republiky a nadväžuje na Priority a ciele stratégie rožvoja Košického kraja, kde sa uvádža, že 
„Košický kraj je ostatný vidiecky, pomaly rastúci región SR, s dlhodobou vysokou mierou 
nežamestnanosti, vysokým stupňom pripravenosti na inovácie, priemerne atraktívny a 
konkurencieschopný, ale rožvíjajúci sa a konvergujúci mimo centra rožvojových aktivít EÚ a s možnosťou 
cežhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou a Úkrajinou“.  
Naplnenie dlhodobej vížie a dosiahnutie strategického cieľa národnej stratégie je rožložené do piatich 
prioritných oblastí, ktoré by sa mali stať jej žákladnými piliermi realižácie. Základné prioritné oblasti sú 
vymedžené nasledovne: 
Prioritná oblasť 1 : Veda, výskum a inovácie  
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Prioritná oblasť 2 : Ľudské zdroje  
Prioritná oblasť 3 : Zamestnanosť  
Prioritná oblasť 4 : Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie  

 
Vyššie uvádžané prioritné oblasti Národnej stratégie regionálneho rožvoja (žároveň 5 prioritných oblastí 
KSK) je premietnutých do navrhovaných priorít v stratégii rožvoja obce, pričom sú prispôsobené 
podmienkam obecnej samosprávy tak, že PO 1, 3, 4 ž Národnej stratégie RR sú v PRO žjednotené do 
Prioritnej oblasti Hospodárska politika, PO 2 predstavuje v PRO Prioritnú oblasť Sociálna politika a PO 5 
predstavuje oblasť Environmentálna politika.  

 

4. STRATEGICKÉ VÍZIE OBCE DO ROKU 2022 

A - Environmentálna oblasť  
Oblasť A1 Z ivotne  prostredie. 

Vízia A1 Kvalitne  ž ivotne  prostredie s funguju cim syste mom jeho ochrany a tvorby.  
Priorita: skra s lenie ž ivotne ho prostredia 

Vízia A2 Odpadove  hospoda rstvo 
Priorita: vybudovanie kompostoviska, separovany  žber, podpora vždela vania 
k environmenta lnemu cí teniu – odpad ako hodnotna  druhotna  surovina 

Vízia A3 Protipovodn ove  opatrenia 
Priorita: rekons trukcia existuju cich rigolov, budovanie novy ch rigolov  

B - Hospodárska oblasť 
Oblasť B1 Podnikanie v obci (ekonomika – podnikanie – služ by – žamestnanosť- cestovny  ruch). 

Vízia B 1 Prosperuju ce ekonomicke  ža žemie dostatoc ne podporuju ce rožvoj u žemia 
obce. 

Priorita: sprí stupnenie informa cií  o voľny ch nehnuteľnostiach vhodny ch na 
podnikanie, podpora propaga cie jednotlivy ch podnikateľsky ch subjektov a 
vytvorenie syste mu podpory novy ch a žac í naju cich podnikateľov na u žemí  obce, 
podpora SHR v obci,  

Oblasť B2 Partnerska  spolupra ca 
Vízia B2: partnerska  spolupra ca s iny mi subjektami 

Priorita: spolupra ca s okolity mi obcami, cežhranic na  spolupra ca, spolupra ca 
s podnikateľmi a mož ny mi investormi 

Oblasť B3 Technicka  infras truktu ra.  
Vízia B3 Moderna  technicka  infras truktu ra plne vyhovuju ca potreba m vs etky ch 
obyvateľov.  

Priorita: Kanaližac na  sieť, Vodovodna  sieť, Internet, Kamerovy  syste m 
Oblasť B4 Dopravna  infras truktu ra.  

Vízia B4 Dopravna  infras truktu ra plne vyhovuju ca potreba m vs etky ch obyvateľov.  
Priorita: Miestna cestna  sieť, Čhodní ky, Čyklochodní ky 

Č - Sociálna oblasť  
Oblasť Č1 Socia lna a ždravotna  oblasť.  

Vízia Č1 Spokojnosť obyvateľov obce s u rovn ou a rožsahom poskytovany ch socia lnych a 
ždravotní ckych služ ieb.  

Priorita: Podpora socia lnych služ ieb v obci 
Oblasť Č2 Kultu ra, kultu rne dedic stvo a spoloc ensky  ž ivot.  

Priorita: rekons trukcia kultu rnych žariadení , oddychovy ch žo n a verejny ch 
priestranstiev, podpora kultu rnych aktiví t 

Oblasť Č3 S port.  
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Vízia Č3 V obci pulžuje kultu rny, s portovy  a spoloc ensky  ž ivot, realižuju  sa tradic ne  
c innosti a origina lne podujatia vďaka aktí vnemu obc anovi a aktí vnym spoloc enstva m, 
ktorí  vyžna vaju  požití vne hodnoty a tradí cie. 

Priorita: rekons trukcia s portovy ch žariadení , podpora s portovy ch podujatí  
Oblasť Č4 Rožvoj by vania 

Vízia Č4 – Rožvoj by vania plne vyhovuju ci potreba m obyvateľov. 
Priorita: podpora vy stavby novy ch rodinny ch domov,  

 

Na plnení tejto stratégie je nutné žainteresovať čo najväčší počet obyvateľov a ďalších partnerov 
z podnikateľského a mimovládneho sektora aby kontinuálne dochádžalo k prehlbovaniu miestnej 
demokracie. Všetky sily v obci je nutné žainteresovať na plnení jej strategických cieľov a tak 
intenžifikovať ďalší hospodársky a spoločenský trvalo udržateľný rožvoj komunity. Čež vyššie uvádžané 
definovanie priorít, ktoré sú následne v programovej časti dokumentu rožpracované do jednotlivých 
opatrení, tie žas do projektov, ktoré sú tvorené konkrétnymi aktivitami, bude obec napĺňať žadefinovanú 
strategickú vížiu rožvoja.  
Naplnenie strategického cieľa obce sa dosiahne cež naplnenie uvedených cieľov a k nim priradených 
opatrení tab.4.1: 

Prioritná 
oblasť 

HOSPODÁRSKA SOCIÁLNA ENVIRONMENTÁLNA 

Strategický 
cieľ  

Rozširovať a napĺňať vnútorný 
potenciál územia obce, 
založený na dobudovaní 
dopravnej a technickej 
infraštruktúry a podporovať 
miestne hospodárstvo.  

Podpora skvalitnenia 
občianskej, športovej a 
kultúrnej vybavenosti obce a 
celkové zvýšenie kvality života 
v obci  

Zaistenie kvalitného životného 
prostredia pre obyvateľov obce 
ako nevyhnutný predpoklad 
života v „zdravej obci“.  

Priority   Technická infraštruktúra  
 Dopravná infraštruktúra  
 Podnikateľské prostredie 

a cestovný ruch  
 Partnerská spolupráca s 

inými subjektmi  

 Sociálna inklúžia v obci  
 Bývanie a občianska 

vybavenosť  
 Školstvo, kultúra a šport  
 Obecné (verejné) 

priestory a služby  

 Ochrana ŽP a majetku 
obyvateľov obce  

 Odpadové hospodárstvo  
 Protipovodňové opatrenia  
 

Opatrenia  1.1 Zlepšenie technickej 
vybavenosti obce 

1.2 Skvalitnenie miestnej 
dopravnej infraštruktúry  

1.3 Podpora rozvoja 
cestovného ruchu 

1.4 Podpora podnikateľov 
1.5 Podpora a rozvoj 

spolupráce s okolitými 
obcami a podpora 
cežhraničnej spolupráce  

2.1 Podpora tvorby 
podmienok pre rozvoj 
bývania v obci  

2.2 Podpora sociálnej 
infraštruktúry a služieb a 
bežpečnosti v obci 

2.3 Skvalitnenie ponuky 
športového, kultúrneho a 
spoločenského vyžitia v 
obci  

3.1 Prevencia pred 
povodňami  

3.2 Podpora zhodnocovania 
odpadov  

3.3 Opatrenia proti čiernym 
skládkam  

tab.4.1. 
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Programová časť 

Programova  c asť PRO vycha dža žo strategickej c asti a priamo nadva žuje na opatrenia vedu ce k naplneniu 

strate gie rožvoja. Programova  c asť rožc len uje opatrenia na c iastkove  projekty a tie su  žas c lenene  na 

konkre tne aktivity, ktory ch realiža cia povedie k naplneniu cieľov jednotlivy ch projektov. 

 

 

Pre každú ž troch prioritných oblastí stratégie rožvoja bol vypracovaný súbor opatrení vedúcich k 
naplneniu cieľa prioritnej oblasti prostredníctvom projektov, pričom najnižšia úroveň je reprežentovaná 
úrovňou aktivít.  
Predložená programová časť sa žameriava na:  
 opatrenia dekomponované na projekty, ktorých plnenie je žabežpečené prostredníctvom 

konkrétnych aktivít,  
 súbor ukažovateľov - výsledku a dopadu s uvedením východiskovej a cieľovej hodnoty. 
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1. OPATRENIA, PROJEKTY A AKTIVITY PODĽA PRIORITNÝCH OBLASTÍ 

 

Konkrétne projekty a aktivity, ktoré obec plánuje v strednodobom horižonte realižovať, sú uvedené v 
nasledujúcom formulári. Aktivity, ktoré budú realižované formou projektového žámeru, sú uvedené ako 
Projekt. Jednotlivé činnosti, ktoré sa neplánujú realižovať formou projektového žámeru, sú v tabuľke 
uvedené ako Aktivita.  
Vycha džaju c ž Partnerskej dohody SR, kde sa na str. 38 uva dža, ž e „ pre rožvoj obcí  a miestny rožvoj je 
potrebne  smerovať investí cie do drobnej infras truktu ry (rožvoj podnikania a vidieckeho cestovne ho 
ruchu), miestnych služ ieb, vytva ranie podmienok pre komunitnu /podnikateľsku  c innosť (využ itie 
nevyuž í vany ch objektov v obciach) a podporu miestnej žamestnanosti“, definovala obec Slančík 
projektové zámery pre roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2024  spadaju ce pod tri prioritne  oblasti 
nasledovne: 
 
Formula r P1: Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa prioritných oblastí 
 

prioritna  oblasť 1: HOSPODA RSKA OBLAST  
Strategický cieľ: Rožs irovať a napl n ať vnu torny  potencia l u žemia obce, žalož eny  na dobudovaní  
dopravnej a technickej infras truktu ry a podporovať miestne hospoda rstvo 
 
Priorita 1.1:      Zlepšenie technickej vybavenosti obce 

Opatrenie 1.1.1:     Kanaližac na  sieť 
Aktivita 1.1.1.1:     Vypracovanie dokumenta cie pre vy stavbu kanaliža cie a Č OV 
Aktivita 1.1.1.2:     Vy stavba kanaliža cie 

Opatrenie 1.1.2:     Vodovodna  sieť 
Aktivita 1.1.2.1:     Vypracovanie projektovej dokumenta cie vodovodu 
Aktivita 1.1.2.2:     Vy stavba obecne ho vodovodu  

Opatrenie 1.1.3:     Zriadenie vysokory chlostne ho internetu 
Aktivita 1.1.3.1:     Zriadenie internetove ho pripojenia a verejne prí stupne ho internetove ho bodu 
                                   v priestoroch obecne ho u radu 
Aktivita 1.1.3.2:     Zabežpec enie technicke ho vybavenia 

Opatrenie 1.1.4:     Rekons trukcia obecne ho rožhlasu, spracovanie PD 
Aktivita 1.1.4.1:     Vy mena elektricke ho vedenia a reproduktorov 

Opatrenie 1.1.5:     Rekons trukcia verejne ho osvetlenia, spracovanie PD 
Aktivita 1.1.5.1:     Rekons trukcia verejne ho osvetlenia, vy mena svietidiel ža LED technolo giu 
Aktivita 1.1.5.2:     Rekons trukcia stary ch rožvodov a ka blov 

Opatrenie 1.1.6:     Kamerovy  syste m v obci, spracovanie PD   
Aktivita 1.1.6.1:     Obstaranie a ins tala cia kamerove ho syste mu, vypracovanie PD 

Opatrenie 1.1.7:     Vybudovanie pož iarnej na drž e    
Aktivita 1.1.7.1:     Pož iarna na drž  

 
Priorita 1.2:      Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 

Opatrenie 1.2.1:     Dopravna  infras truktu ra 
Aktivita 1.2.1.1:     Rekons trukcia miestnej komunikac nej siete v dl ž ke cca 1500 m  
Aktivita 1.2.1.2:     Vy stavba miestnej komunika cie a inž inierskych sietí  podľa ÚPN  
Aktivita 1.2.1.3:     Vybudovanie prí stupovej cesty k pož iarnej na drž i 

Opatrenie 1.2.2:     Vy stavba chodní kov 
Aktivita 1.2.2.1:     Vy stavba novy ch chodní kov v dl ž ke cca 1500 m 
Aktivita 1.2.2.2:     Vy stavba autobusovej žasta vky 

 
Priorita 1.3:      Podpora rozvoja cestovného ruchu 
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Opatrenie 1.3.1:     Vy stavba cyklochodní kov 
Aktivita 1.3.1.1:     Znac enie oddychovy ch žo n a odpoc í vadiel 
Aktivita 1.3.1.2:     Vybudovanie cykloturisticky ch tra s (prepojenie Slanc í k-Sl.N.Mesto) 
Aktivita 1.3.1.3:     Obnovenie turisticky ch žnac kovany ch chodní kov 
Aktivita 1.3.1.4:     Vybudovanie vnu torne ho okruhu podľa schva lene ho Ú PN 

Opatrenie 1.4.1:     Vy stavba rožhľadne 
Aktivita 1.4.1.1:     Vy stavba rožhľadne 
 

Priorita 1.4:      Podnikanie v obci 
Opatrenie 1 4 1:     Prosperuju ce ekonomicke  ža žemie dostatoc ne podporuju ce rožvoj u žemia obce  

Aktivita 1.4.1.1:     Sprí stupnenie informa cií  o voľny ch nehnuteľnostiach vhodny ch na podnikanie  
Aktivita 1.4.1.2:     Podpora propaga cie jednotlivy ch podnikateľsky ch subjektov  
Aktivita 1.4.1.3:     Podpora samostatne hospoda riacich roľní kov 

 
Priorita 1.5:      Partnerská spolupráca  

Opatrenie 1.5.1:     Rožvoj partnerskej spolupra ce 
Aktivita 1.5.1.1:     Spolupra ca s okolity mi obcami 
Aktivita 1.5.1.2:     Čežhranic na  spolupra ca 
Aktivita 1.5.1.3:     Spolupra ca s podnikateľsky mi a iny mi subjektmi  

 
prioritna  oblasť 2: SOČIA LNA  OBLAST  

Strategický cieľ: Podpora skvalitnenia obc ianskej, s portovej a kultu rnej vybavenosti obce a celkove  
žvy s enie kvality ž ivota v obci 

 
Priorita 2.1:      Podpora tvorby podmienok pre rozvoj bývania v obci  

Opatrenie 2.1.1:     Rožvoj by vania plne vyhovuju ci potreba m obyvateľov 
Aktivita 2.1.1.1:     Podpora vy stavby novy ch rodinny ch domov 

 
Priorita 2.2:      Podpora sociálnej infraštruktúry, služieb a bezpečnosti v obci  

Opatrenie 2.2.1:     Rekons trukcia spoloc nej budovy hasic skej žbrojnice a obecne ho u radu 
Aktivita 2.2.1.1:     Zmena palivovej ža kladne  
Aktivita 2.2.1.2:     Rekons trukcia spoloc nej budovy HZ a OcÚ 

Opatrenie 2.2.2:     Rekons trukcia Domu kultu ry 
Aktivita 2.2.2.1:     Rožs í renie priestorov Domu kultu ry   
Aktivita 2.2.2.2:     Rekons trukcia a renova cia interie ru a exterie ru 

Opatrenie 2.2.3:     Ú prava obecne ho cintorí na 
Aktivita 2.2.3.1:     Ú prava okolia cintorí na 
Aktivita 2.2.3.2:     Vytvorenie urnovej steny na obecnom cintorí ne 

Opatrenie 2.2.4:     Rekons trukcia budovy materskej s koly, spracovanie PD 
Aktivita 2.2.4.1:     Rekons trukcia a renova cia interie ru a exterie ru 

Opatrenie 2.2.5:     Vybudovanie amfitea tra 
Aktivita 2.2.4.1:     Vybudovanie amfitea tra pri viacu c elovom ihrisku  
 

Priorita 2.3:      Skvalitnenie ponuky športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia v obci  
Opatrenie 2.3.1:      Podpora kultu rnych a s portovy ch podujatí  

Aktivita 2.3.1.1:      Podpora kultu rnych podujatí  
Aktivita 2.3.1.2:      Podpora s portovy ch podujatí  
Aktivita 2.3.1.3:      Rekons trukcia s portovy ch žariadení , dobudovanie socia lnych žariadení  a 
                                    S atní , spracovanie PD 
Aktivita 2.3.1.4:      Rekons trukcia oddychovy ch žo n a verejny ch priestranstiev 
Aktivita 2.3.1.5:      Vybudovanie detske ho ihriska pri budove MS  

Opatrenie 2.3.2:      Spokojnosť obyvateľov obce s u rovn ou a rožsahom poskytovany ch socia lnych 
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                                     služ ieb 
Aktivita 2.3.2.1:      Podpora socia lnych služ ieb v obci 

 
prioritna  oblasť 3:  ENVIRONMENTA LNA  OBLAST  

Strategický cieľ: Zaistenie kvalitne ho ž ivotne ho prostredia pre obyvateľov obce ako nevyhnutny  
predpoklad ž ivota v „ždravej obci“ 
Priorita 3.1:     Prevencia pred povodňami 

Opatrenie 3.1.1:      Protipovodn ove  opatrenia 
Aktivita 3.1.1.1:      Rekons trukcia rigolov 

 
Priorita 3.2:     Podpora zhodnocovania odpadov 

Opatrenie 3.2.1:      Vybudovanie kompostoviska 
Aktivita 3.2.1.1:      Vybudovanie obecne ho kompostoviska 
Aktivita 3.2.1.2:      Dobudovať kontajnerovy  triedeny  žber odpadu  

 
Priorita 3.3:     Predchádzanie čiernym skládkam v katastri 

Opatrenie 3.1.1:      Likvida cia c iernych skla dok 
Aktivita 3.1.1.1:      Na kup a ins tala cia fotopascí   
Aktivita 3.1.1.2:      Monitorovanie najrižikovejs í ch oblastí  

 
Priorita 3.4:     Životné prostredie 

Opatrenie 3.4.1:      Vy chovna  a osvetova  c innosť 
Aktivita 3.4.1.1:      Podpora ekologickej vy chovy-žvys ovanie environmenta lneho vedomia 
                                    vs etky ch skupí n obyvateľstva, vy chova k triedeniu a separa cii odpadu   
Aktivita 3.1.1.2:      Ochrana vidieckej krajiny pre aktí vny oddych 

 

2. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTOV 

 
Súčasťou programovej časti je definovanie hodnôt ukažovateľov projektu, ktoré boli samosprávou 
vytýčené pre každý pripravovaný projekt. Základné členenie merateľných ukažovateľov je nasledovné:  
 

2.1 UKAZOVATELE VÝSTUPU 
Ožnačujú hmatateľné produkty, bežprostredne dosiahnuté realižáciou jednej alebo viacerých aktivít, 
často vyjadrené v merateľných fyžických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú skutočnosť, že niečo bolo 
vytvorené, vyprodukované, žriadené, žrealižované.  

 

2.2 UKAZOVATELE  VÝSLEDKU 
Sú hmatateľným produktom projektu a bývajú objektívne overiteľnými ukažovateľmi dosiahnutia cieľov 
projektu. Východiskovou hodnotou je absolútna hodnota výsledku ku dňu žačiatku realižácie aktivít 
projektu stanovená ako 0 a plánovanou hodnotou bude absolútna hodnota dosiahnutá realižáciou 
projektu ku dňu ukončenia realižácie aktivít projektu. Medzi výstupom a výsledkom je logická väzba.  
 

2.3 UKAZOVATELE  DOPADU 
Vyjadrujú dlhodobý efekt projektu a budú merané v horižonte niekoľkých rokov po ukončení realižácie 
aktivít projektu. Východiskovou hodnotou je tak ako aj pri ukažovateľoch výsledku absolútna hodnota 
dopadu v roku ukončenia realižácie aktivít projektu a plánovanou hodnotou bude absolútna hodnota, 
dosiahnutá ža obdobie 5 bežných rokov po ukončení realižácie aktivít projektu. Úkažovatele dopadu 
predstavujú dôsledok žrealižovaných aktivít projektu.  
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Pre projekty uvádžané v rámci predkladaného PRO obce Slančík budú sledované ukažovatele:  
- ukažovatele výsledku  
- ukazovatele dopadu  
- ukažovatele výstupu (uvádžané pre činnosti charakterižované iba ako „Aktivity“ – tie, ktoré nespadajú 
pod projektový žámer) 
 

Typ 
ukazovateľa 

Názov ukazovateľa 
Informačný 

odkaz 
Merná 

jednotka 

Východisková 
hodnota 

Cieľová 
hodnota 

2016 2022 

prioritna  oblasť 1: HOSPODA RSKA OBLAST  

1.1   Zlepšenie  technickej  vybavenosti  obce 
Dopad Poc et obyvateľov napojeny ch 

na kanaliža ciu 
Obec poc et 0 220 

Vy sledok Kanaližac ne  prí pojky Obec poc et 0 100 
Dopad Poc et obyvateľov napojeny ch 

na vodovod 
Obec poc et 0 220 

Vy sledok Poc et vodovodny ch prí pojok Obec poc et 0 100 
Dopad Poc et obyvateľov 

s mož nosťou využ itia 
internetu 

Obec poc et 0 220 

Vy sledok Poc et prí pojok verejne 
prí stupne ho internetove ho 
bodu 

Obec poc et 0 1 

Dopad Poc et novy ch rožhlasov Obec poc et 0 22 
Vy sledok Zrekons truovany  obecny  

rožhlas 
Obec poc et 0 1 

Dopad Poc et novy ch bodov 
verejne ho osvetlenia 

Obec poc et 0 38 

Vy sledok Zrekons truovane  verejne  
osvetlenie 

Obec poc et 0 1 

Dopad Poc et bežpec nostny ch kamier 
v obci 

Obec poc et 0 10 

Vy sledok Vybudovanie pož iarnej 
na drž e 

Obec poc et 0 1 

1.2   Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 
Vy sledok Zrekons truovane  miestne 

komunika cie 
Obec m 0 1500 

Vy sledok Vybudovanie miestnych 
komunika cií  

Obec m 0 2500 

Vy sledok Vybudovanie chodní kov Obec m 0 1500 
1.3   Podpora rozvoja cestovného ruchu 

Vy sledok Vybudovanie cyklochodní kov Obec m 0 2000 
Vy sledok Vybudovanie 

cykloturisticky ch tra s 
Obec m 0 2000 

Vy sledok Osadenie ožnac enia 
chodní kov 

Obec poc et 0 2 

Vy sledok Vytvorenie odpoc í vadiel Obec poc et 1 3 
1.4   Podnikanie v obci 

Dopad Podporení  podnikatelia Obec poc et 0 2 
1.5   Partnerská spolupráca 
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Vy sledok Schva lene  projekty 
cežhranic nej spolupra ce 

Obec poc et 0 1 

Dopad  Nova  partnerska  spolupra ca 
s obcami 

Obec poc et 0 1 

Dopad Spolupra ca s 
podnikateľsky mi subjektami 

Obec poc et 0 2 

prioritna  oblasť 2: SOČIA LNA  OBLAST  
2.1. Podpora tvorby podmienok pre rozvoj bývania v obci 

Dopad Poc et novy ch rodinny ch 
domov 

Obec poc et 0 5 

p 2.2 Podpora sociálnej infraštruktúry, služieb a bezpečnosti v obci 
Vy sledok Zrekons truovana  spoloc na  

budova HZ a OcÚ 
Obec poc et 0 1 

Vy sledok Zrekons truovany  Dom 
kultu ry 

Obec poc et 0 1 

Vy sledok Vybudovanie urnovej steny 
na obecnom cintorí ne 

Obec poc et 0 1 

Vy sledok Zrekons truovana  budova MS  Obec poc et 0 1 
2.3  Skvalitnenie ponuky športového, kultúrneho a spoločenského vžitia v obci 

  Obec poc et   
Dopad Poc et podporeny ch 

a žrealižovany ch kultu rnych 
podujatí  

Obec poc et 0 10 

Dopad Poc et podporeny ch 
a žrealižovany ch s portovy ch 
podujatí  

Obec poc et 0 10 

Vy sledok Poc et vybudovany ch 
odpoc inkovy ch žo n 

Obec poc et 0 2 

Vy sledok Vybudovanie detske ho 
ihriska 

Obec poc et 0 1 

Dopad Poc et podporeny ch obc anov 
formou socia lnych služ ieb 

Obec poc et 0 3 

prioritna  oblasť 3: ENVIRONMENTA LNA OBLAST  
3.1  Prevencia pred povodňami 

Vy sledok Zrekons truovane  rigoly Obec m 0 400 
3.2  Podpora zhodnocovania odpadov 

Dopad Vybudovane  obecne  
kompostovisko 

Obec poc et 0 1 

3.3  Predchádzanie čiernym skládkam v katastri 

   Dopad 
Poc et kontajnerov na 
separovany  žber 

Obec poc et 0 3 

Vy sledok Poc et žaku peny ch fotopascí  Obec poc et 0 3 
Dopad Odstra nene  c ierne skla dky Obec poc et 0 5 

3.4  Životné prostredie 
Dopad Environmenta lny osveta Obec poc et 0 3 
Vy sledok Renova cia a rožvoj obce Obec poc et 0 1 

 



REALIZAČNÁ ČASŤ 

Strana 31 

Realizačná časť 

 
Realižačná časť sa venuje postupom inštitucionálneho a organižačného žabežpečenia programu rožvoja 
obce, systému monitorovania a hodnotenia plnenia programu rožvoja obce na žáklade stanovených 
merateľných ukažovateľov, vecnému a časovému harmonogramu realižácie programu rožvoja obce 
formou akčných plánov.  
Osnova realižačnej časti PRO obce Slančík je nasledovná:  

 Akčný plán obce  
 Organižačno-inštitucionálne žabežpečenie plnenia PRO a administratívna podpora  
 Komunikačná stratégia obce  

 Návrh systému monitorovania a hodnotenia 

1. AKČNÝ PLÁN OBCE 

Akc ny  pla n obsahuje aktivity popí sane  v tabuľkovej forme s ohľadom na su c asne  a u verove  mož nosti 

obecne ho rožpoc tu, mož nosti c erpania financ ny ch prostriedkov žo s truktura lnych fondov a su kromny ch 

ždrojov spoloc ností   podnikaju cich v oblastiach su visiacich s komuna lnou sfe rou. D alej stanovuje 

žodpovednosť subjektov ža realiža ciu akc ny ch pla nov, spolupracuju ce subjekty, celkove  na klady aktiví t 

a termí ny ich uskutoc nenia v c asovom horižonte dvoch rokov prí padne troch rokov u aktiví t 

financovany ch pomocou s truktura lnych fondov. 

V časti akčného plánu „Ďalšie ciele pre časový horižont  do 2022“ sú uvedené aktivity nad spomenutý 
časový horižont, prípadne aktivity u ktorých nie sú vyjasnené niektoré ž podmienok realižácie alebo sú 
žávislé od uskutočnenia im predchádžajúcich aktivít. 

 

Prioritna  oblasť 1: Hospodárska oblasť  
Priorita 1.1:   Zlepšenie technickej vybavenosti obce 
 

Aktivita Vypracovanie dokumentácie pre výstavbu kanalizácie a ČOV 

Typ žámeru investičný 

Úlohy 
Vypracovanie dokumenta cie pre u žemne  rožhodnutie 
Vypracovanie projektovej dokumenta cie pre vy stavbu kanaliža cie a Č OV 

Zodpovednosť Obec 

Spolupráca Obec, Okresny  u rad – odbor Z P 

Zdroje 
Čelkove  na klady 17.000,00 EÚR 
75%   -  grant MDVRR SR    
25%   -  obec  

Termín 2017 

Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
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Aktivita Výstavba kanalizácie 

Úlohy 
Výstavba miestnej  kanaližačnej stokovej siete v obci včítane žberača s napojením 
na vlastnú ČOV 

Zodpovednosť Obec, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

Spolupráca Obec, Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

Zdroje 

Čelkové náklady  1.150.000,00 EUR 

95 %  štrukturálne fondy EÚ  

   5 %  Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

Termín 2018-2025 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 

 

Aktivita Vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodu 

Typ žámeru investičný 

Úlohy Vypracovanie projektovej dokumentácie vodovodu 

Zodpovednosť Obec 

Spolupráca Obec, Okresný úrad – odbor ŽP 

Zdroje 

Čelkové náklady 22.000,00 EUR 

75%   -   grant MDVRR SR    

25%   -   obec  

Termín 2017-2019 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 

 

Aktivita Výstavba obecného vodovodu    

Typ žámeru investičný 

Úlohy 
Výstavba vodovodnej siete v dĺžke cca 4000 m. 

Výstavba rožvodov v obci 

Zodpovednosť Obec 

Spolupráca Obec, Východoslovenská vodárenská spoločnosť  

Zdroje 

Čelkové náklady  700.000,00 EUR 

60 %  štrukturálne fondy EÚ 

40 %  Východoslovenská vodárenská spoločnosť 

Termín 2017-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
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Aktivita Zriadenie vysokorýchlostného internetu  

Typ žámeru neinvestičný 

Úlohy 

Zriadenie internetovej prípojky a verejne prístupného internetového bodu 
v priestoroch obecného úradu 

Zabežpečenie technického vybavenia 

Zodpovednosť Obec 

Spolupráca Obec, PRV 

Zdroje Zatiaľ nešpecifikované 

Termín 2017-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 

 

Aktivita Rekonštrukcia obecného rozhlasu, spracovanie PD 

Typ žámeru investičný 

Ú lohy 

Vy mena elektricky ch rožvodov 
Vy mena reproduktorov 
Vy mena aparatu ry  
Vy mena podporny ch bodov 
Spracovanie PD 

Zodpovednosť Obec 
Spolupra ca Obec, MF SR 

Zdroje 
Čca 10.000,00 
   5% obec 
95% Ministerstvo financií  

Termí n 2018-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 

 

Aktivita Rekonštrukcia verejného osvetlenia, spracovanie PD 

Typ žámeru investičný 

Ú lohy 

Vy mena svietidiel ža LED technolo giu 
Vy mena stary ch rožvodov a ka blov 
Spracovanie PD 
Vy mena rožva džac ov 

Zodpovednosť Obec 
Spolupra ca Obec. MF SR 

Zdroje 
Čca  15.000,00 
95 %  granty žo s ta tneho rožpoc tu 
   5 %  obec 

Termí n 2018-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
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Aktivita Kamerový systém v obci, spracovanie PD 

Typ žámeru investičný 

Ú lohy 
Obstaranie a ins tala cia kamerove ho syste mu 
Spracovanie PD 

Oblasť žámeru Bežpečnosť obce 

Zodpovednosť Obec 
Spolupra ca Obec. Ministerstvo vnu tra SR 

Zdroje 
Čca  10.000,00 
80 %  granty žo s ta tneho rožpoc tu 
20 %  obec 

Termí n 2018-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 

 

Aktivita Vybudovanie požiarnej nádrže  

Typ žámeru investičný 

Ú lohy 
Obstaranie projektovej dokumenta cie 
Realiža cia vy stavby pož iarnej na drž e podľa ÚPN 

Zodpovednosť Obec 
Spolupra ca Obec. Ministerstvo vnu tra SR 

Zdroje 
Čca  30.000,00 EÚR 
80 %  granty žo s ta tneho rožpoc tu, prí p. s truktura lne fondy EÚ 
20 %  obec 

Termí n 2018-2024 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 

 

Prioritna  oblasť 1: Hospodárska oblasť  
Priorita 1.2:   Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 

 

Aktivita Rekonštrukcia miestnych komunikácií v dĺžke cca 1500 m 

Typ žámeru investičný 

Predpokladaný termín 2018-2025 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 

Predpokladané náklady cca  20.000,00  EUR 

Prekážky, podmienky 
a predpoklady pre 
uskutočnenie 

Dobudovanie kanaližačnej siete a vodovodu 

Dobudovanie odvodňovacích rigolov poždĺž ciest 
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Aktivita Výstavba miestnej komunikácie a inžinierskych sietí podľa UPN 

Typ žámeru investičný 

Úlohy Výstavba miestnej komunikácie v dĺžke cca 2500 m 

Zodpovednosť Obec 

Spolupráca Obec, Ministerstvo financií SR 

Zdroje 

Čelkové náklady  500.000,00 EUR 

75 %  štrukturálne fondy EÚ  

20 % štátny rožpočet  

   5 %  obec 

Termín 2019-2025 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 

 

Aktivita Výstavba  nových  chodníkov v dĺžke cca 1500 m 

Typ žámeru investičný 

Predpokladany  termí n 2019-2025 
Predpokladane  na klady 30.000,00 EÚR 
Preka ž ky, podmienky 
a predpoklady pre 
uskutoc nenie 

Dobudovanie kanaližac nej siete 
Dobudovanie odvodn ovací ch rigolov poždl ž  ciest 
 

 

Aktivita Výstavba autobusovej zastávky 

Typ žámeru investičný 

Predpokladany  termí n 2017-2020 
Predpokladane  na klady 1.000,00 EÚR 

Zodpovednosť Obec 

 

Prioritna  oblasť 1: Hospodárska oblasť  
Priorita 1.3:   Podpora rozvoja cestovného ruchu 

 

Aktivita Výstavba cyklo-chodníkov 

Typ žámeru investičný 

Oblasť žámeru Rozvoj turistiky 

Úlohy 

Značenie oddychových žón 

Vybudovanie cykloturistických žón a odpočívadiel 

Obnovenie turistických žnačkovaných chodníkov 

Vybudovanie vnútorného okruhu podľa schváleného ÚPN 

Zodpovednosť Obec 

Spolupráca Obec, ZOSMR 

Zdroje 

Čelkové náklady 15.000,00 EUR 

80 % štrukturálne  fondy EÚ  

15%  štátny rožpočet 
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   5 % obec 

Termín 2018-2025 

Realižácia Časový harmonogram žatiaľ nie je žnámy 

 

Aktivita Výstavba rozhľadne 

Typ žámeru investičný 

Oblasť žámeru Rozvoj turistiky 

Úlohy 
Spracovanie PD 

Vybudovanie rožhľadne 

Zodpovednosť Obec 

Spolupráca Obec, MF SR 

Zdroje 

Čelkové náklady 10.000,00 EÚR 

95%  štátny rožpočet 

   5 % obec 

Termín 2019-2025 

Realižácia Časový harmonogram žatiaľ nie je žnámy 

 

Prioritna  oblasť 1: Hospodárska oblasť  
Priorita 1.4:   Podnikanie v obci 

 

Aktivita Sprístupnenie informácií o voľných nehnuteľnostiach vhodných na 
podnikanie  
Podpora propagácie jednotlivých podnikateľských subjektov 
Podpora samostatne hospodáriacich roľníkov 

Typ žámeru neinvestičný 

Oblasť žámeru Rožvoj podnikateľského sektora 

Predpokladany  termí n 2016-2022 

 

Prioritna  oblasť 1: Hospodárska oblasť  
Priorita 1.5:   Partnerská spolupráca 

 

Aktivita Spolupráca s okolitými obcami 
Cezhraničná spolupráca 
Spolupráca s podnikateľskými a inými subjektmi 

Typ žámeru neinvestičný 

Oblasť žámeru Vonkajšie vžťahy 

Predpokladany  termí n 2016-2022 

 

Prioritna  oblasť 2: Sociálna oblasť  

Priorita 2.1:   Podpora podmienok pre rozvoj bývania v obci 
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Aktivita Podpora výstavby nových rodinných domov 

Typ žámeru neinvestičný 

Predpokladany  termí n 2016-2022 
Preka ž ky, podmienky 
a predpoklady pre 
uskutoc nenie 

Pohovory s vlastní kmi požemkov  
Spracovanie u žemnej žo ny 
Projektova  dokumenta cia pre infras truktu ru 
Podpora individua lnej domovej vy stavby 

 
Prioritna  oblasť 2: Sociálna oblasť  

Priorita 2.2:   Podpora sociálnej infraštruktúry, služieb a bezpečnosti v obci 

Aktivita Rekonštrukcia spoločnej budovy hasičskej zbrojnice a obecného 
úradu 

Typ ža meru investic ny  

Ú lohy: 
Zmena palivovej ža kladne 
Zateplenie a vy mena okien a dverí  
Rekons trukcia spoloc nej budovy HZ a OcÚ (interie r a exterie r) 

Predpokladany  termí n 2016-2018 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
Predpokladane  na klady 20.000,00 EÚR 
Zdroje 10 % obec  

90 % granty žo s ta tneho rožpoc tu 
Preka ž ky, podmienky 
a predpoklady pre 
uskutoc nenie 

Pri rekons trukc ny ch  pra cach obec pla nuje žamestnať predovs etky m 
nežamestnany ch  

 

Aktivita Rekonštrukcia Domu kultúry 
Typ ža meru investic ny  

Ú lohy: 
Rekons trukcia a renova cia interie ru a exterie ru budovy 
Rožs í renie priestorov Domu kultu ry 

Predpokladany  termí n 2017-2022  
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
Predpokladane  na klady 150.000,00 EÚR 
Zdroje 10 % obec  

90 % s truktura lne fondy EÚ  

 

Aktivita Vytvorenie urnovej steny na obecnom cintoríne 
Typ ža meru investic ny  

Ú lohy: 
Vytvorenie urnovej steny 
Ú prava okolia cintorí na 

Predpokladany  termí n 2017-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
Predpokladane  na klady 5.000,00 EÚR 
Zdroje    5 % obec  

95 % granty žo s ta tneho rožpoc tu 
Preka ž ky, podmienky 
a predpoklady pre 
uskutoc nenie 

Pri stavebny ch pra cach obec pla nuje žamestnať predovs etky m 
nežamestnany ch  
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Aktivita Vybudovanie detského ihriska pri budove materskej školy 
Typ ža meru investic ny  
Ú lohy: Vybudovanie detske ho ihriska 
Predpokladany  termí n 2018-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
Predpokladane  na klady 20.000,00 EÚR 
Zdroje   5 % obec  

75 % s truktura lne fondy EÚ 
20 % s ta tny rožpoc et 

 

Aktivita Vybudovanie amfiteátra 
Typ ža meru investic ny  
Ú lohy: Vybudovanie amfitea tra 
Predpokladany  termí n 2017-2022 
Predpokladane  na klady 5.000,00 EÚR 
Zdroje 95 % POD 

  5 % obec 

 

Aktivita Rekonštrukcia budovy MŠ, spracovanie PD 
Typ ža meru investic ny  

Ú lohy: 
Rekons trukcia exterie ru budovy MS  
Renova cia a rekons trukcia interie ru budovy MS  + inž inierske siete 
Spracovanie PD 

Predpokladany  termí n 2017-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
Predpokladane  na klady 100.000,00 EÚR 
Zdroje 10 % obec  

90 % granty ž EÚ 

 

Prioritna  oblasť 2: Sociálna oblasť  

Priorita 2.3:   Skvalitnenie ponuky športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia v obci 

Aktivita Podpora kultúrnych podujatí 
Podpora športových podujatí 

Typ žámeru neinvestičný 

Oblasť žámeru Rožvoj kultúry a športu 

Predpokladany  termí n 2016-2022 

 

 

 

 

 



REALIZAČNÁ ČASŤ 

Strana 39 

Aktivita Rekonštrukcia športových zariadení, spracovanie PD 
Typ ža meru investic ny  

Ú lohy: 
Vybudovanie socia lnych žariadení  
Vybudovanie s atní  

Predpokladany  termí n 2018-2022 
Realiža cia: Je ža visla  od ží skania financ ny ch prostriedkov 
Predpokladane  na klady 30.000,00 EÚR 
Zdroje 10 % obec  

90 % s truktura lne fondy EÚ 

 

Aktivita Podpora sociálnych služieb v obci 
Typ ža meru neinvestic ny  
Spolupra ca Obec, ÚPSVAR 

Ú lohy: 
Konžulta cie k aktivac ny m pra cam 
Pomoc pri vybavovaní  dokladov, ž iadostí  

Oblasť ža meru Socia lna vybavenosť 
Predpokladany  termí n 2016-2022 

 

Prioritna  oblasť 3: Environmentálna oblasť 

Priorita 3.1:   Prevencia pred povodňami 

Aktivita Rekonštrukcia rigolov 
Typ ža meru neinvestic ny  
Ú lohy Vyc istenie rigolov 

Protipovodn ova  u prava rigolov 
Zodpovednosť obec 
Spolupra ca obec, Ú rad pra ce socia lnych vecí  a rodiny, OkÚ – odbor Z P, KSK 
Zdroje 5.000,00 EÚR ( 100%-Envirofond) 
Oblasť ža meru Z ivotne  prostredie 
Termí n 2016-2022 

 

Prioritna  oblasť 3: Environmentálna oblasť 

Priorita 3.2:   Podpora zhodnocovania odpadov 

Aktivita Vybudovanie obecného kompostoviska 
Typ ža meru investic ny  
Ú lohy Vybudovanie obecne ho komspotoviska 

Technicke  vybavenie – s tiepkovac , traktor, vlec ka, rotava tor 
Zodpovednosť Obec, FÚRA s.r.o., ÚPSVAR, OkÚ - odbor Z P 
Spolupra ca obec, firma FÚRA a.s. , 
Zdroje Zhodnocovanie odpadu – 220.000,00 EÚR 

95% - MZ P SR 
   5% - obec 

Oblasť ža meru Z ivotne  prostredie 
Termí n 2017-2022 
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Aktivita Dobudovanie kontajnerového triedeného zberu komunálneho odpadu  
Typ ža meru neinvestic ny  
Ú lohy Zabežpec enie vožidiel pre žvož odpadu 

Kontajnery pre separovany  žber 
Zodpovednosť Obec 
Spolupra ca Obec, Ols avsko-slansky  regio n, firma FÚRA a.s. 
Zdroje 75 %  s truktura lne fondy EÚ ,  

20 % s ta tny rožpoc et, 
   5 % FÚRA s.r.o. 

Oblasť ža meru Z ivotne  prostredie 
Termí n 2016-2022 

 

Prioritna  oblasť 3: Environmentálna oblasť 

Priorita 3.3:   Predchádzanie čiernym skládkam v katastri 

Aktivita Nákup a inštalácia fotopascí 
Typ ža meru investic ny  
Ú lohy Na kup a ins tala cia fotopascí  

Monitorovanie najrižikovejs í ch oblastí  
Zodpovednosť obec 
Spolupra ca Obec, OkÚ  – odbor Z P 
Zdroje 1.000,00 EÚR 
Oblasť ža meru Z ivotne  prostredie 
Termí n 2017-2022 

 

Prioritna  oblasť 3: Environmentálna oblasť 

Priorita 3.4:   Výchovná a osvetová činnosť 

Aktivita Výchova k triedeniu a separácii odpadu 
Typ ža meru investic ny  
Ú lohy Leta ky a rela cie v miestnom rožhlase 

S kolenie a vy chova detí  a mla dež e v oblasti triedenia a separa cie odpadu 
Zodpovednosť Obec 
Spolupra ca Obec, NATÚR PAČK 
Zdroje Čca  1.000,00 EÚR 

100 %   NATÚR PAČK 
Oblasť ža meru Z ivotne  prostredie 
Termí n 2017 (v nasleduju cich rokoch podľa aktua lnych potrieb) 

 

2. ORGANIZAČNO – INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE PLNENIA PRO 
A ADMINISTRATÍVNA PODPORA 

 

 Hlavny mi spoluries iteľmi (ž pohľadu PRO - partnermi) su  najma  miestni akte ri – obyvatelia obce 
Slanc í k. V procese prí pravy PRO bol navrhnuty  dotažní k, cieľom ktore ho bolo ží skanie na žorov obc anov 
obce na ro žne te my ty kaju ce sa ž ivota v obci. Takto sa obyvatelia obce mohli stať priamymi spolutvorcami 
PRO a ty m budu ceho rožvoja obce Slanc í k. V procese ža verec ne ho spracovania PRO spolu s poslancami a 
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žamestnancami obecne ho u radu sme aktí vne pristupovali k prerokovaniu fina lneho na vrhu PRO obce s 
do ražom na definovanie strategickej c asti dokumentu. 

 

2.1 INŠTITUCIONÁLNE ZABEZPEČENIE 
 
 Strategicka  c asť dokumentu ponu ka prierežovy  prehľad o pripravovany ch projektoch a aktivita ch obce 
v období  2016 -2022. S iroky  ra mec navrhovany ch projektov a aktiví t si bude vyž adovať žodpovednu  
prí pravu žo strany obce, ktora  budu  žabežpec ovať vecnu  na pln  projektov, ale aj silnu  administratí vnu 
podporu tžv. realižac ny  tí m, ktory  bude žlož eny  žo žamestnancov obecne ho u radu a podpory ž externe ho 
odborne ho prostredia.  
Jedny m ž do vodov, prec o sa bude organižac nej podpore projektov na žac iatku implementac ne ho obdobia 
2016 – 2022 venovať žvy s ena  požornosť, je na roc nosť ty chto projektov. Administratí vne žaťaž enie 
spojene  s projektovou dokumenta ciou, verejny m obstara vaní m a na sledny m na kupom kladie enormne  
na roky na koordina ciu, ktora  v isty ch momentoch mo ž e žlyha vať a veľakra t vyu sťuje do nemaly ch 
proble mov, ktore  na sledne maju  vplyv na celkovy  harmonogram realiža cie projektu. S ty mto proble mom 
su visí  aj poc et ries iteľov, ktorí  dosiahnute  vy sledky v ra mci svojich aktiví t poda vaju  ďalej, res pektuju c 
prepojenie na vy sledky iny ch aktiví t v projekte c i ďals í ch ries iteľov. S ohľadom na predcha džaju ce 
sku senosti obce a poddimenžovanie ľudsky ch kapací t na obecnom u rade bude potrebne  spolupracovať 
s odbornými externými poradcami, pric om realiža cia projektov bude vž dy roždelena  do parcia lnych 
cieľov. Parcia lne ciele budu  reprežentovane  mini projektmi s vlastny mi postupmi a cieľmi. Touto vhodne 
žvolenou organižac nou podporou doka ž eme sprehľadniť cely  proces projektove ho riadenia a viesť 
realižac ny  a odborny  tí m efektí vnou cestou bež plytvania c asu, financiami a ďals í mi ždrojmi.  
Riadiacim orgánom PRO na úrovni obce bude obecné zastupiteľstvo. Výkonným orgánom PRO na 
úrovni obce bude starosta, ktorého kompetencie a žodpovednosti ž pohľadu projektového riadenia budú 
obsahovať hlavne žodpovednosť ža systém riadenia PRO - systém čerpania dotácií, využívania úverových 
ždrojov a účinne, efektívne a hospodárne čerpanie štrukturálnych fondov. Výkonnou žložkou sú aj 
pracovníci obecného úradu. 
Funkciu kontrolne ho orga nu obce žabežpec í  hlavný kontrolór obce prí padne prí slus ne  komisie 
vytvorené podľa potreby jednotlivých rozvojových zámerov. Do realiža cie jednotlivy ch opatrení  a 
aktiví t budu  podľa potreby a relevantnosti žapa jane  aj ďals ie subjekty – obyvatelia obce, podnikatelia, 
mimovla dne organiža cie ako aj partneri na u rovni mikroregio nu, regio nu c i VÚČ.  
Realiža cia napla novany ch projektov obce v období  2016 – 2022 si bude vyž adovať systematickosť na 
vs etky ch u rovniach a vo vs etky ch žlož ka ch projektove ho riadenia. Ú lohou ins tituciona lneho žabežpec enia 
PRO bude žaistiť koordinovany  postup pri efektí vnom, hospoda rnom a u c innom spo sobe riadenia 
projektovy ch ža merov:  
 optima lne rožlož enie ždrojov  
 efektí vne a opra vnene  c erpanie financ ny ch prostriedkov  
 žabra nenie duplicite vykona vany ch c inností , odstra nenie nepokryty ch c innosti a žabra nenie 

prelí naniu ždrojov  
 koordinovaný prístup v roždelení konkrétnych úloh  
 žabežpečenie priamych informačných tokov  
 prijímanie okamžitých nápravných opatrení  
 
Zároveň si obec kladie ža cieľ žohľadňovať pripomienky a nážory poslancov, žamestnancov OcÚ, 
partnerov a verejnosti. Dokument PRO obce je preto živým dokumentom, ktorý do budúcna ráta s 
možnými aktualižáciami.  
Obecné zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje celý dokument PRO, raž ročne vyhodnocuje jeho plnenie. 
Zároveň žodpovedá ža schválenie nutného spolufinancovania projektov v procese ich prípravy. Obecné 
žastupiteľstvo bude žároveň schvaľovacím orgánom pre vypracované hodnotiace a monitorovacie 
správy, ktoré obec, ako prijímateľ dotácie, bude v stanovených termínoch predkladať poskytovateľovi 
dotácie. 
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3. KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA OBCE 

 
 Tak ako v kaž dej oblasti ž ivota obce, aj pri rožvoji komunika cie je potrebne  žohľadn ovať rea lne potreby 
obc anov a mož nosti samospra vy. Komunikac na  strate gia obce Slanc í k vycha dža žo skutoc nosti, ž e kvalita 
poskytovany ch informa cií  bude mať vplyv na spokojnosť jej obc anov, ako aj žo skutoc nosti, ž e u lohou 
samospra vy je žabežpec iť vzájomnú komunikáciu s občanmi. To žnamena , ž e okrem poskytovania 
aktua lnych informa cií  a žabežpec enia ich dostupnosti pre obc anov, je potrebne  žaistiť aj spa tnu  va žbu 
verejnosti.  
Z pohľadu miesta, kde komunika cia v samospra ve prebieha, hovorí me o dvoch forma ch komunika cie:  
 interná komunikácia  –  vo vnu tri samospra vy,  
 externá komunikácia  –  na u žemí  obce a mimo nej.  
 
Hlavny mi cieľovy mi skupinami v komunika cii obce su :  
 interná komunikácia  – žamestnanci OcÚ  a poslanci OcÚ ,  
 externá komunikácia –  obc ania obce, spolupracuju ci podnikatelia, na vs tevní ci, žamestnanci 

okolity ch obecny ch u radov.  
Samospra va využ í va viacero komunikac ny ch prostriedkov:  

o prioritne je pre komunika ciu s obc anmi urc ena  webová stránka obce, ktora  žabežpec uje 
okamž itu  dostupnosť informa cií ,  

o vžhľadom na poc et obyvateľov obce je mož ne  využ í vať aj priamu - osobnú komunikáciu,  
o ďals í m prostriedkom poskytovania informa cií  je úradná tabuľa či obecný rozhlas,  
o poslednou formou komunika cie je priama účasť verejnosti na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva.  
 
Zo skúseností obce možno konštatovať, že mladšie a stredné vekové kategórie obyvateľov obce dávajú 
prednosť komunikácii prostredníctvom web stránky, pričom staršie vekové katego rie preferuju  priamu 
komunika ciu c i prijí manie informa cií  prostrední ctvom obecne ho rožhlasu. 
 
 

3.1 PUBLICITA PROJEKTOV OBCE 
 
 
Podľa pokynov poskytovateľov dota cií , c i nimi vyda vany ch Manua lov pre Informovanie a publicitu, je obec 
žodpovedna  ža žabežpec enie informovania odbornej a s irokej verejnosti o nena vratnej financ nej pomoci 
poskytnutej ž fondov EÚ . Publicita si podľa typu investí cie (projektu) bude vyž adovať ro žne spo soby 
realiža cie. Obec ma  povinnosť žabežpec iť, aby informa cie o poskytnutej podpore boli odovžda vane  
vs etky m žapojeny m strana m. Do raž sa kladie na c o najs irs iu publicitu, ktorej žrealižovanie potom musí  
obec adekva tne ždokladovať. Pri realiža cii jednotlivy ch projektov bude obec na komunika ciu – v ža vislosti 
od typu projektu a veľkosti investí cie - využ í vať tieto formy publicity:  
 veľkoplos nu  reklamnu  tabuľu (poc as realiža cie projektu),  
 trvalo vysvetľuju cu informac nu  tabuľu (spravidla po ukonc ení  projektu),  
 informac ne  plaga ty, bulletiny,  
 obecny  rožhlas  
 propagac ne  a informac ne  predmety  
 informac ne  materia ly a dokumenty - pri organiža cií  konferencií , kuržov, workshopov bude informa cia 

o podpore projektov uva džana  na vs etky ch požva nkach, preženc ny ch listina ch a pod.  
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Prostrední ctvom uva džanej komunikac nej strate gie bude poc as obdobia realiža cie PRO 2016 - 2022 
prebiehať komunika cia s obyvateľmi s cieľom naplniť žadefinovane  oc aka vania obyvateľov o rožvoji obce. 
 

4. NÁVRH SYSTÉMU MONITOROVANIA A HODNOTENIA 

 

4.1 PLNENIE SYSTÉMU MONITOROVANIA A HODNOTENIA 
 
Monitorovanie a hodnotenie su visí  aj s analy žou a riadení m riží k a komunika ciou s verejnosťou ako 
„pravidelny  odpoc et“ a preženta cia dosiahnuty ch vy sledkov. Monitoring umož n uje PRO vhodne Program 
rožvoja obce Slanc í k na roky 2016 – 2022 aktualižovať (c asovo a vecne), c i uplatniť iny  prí stup a vycha dža 
ž Pla nu hodnotenia a monitorovania. Je do lež ite  uistiť sa, ž e vybrane  aktivity a projekty skutoc ne 
prispievaju  k ries eniu identifikovany ch proble mov a dosiahnutiu strategicky ch cieľov.  
Monitorovanie sa realižuje priebež ne poc as cele ho trvania platnosti PRO na u rovni plnenia jednotlivy ch 
aktiví t. Vy stupom monitorovacieho procesu je su hrnna  spra va ža kaž dy  uplynuly  kalenda rny rok, ktoru  
schvaľuje obecne  žastupiteľstvo. Čieľom monitorovania je ží skavanie informa cii o skutoc nom plnení  
aktiví t, c o mo ž e byť vy chodiskom pre žmenu prí padne ho negatí vneho vy voja, spo sobu realiža cie, 
definovanie a prijatie novy ch c i požmeneny ch opatrení .  
Monitoring sa vykonáva priebežne aj v rámci projektov EŠIF v intervaloch, ktoré sú dohodnuté v zmluve o 
nenávratnom finančnom príspevku.  
Hodnotenie sa realižuje na u rovni cele ho Programu rožvoja obce Slanc í k. Vy stupy hodnotenia su  
su c asťou su hrnnej spra vy ža kaž dy  uplynuly  kalenda rny rok, ktoru  schvaľuje obecne  žastupiteľstvo 
 

4.2 PLÁN PRIEBEŽNÝCH HODNOTENÍ PRO 
 

Plán priebežných hodnotení PRO na programové obdobie 2015 – 2021 
Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita 

Strategické hodnotenie  Najsko r v roku 2019  Podľa rožhodnutia obce ako 
koordina tora PRO prí padne 
identifika cii spoloc enskej 
potreby  

Operatívne hodnotenie  V su lade s pla nom pre 
predkladanie Monitorovací ch 
spra v, minima lne 4x roc ne 
(kvarta lne)  

Kontrola – porovnanie 
dosiahnute ho stavu s 
pla novany m stavom (c as a 
ždroje – financ ne , materia love , 
ľudske )  

Tematické hodnotenie časti 
PRO  

V roku 2018  
(ak relevantne )  

Te ma hodnotenia 
identifikovana  ako rižikova  c asť 
vo vy roc nej monitorovacej 
spra ve ža predcha džaju ci 
kalenda rny rok  

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie  

Ak nutne  (podľa potreby)  Pri ža važ nom odklone od 
stanoveny ch cieľov; pri na vrhu 
na reví žiu PRO  

Ad hoc hodnotenie celého 
PRO alebo jeho časti  

Ihneď po identifika cii potreby  Na ža klade rožhodnutia 
starostu, kontrolne ho orga nu, 
podnetu poslancov, spra vy 
auditu a pod.  
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Finančná časť 

Financ na  c asť obsahuje financ ne  žabežpec enie jednotlivy ch opatrení  a aktiví t, ins tituciona lnu a 
organižac nu  stra nku realiža cie Programu rožvoja obce.  
Osnova kapitoly je nasledovna :  

 indikatí vny financ ny  pla n na celu  realiža ciu PRO,  
 model viacždrojove ho financovania jednotlivy ch opatrení , aktiví t (projektov) ža u c asti socia lno-

ekonomicky ch partnerov v u žemí  v prepojení  na programovy  rožpoc et obce,  

1. INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN 

 

Vs etky sumy uva džane  v tomto dokumente pre pla novane  projekty su  uva džane  hruby m odhadom. 
Do vodom je nielen dlhs í  c asovy  horižont, na ktory  su  tieto prostriedky pla novane , ale fakt, ž e bež 
spracovania projektovej dokumenta cie je nemož ne  vyc í sliť presnu  sumu pre konkre tny projekt.  
Pre projekt, kde je to mož ne , obec žabežpec í  financovanie v ra mci bež nej preva džky samospra vy, pri 
na roc nejs í m projektoch sa ra ta s hlavny m financ ny m krytí m ž mimorožpoc tovy ch prostriedkov obce, 
pric om obec ra ta s nutny m spolufinancovaní m, pri projektoch, kde je to relevantne .  
Zožnam ždrojov, aj ty ch potencia lnych, ktory mi je mož ne  žabežpec iť financ ne  krytie projektov obce:  
 vlastne  ždroje,  
 s ta tne dota cie ž u c elovy ch fondov,  
 financovanie ž na rodny ch projektov,  
 rožpoc et samospra vneho kraja,  
 ES IF (euro pske s truktura lne a investic ne  fondy),  
 sponžorske  dary (podnikatelia c i su kromne  osoby),  
 bankovy  u ver.  
 
Čelkovy m prehľadom pla novany ch financ ny ch prostriedkov poc as celej doby platnosti schva lene ho 
Programu rožvoja obce je Indikatí vny rožpoc et – sumariža cia. 
 

 HOSPODÁRSKA  

OBLASŤ 

SOČIÁLNA 

 OBLASŤ 

ENVIRONMENTÁLNA 
OBLASŤ 

SPOLU 

 (EUR) 

2016 0,00 6 600,00 0,00 6 600,00 

2017 141 250,00 49 900,00 38 560,00 229 710,00 

2018 283 575,00 59 900,00 37 560,00 381 035,00 

2019 360 775,00 53 300,00 37 670,00 451 745,00 

2020 353 475,00 53 300,00 37 670,00 444 445,00 

2021 353 225,00 53 500,00 37 770,00 444 495,00 

2022 353 025,00 53 500,00 37 770,00 444 295,00 

2023 229 525,00 0,00 0,00  229 525,00 

2024 229 725,00 0,00 0,00 229 725,00 

2025 225 425,00 0,00 0,00 225 425,00 

S P O L U 2 530 000,00 330 000,00 227 000,00 3 087 000,00 
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2. MODEL VIACZDROJOVÉHO FINANCOVANIA A FINANČNÝ RÁMEC 

 

Predlož ena  Intervenc na  matica predstavuje hruby  odhad objemu financ ny ch ždrojov potrebny ch na 
realiža ciu stanoveny ch projektovy ch ža merov. Definití vna vy s ka investí cií  bude žna ma až  po vypracovaní  
projektovej dokumenta cie pre konkre tny projektovy  ža mer pri žohľadnení  vy sledku verejne ho 
obstara vania 
 
Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica 

VIACZDROJOVÉ  FINANCOVANIE  (EUR) 
OPATRENIE VEREJNÉ ZDROJE Súkromné 

zdroje 
Iné zdroje Celkové 

náklady EÚ ŠR OBEC VUC SPOLU 

1.1. Zlepšenie technickej 
vybavenosti obce 

1 524 500 73 000 19 000  1 616 500 0 337 500 1 954 000 

1.2. Skvalitnenie dopravnej 
infraštruktúry 

425 000 100 000 26 000 0 551 000 0 0 551 000 

1.3. Podpor rozvoja 
cestovného ruchu 

12 000 11 750 1 250 0 25 000 0 0 25 000 

2.2. Podpora sociálnej 
infraštruktúry, služieb 
a bezpečnosti v obce 

240 000 30 500 29 500 0 300 000 0 0 300 000 

2.3. Skvalitnenie ponuky 
športového, kultúrneho 
a spoločenského vyžitia 
v obci 

27 000 0 3 000 0 30 000 0 0 30 000 

3.1.   Prevencia pred 

           povodňami 

0 5 000 0 0 5 000 0 0 5 000 

3.2.  Podpora zhodnocovania  

          odpadov 

0 209 000 1 100 0 220 000 0 0 220 000 

3.3.  Predchádzanie čiernym  

          skládkam 

0 1 000 0 0 1 000 0 0 1 000 

3.4.  Výchova k triedeniu  

          a separácii odpadu 

0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 

S P O L U  2 228 500 430 250 89 750 0 2 748 500 0 338 500 3 087 000 

 

Finančný rámec na realizáciu PRO  
Financ ny  ra mec na realiža ciu PRO ako detailny  prehľad financ ny ch na rokov jednotlivy ch projektovy ch 
ža merov, je formula rom s podrobnou s truktu rou pla novany ch financ ny ch prostriedkov na opatrenia, 
projekty a aktivity PRO na cele  jeho obdobie. 
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Záver 

Spracovaní m Programu rožvoja obce Slanc í k vžnikol strategicky  strednodoby  dokument v ža ujme 

žabežpec enia trvalo udrž ateľne ho rožvoja obce a regio nu, je ža kladny m vy chodiskom pre spracovanie 

ďals í ch materia lov rožvoja obce v jej jednotlivy ch oblastiach. 

 Program rožvoja obce vycha dža ž prioritny ch potrieb obce a ž mož ností  ich realiža cie s cieľom 

žleps ovať ž ivotne  podmienky jej obyvateľov a žvys ovať konkurencie schopnosť regio nu. 

 Program rožvoja obce je otvoreny  dokument, ktory  bude pravidelne vyhodnocovany  a aktualižovany  

podľa vyž aduju cich si potrieb na žasadnutiach obecne ho žastupiteľstva. 

 Zodpovednosť ža administratí vne žabežpec enie a ža postupnu  realiža ciu jednotlivy ch aktiví t 

obsiahnuty ch v programe ma  obecne  žastupiteľstvo, starosta obce a prí slus ne  komisie žriadene  pri 

obecnom žastupiteľstve. Predpokladom pre u spes nu  realiža ciu rožvojovy ch ža merov obce je aktí vny 

prí stup voleny ch ža stupcov v obecnom žastupiteľstve pri vecnom schvaľovaní  jednotlivy ch u loh 

a využ í vaní  mož ností  financovania pla novany ch aktiví t. 

 

 

  Predmetny   Program rožvoja obce bol schva leny  na žasadnutí  obecne ho žastupiteľstva v Slanc í ku 

dn a: 28.09.2016  užnesení m c . 73/2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


