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1 ÚVOD 

1.1 Obsah dokumentu 

V súlade so zákonom NR SR č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008  o 

podpore regionálneho rozvoja, obec vypracovala strednodobý strategický dokument s názvom 

Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sečovská Polianka na obdobie 2015 - 

2023 (ďalej len PHSR). Podklad k jednotlivým častiam tohto dokumentu tvoria spracované 

aktuálne štatistické údaje, a taktiež výstupy z analytickej časti a SWOT analýzy. Osobitnú 

a strategickú  časť dokumentu tvorí návrh identifikovaných potrieb, východísk a možných 

riešení. Na základe takto spracovaných údajov je navrhnutá stratégia rozvoja obce. 

Stratégia, ktorej ciele a priority budú stanovené s ohľadom na existujúce endogénne 

a exogénne zdroje, bude prihliadať na reálne možnosti čo najefektívnejšieho využitia 

a zhodnotenia definovaných zdrojov s cieľom rozvoja miestnej ekonomiky, jedného z 

predpokladov dosiahnutia vyššej kvality života obyvateľov. 

 

Obsah PHSR je definovaný nasledovne: 

Analytická časť poskytuje databázu základných informácií, obsahuje komplexné hodnotenie 

a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie. Identifikuje potreby, ktoré 

sú potrebami a zároveň predpokladmi a príležitosťami pre rozvoj obce, ale poukazuje aj na 

možné riziká a ohrozenia. Analytická časť naznačuje potenciál vo využívaní endogénnych 

a exogénnych zdrojov a najmä v ich zhodnotení v relevantných sektoroch miestnej 

ekonomiky.  

Strategická časť definuje stratégiu rozvoja obce pričom zohľadňuje jeho vnútorné špecifiká 

a stanovuje víziu, prioritné oblasti, ako aj globálne a špecifické ciele rozvoja pri rešpektovaní 

princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého a udržateľného rozvoja 

územia obce. 

Programová časť obsahuje v rámci jednotlivých prioritných oblastí a stanovených cieľov 

popis opatrení a aktivít nevyhnutných na zabezpečenie realizácie PHSR. Obsahuje zároveň 

návrh predpokladaných projektových zámerov a súbor merateľných ukazovateľov, 

v niektorých podkapitolách uvádza  konkrétne výstupy, výsledky a očakávaný dopad.  

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie a koordinácie počas implementácie 

dokumentu, systém monitorovania a hodnotenia, vypracovanie akčného plánu pre vybrané 
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aktivity s udaním vecnej a časovej realizácie a  s udaním predpokladaných zdrojov 

financovania. 

Spracovateľ dokumentu kvôli lepšej prehľadnosti spracoval jednotlivé skupiny údajov do 

formátu tabuliek. 

Finančná časť obsahuje plánované finančné alokácie na  jednotlivé opatrenia a aktivity, 

termín ich realizácie a predpokladané zdroje financovania jednotlivých aktivít v rámci 

implementácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sečovská Polianka na 

obdobie 2015 - 2023. 

PHSR obce je otvorený strategický dokument, ktorý bude v procese implementácie možné 

aktualizovať. PHSR obce bol spracovávaný v priebehu rokov 2015 a 2016. 

 

Tabuľka 1. Harmonogram spracovania 

 2015 2016 

Termín X XI XII I. II. III. IV 

Prípravná fáza        

Analytická časť        

Strategická časť        

Programová časť        

Realizačná časť        

Finančná časť        

Finalizácia, 

schvaľovanie, SEA 

       

 

Tabuľka 2. Proces  spracovania 

Zapojenie aktérov 

regionálneho rozvoja 

- externou spoločnosťou 

- v spolupráci: 

o s externými odborníkmi 

o  so starostom obce 

o so  zamestnancami obce 

- konzultovaný: 

o s poslancami OZ 

- možnosť pripomienkovania: 

o dotknutými subjektmi 

o verejnosťou 

Zapojenie verejnosti 

- prostredníctvom online dotazníkového prieskumu na 

webovej stránke obce,  

- možnosťou konzultácií na OÚ 

- možnosťou konzultácií s externou spoločnosťou/ 

externými odborníkmi 

Zohľadnenie názorov 

verejnosti 
- zapracovanie výstupov z dotazníkového prieskumu do 

pripravovaného dokumentu 
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Publicita 
- informácie zverejňované na webovej stránke 

- informácie zverejňované na úradnej tabuli 

- informácie poskytované na zasadnutiach komisií  OZ 

Financovanie 

spracovania - z rozpočtu obce 

 

1.2 Súlad s východiskovými koncepčnými dokumentmi  

V období rokov 2015 – 2023 plánuje obec Sečovská Polianka komplementárne nadviazať na 

ďalšie koncepcie, plány, stratégie a programy, ktoré zameraním svojich intervencií môžu 

prispieť k dosahovaniu stanovených cieľov, a to prostredníctvom intervencií do vymedzeného 

územia definovaných v tomto dokumente. Výsledkom procesu implementácie dokumentu 

bude rast konkurencieschopnosti miestnej ekonomiky,  jeho dopadom bude zvyšovanie 

kvality života obyvateľov obce a pridanou hodnotou bude synergický efekt.  

Východiskovým dokumentom na národnej úrovni, o ktorý sa PHSR obce opiera, 

s rešpektovaním jeho vízie a strategického cieľa, je Národná stratégia regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky. Na regionálnej úrovni sú to strategické dokumenty PSK a na miestnej 

úrovni dokumenty schválené obecným zastupiteľstvom. Dôležitú úlohu zohráva aj dokument 

regionálneho významu stratégia CLLD, pripravená na úrovni Miestnej akčnej skupiny.   

Svojím tematickým zameraním bude PHSR v nadväznosti a doplnkovosti s nasledujúcimi 

aktuálnymi / pripravovanými dokumentmi: 

 

miestna úroveň: 

 

- Stratégia CLLD 

- Lokálna stratégia komplexného prístupu 

 

Úroveň PSK 

 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008-2015, 

sprac. 2008, aktualizovaná verzia sprac. 2010  

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK, 2009, dodatok 2011 

- Program rozvoja vidieka PSK, 2015  

- Rozvojová stratégia PSK pre cestovný ruch, 2009  

- Stratégia PSK pre podporu a rozvoj podnikania, 2009  

- Analytická štúdia efektívnosti pri využívaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK, rozpracované 2015  

- Program energetického manažmentu PSK, rozpracované 2015  

- Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu PSK, Prešov, 2014  
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- Generel dopravnej infraštruktúry, rozpracované 2015 

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území PSK, 2009, dodatok sprac. 2011  

- Koncepcia rozvoja informačného systému PSK, 2009  

- Stratégia rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy, 2014  

- Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015, sprac. 

2013  

- Regionálna integrovaná územná stratégia PSK, rozpracované 2015  

- Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na území PSK na obdobie 2013 – 2015 

- Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre  Prešovský samosprávny kraj, Územná 

prognóza, zadanie, návrh, 2015 

 

 

národná úroveň  

 

- Partnerská dohoda SR 2014-2020 

- Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR 

- Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky 

- Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020 

- Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013  

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – Zmeny 

a doplnky č. 1 KURS 2001 

- Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015  

- Operačné programy SR financované z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov na programové obdobie 2014 – 2020  

- Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016 

- Národný strategický plán rozvoja vidieka pre programové obdobie 2007 – 2013 

- Program rozvoja vidieka 2014-2020 

- Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku 

- Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015 

- Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 

- Národný strategický plán rybného hospodárstva SR 2007 - 2013  

- Operačné programy SR na programové obdobie 2007 – 2013 

- Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 

- Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2014-2020 

- Zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

- Zákonom 336/2015 Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov z 11. novembra 2015 

- Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z v znení neskorších 

predpisov 
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nadnárodná úroveň 

 

- Stratégia Európa 2020 

- Programy medziregionálnej spolupráce  INTERREG - Program cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2014-2020 

 

Prostredníctvom výziev v rámci jednotlivých operačných programov budú môcť 

žiadatelia/prijímatelia získať nenávratný finančný príspevok na realizáciu aktivít v oblastiach 

stanovených v súlade s cieľmi Slovenskej republiky v integrácii s cieľmi EÚ.  

 

Tabuľka 3. Prehľad operačných programov a riadiacich orgánov 

Operačný program Riadiaci orgán 

Ľudské zdroje (ĽZ) MPSVR SR 

Kvalita životného prostredia (KŽP) MŽP SR 

Integrovaný ROP (IROP) MPaRV SR 

Efektívna verejná správa (EVS) MV SR 

Rozvoj vidieka MPaRV SR 

Výskum a inovácie (VaI) MŠVVaŠ SR 

Integrovaná infraštruktúra (II) MDVRR SR 

Technická pomoc (TP) ÚV SR 

Európska územná spolupráca: 

Program cezhraničnej spolupráce:  

Poľsko – Slovenská spolupráca 

ENI  Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 

 

Program nadnárodnej spolupráce 

Stratégia Európa 

ETC Dunaj 

 

Programy medziregionálnej spolupráce 

INTERREG 

ESPON 

URBACT 

 

 

MPaRV SR  

 

 

ÚV SR  

 

 

 

MH SR 

MDVRR SR 

MDVRR SR 
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2 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBCI 

 

Tabuľka 4. Základná charakteristika obce (k 31.12.2014) 

Kód obce 529133 

Názov okresu Vranov nad Topľou 

Názov kraja Prešovský samosprávny kraj(PSK) 

Štatút obce obec 

PSČ 094 14 

Telefónne smerové číslo +421 57 

Prvá písomná zmienka o obce (rok) 1272 

Celková výmera územia obce [ha] 2209,53 

Počet obyvateľov 2 780 

Hustota obyvateľstva na km2  125,79 

 

2.1 História Obce 

 

Začiatkom 14. storočia bol vlastníkom Polianky, ako majetkovej súčasti Sečovského panstva, 

šľachtic Peter syn Petena. Časť polianskeho majetku bola v roku 1306 darovaná Petrovmu 

vazalovi Abrahámovi, synovi Kucha. Je to najstaršia zachovaná správa o Polianke. Druhý 

rovnako starý doklad je v listine o darovaní višňovského majetku, susediaceho s chotárom 

Polianky. Na základe toho je zrejmé, že polianske sídlisko, bolo založené už  pred 

14. storočím. Ide o prvé oficiálne zmienky o Sečovskej Polianke. Do písomnosti ju zapisovali 

vo viacerých pravopisných obmenách pôvodného názvu, ktorý je totožný so slovenským 

slovom polianka, teda menšia poľana, územie roľnícky obhospodarované obyvateľmi staršej 

blízkej dediny.  

Aj po roku 1306 patrila Polianka šľachticovi Petrovi. Za postoj voči kráľovi mu Karol Róbert 

skonfiškoval sečovské panstvo a roku 1321ho aj s Poliankou daroval šľachticovi z rodu 

Bokša. Od  roku 1322 Polianku vlastnila vetva rodu z Čopu. Od poslednej tretiny 16. storočia 

do konca 17. storočia časť Polianky patrila Drugetovcom ako súčasť panstva Sečovce. 

So Sečovskou Poliankou sa stretávame aj v dokumentoch z obdobia Žigmundovcov, kedy sa 

delili majetky Čebiovcov. V listine zo dňa 3. augusta 1404 je uvedené, že leleský konvent 

vydal zákaz predaja, prenajímania ako aj používanie majetkov Jána Čebiho nachádzajúcich sa 

v Sečovskej Polianke. Podľa publikácie Magyarország vármegyéi és városai boli kedysi 

osobitne dve osady Zech a Polyanka. Staršou osadou bola Polyanka, v ktorej sídlila rodina 

Csapy. V roku 1479 sa uvádza ako zemepán v časti Zech a Polyanka rodina Fodorová. V roku 
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1495 niektoré časti obce vlastnila rodina Sztrithei. Najväčším pánom tejto župy bol Štefan 

Soós a František Csapi. V roku 1692 tu vlastnila menšie majetky Zuzana Pethoová. Potom sa 

stali pánmi Bočkai a František Barkóczy, ale najväčšiu čiastku tu mal gróf Andrej Hadik - 

Barkóczy. Neskôr sa tieto osady zlúčili. 

Z osemnásteho storočia sa zachovala správa o obci z diela Mateja Bela, kde je napísané: 

„Sečovská Polianka, dosť biedna dedina tých istých Barkóciovcov, obývaná pomiešanými 

Slovákmi a Rusínmi. Nachádza sa severne za Parchovanmi vo vzdialenosti štvrť hodinky. 

Hoci je tak blízko, pôda je už menej úrodná a nevhodná pre pšenicu. Inakšie ozdobuje ju 

veľmi príjemný les, roztiahnutý od obce až po Topľu na vzdialenosť štvrť hodiny, dostatočne 

široký a hojný na zver. Je chránený pre výlučný úžitok panstva“. 

Aj v obci Sečovská Polianka v roku 1831, tak ako aj na mnohých miestach Zemplína, zúrila 

cholera, ktorá vyústila do kruto potlačeného povstania roľníkov. 

(Zdroj: www.secovskapolianka.sk - Madár, J.: Dejiny farnosti Sečovská Polianka 

v 20. storočí. Diplomová práca. Ružomberok: 2009 ) 

  

http://www.secovskapolianka.sk/
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2.2 Geografická poloha 

Obec Sečovská Polianka sa nachádza v južnej časti okresu Vranov nad Topľou. Južná hranica 

katastrálneho územia obce ju súčasne hranicou Prešovského a Košického samosprávneho 

kraja. Obec sa nachádza južne od okresného mesta Vranov nad Topľou, ktoré je vzdialené 

približne 13 km a takmer 56 km od krajského mesta Prešov.  

 

Obrázok 1. Mapa Prešovského samosprávneho kraja 

 

Katastrálne územie obce priamo susedí s katastrálnymi územiami obcí: 

a) na západe obec: Cabov 

b) na juhu obce: Parchovany, Stankovce 

c) na východe obce: Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo 

d) na severe obec: Sačurov 

Najnižší bod územia obce sa nachádza v nadmorskej výške 109 m n.m., najvyšší bod územia 

sa nachádza vo výške 221 m n.m. Nadmorská výška v strede obce je 130 m n.m. 

 

2.3 Prírodné pomery a klíma  

GEOMORFOLÓGIA  

 

Z hľadiska geomorfológie patrí okres Vranov nad Topľou do viacerých geomorfologických 

oblastí:  

 Západná časť okresu – subprovincia Vnútorné západné Karpaty, Matransko-slanská 

oblasť, časť Slanské vrchy 
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 Juhovýchodná časť okresu – subprovincia Veľká dunajská kotlina, oblasť 

Východoslovenská nížina, časť Východoslovenská rovina a Východoslovenská 

pahorkatina  

 Centrálna a severná časť okresu – subprovincia Vonkajšie východné Karpaty, oblasť 

Nízke Beskydy, časť Beskydské predhorie a Ondavská vrchovina  

 

Obrázok 2. Mapa geomorfologických jednotiek (Atlas krajiny SR, 2002) 

 
Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002 

 

PÔDNE POMERY   

 

Z nasledujúcej mapy vyplýva, že v okrese Vranov nad Topľou dominujú najmä kambizeme 

(modálne a kultizemné nasýtené, pseudoglejové nasýtené, modálne kyslé) a pseudogleje 

(kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé) Na území okresu je zaznamenaný aj výskyt 

fluvizeme, pararendzinov, luvizeme a podzoly.  

 

Obrázok 3. Mapa pôdy v okrese Vranov nad Topľou (Atlas krajiny SR, 2002) 

 
F1 fluvizeme kultizemné K6 kambizeme modálne kyslé 

G1 pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé L1 luvizeme modálne, kultizemné a pseudoglejové 

G2 pseudogleje nasýtené N2 pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové 

K2 kambizeme modálne a kultizemné nasýtené P1 podzoly modálne 

K5 kambizeme pseudoglejové nasýtené   

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002 
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VODSTVO 

 

Povrchové vody  

K najväčším a najvýznamnejším vodným tokom Vranovského okresu patria rieky Topľa 

a Ondava. Rieka Topľa pramení v pohorí Čergov, pod vrchom Minčolom, vzdialeným 

približne 2 km od obce Livovská Huta, s dĺžkou takmer 130 km. Topoľa je jedným 

z pravostranných prítokov Ondavy.  

Najväčšou riekou okresu je rieka Ondava, ktorá odvodňuje prostredníctvom svojich prítokov 

5 okresov ( Vranov nad Topľou, Bardejov, Medzilaborce, Svidník a Stropkov). Rieka pramení 

v nadmorskej výške 550 m n.m. v Ondavskej vrchovine. Svojou dĺžkou 146 km, je ôsmou 

najdlhšou riekou na Slovensku. Rieka Ondava spoločne s riekou Latorica vytvárajú pri obci 

Zemplín vodný tok - rieku Bodrog.  

Na vodnom toku Ondava sa taktiež nachádza vodná nádrž Veľká Domaša. Jej severná časť 

patrí do okresu Stropkov, južná do okresu Vranov nad Topľou. Vodná plocha sa rozprestiera 

na viac než 14,22 km2, pričom slúži najmä na rekreáciu, ale aj ako zásobáreň úžitkovej vody.   

Katastrom obce preteká rieka Topľa a Cabovský potok.  

 

KLIMATICKÉ POMERY  

Územie okresu Vranov nad Topľou patrí do viacerých klimatických okrskov (teplého, mierne 

teplého a mierne chladného). Vrámci okresu prevládajú teplé okrsky. Vyššie polohy 

v Slanských vrchoch radíme do mierne chladného klimatického okrsku.   

 

T7- teplý, mierne vlhký, s chladnou zimou  

T5- teplý, mierne suchý, s chladnou zimou 

M3- mierne teplý, mierne vlhký, pohorkatinový až vrchovinový (okolo 500 m n.m.) 

C1- mierne chladný 

 

Obrázok 4. Klimatické oblasti (Atlas krajiny SR, 2002) 

 
Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002 
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Priemerná ročná teplota v obci sa pohybuje v rozmedzí 8-9° C, pričom priemerný úhrn zrážok 

je na úrovni 600 mm.  

 

Ochrana prírody 

 

Chránené vtáčie územie Slanské vrchy 

Západná časť katastrálneho územia obce Sečovská Polianka patrí ku chránenému vtáčiemu 

územiu Slanské vrchy (ďalej CHVÚ). CHVÚ sa rozprestiera celkovo na 60 247,42 hektároch  

v okresoch Košice-okolie, Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou. Chránené územie je 

vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho 

významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: orla kráľovského, výra skalného, bociana 

čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, sovy 

dlhochvostej, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša 

červenochrbtého, orla skalného, lelka lesného, škovránka stromového, jariabka hôrneho, 

prepelice poľnej, žltochvosta lesného, krutihlava hnedého, muchára sivého, hrdličky poľnej, 

pŕhľaviara čiernohlavého, chriašteľa poľného, žlny sivej a ďatľa čierneho a zabezpečenia 

podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

 
Obrázok 5. Kvalita životného prostredia - zaťaženie okresov stresovými faktormi 
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2.4 Krajinná štruktúra 

 

Katastrálne územie obce Sečovská Polianka má rozlohu 2 209,53 hektárov.  

V rámci pôdy v katastrálnom území obce má najvýznamnejšie zastúpenie poľnohospodárska 

pôda, zaberajúca viac než 80% z celkovej rozlohy katastra. Poľnohospodárska pôda je 

zastúpená 1555,26 hektármi ornej pôdy. Druhú najväčšiu rozlohu zaberajú trvalé trávnaté 

porasty, a to 148,36 hektárov. V katastri obce sa nenachádzajú pozemky, ktorých využívanie 

je definované ako vinice a ovocné sady.  

Nepoľnohospodárska pôda sa rozprestiera na 426,91 hektároch, čo tvorí necelých 20% 

z celkovej rozlohy katastra. Najväčšiu časť nepoľnohospodárskej pôdy (takmer polovicu) 

tvoria lesné pozemky 207,42 hektárov. V lesných porastoch, ktoré sa nachádzajú v západnej 

časti katastra prevládajú duby.    

 

Tabuľka 5. Výmera územia obce v hektároch 2014 

Celková výmera územia obce spolu 2209,53 

Poľnohospodárska pôda 

spolu 1782,62 

orná pôda 1555,26 

záhrada 78,00 

trvalý trávny porast 148,36 

Nepoľnohospodárska pôda 

spolu 426,91 

lesný pozemok  207,42 

vodná plocha 58,87 

zastavaná plocha a nádvorie 133,13 

ostatná plocha 27,49 

Zdroj: ŠÚ SR  
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3 ANALYTICKÁ ČASŤ  

3.1 Analýza vnútorného prostredia  

Najmä na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych dát získaných z overených zdrojov 

popisuje a hodnotí vnútorné prostredie analytická časť. Táto časť rešpektuje zároveň 

aj skúsenosti expertov zaoberajúcich sa jednotlivými riešenými oblasťami.  

Analýzou vnútorného prostredia sa spracovatelia snažia dospieť k príčinám nepriaznivého 

stavu v jednotlivých sektoroch miestnej ekonomiky, resp. vo vybraných oblastiach. Táto časť 

a jej výstupy - samotná analýza prostredia, SWOT analýza prioritných oblastí a najmä 

identifikácia potrieb, možností a príležitostí - slúžia pre všetky časti strategického dokumentu 

ako podklad pre tvorbu a stanovenie rozvojovej stratégie.  

Najčastejšie príčiny nepriaznivého stavu súvisia s nedostatočným potenciálom ľudských 

zdrojov, nevyužívaním správnych metód, či postupov pri riadení, nedostatkom informácií 

a dát, ale aj s nedostatočnou analýzou vnútorného a vonkajšieho prostredia a ich možnej 

synergie,  ako podkladov ku správnemu posúdeniu a rozhodnutiu. Je preto dôležité zmapovať 

a spracovať najmä tie skupiny dát, ktoré tieto príčiny pomôžu identifikovať. 

Výstupy z internej a externej analýzy tvoria východisko pre správne nastavenie a umiestnenie 

tematických a územných investícií, teda aj správne nastavenie rozvojovej stratégie pre obec.  

3.1.1 Demografia 

Vývoj počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva 

Tabuľka 6. Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia  

Rok Muži Ženy Spolu Priemerný vek 

 2005 1349 1350 2699 36,10 

2006 1354 1357 2711 36,21 

2007 1362 1382 2744 36,23 

2008 1360 1385 2745 36,41 

2009 1363 1389 2752 36,66 

2010 1354 1395 2749 36,96 

2011 1357 1383 2740 37,12 

2012 1356 1380 2736 37,54 

2013 1373 1395 2768 37,85 

2014 1375 1405 2780 37,98 
Zdroj: ŠÚ SR údaje k 31.12 
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Graf 1. Vývoj počtu obyvateľov od roku 2005 do 2014 

 
Zdroj: ŠÚ SR údaje k 31.12 

 

Vývoj počtu obyvateľov v sledovanom období má pomerne kolísavý trend. Ku koncu roka 

2005 mala obec 2699 obyvateľov. K rovnakému dátumu v roku 2014 sa zvýšil počet 

obyvateľov o 81 obyvateľov (2780 obyvateľov), čo je nárast o 3 %.   

 
Graf 2. Veková štruktúra obyvateľstva (2014) 

 

Ukazovateľ Počet % 

 Predproduktívny vek (14 a menej rokov) 474 17,05 

Produktívny vek (15-64 rokov) 1953 70,25 

Poproduktívny vek (65 rokov a viac) 353 12,70 

Zdroj: ŠÚ SR  

Najväčšiu časť obyvateľov obce (70,25%) tvoria obyvatelia v produktívnom veku, toto 

percento sa najviac približuje priemeru PSK. Percentuálne zastúpenie obyvateľov 

v poproduktívnom veku je taktiež najbližšie priemeru PSK. 

Tabuľka 7. Veková štruktúra obyvateľstva v % 

Ukazovateľ Obec Okres Vranov 

nad Topľou 

Prešovský 

kraj 

Slovenská 

republika 

 

republika 

 Predproduktívny 

vek  

17,05 19,40 17,96 15,31 

Produktívny vek  70,25 69,23 69,92 70,73 

Poproduktívny vek  12,70 11,37 12,12 13,96 

Zdroj: ŠÚ SR, ku 31.12.2014 

Tabuľka 8. Pohyb obyvateľstva (2005-2014) 

Ukazovateľ  Počet v rokoch 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Natalita 30 33 36 38 37 32 32 28 27 35 

Mortalita 28 31 26 26 24 33 28 21 18 30 

2650
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2800
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Vývoj počtu obyvateľov
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Prisťahovaní 55 39 45 31 27 39 34 23 40 36 

Vysťahovaní 24 29 22 42 33 41 35 34 17 29 

Celkový 

prírastok  
33 12 33 1 7 -3 3 -4 32 12 

Zdroj: ŠÚ SR  

Národnostné zloženie obyvateľov obce je homogénne. Viac než 96 % obyvateľov sa hlási 

k slovenskej národnosti. V obci sa obyvatelia hlásia aj k ďalším národnostiam, a to 

maďarskej, rómskej, rusínskej, ukrajinskej, českej a poľskej). 

Graf 3. Národnostné zloženie obyvateľov obce 

 
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011 

 

Tabuľka 9. Národnostné zloženie obyvateľov obce 

Národnosť 
SODB 2011 

počet obyv. % 

Slovenská 2 634 96,55 

Maďarská 1 0,04 

Rómska 15 0,55 

Rusínska 4 0,15 

Ukrajinská 2 0,07 

Česká 7 0,26 

Poľská 3 0,11 

Nezistená 62 2,27 

Spolu  2728 100,00 
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011 

 
 

Graf 4. Obyvateľstvo obce podľa vierovyznania obyvateľov  

 
 

Náboženské vyznanie 
SODB 2011 

Počet obyv. % 

Rímskokatolícka cirkev 1 705 62,50 

Gréckokatolícka cirkev 843 30,90 

Slovenská

96,55%

Maďarská

0,04%
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0,55%
Rusínska

0,15%
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0,07%

Česká
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cirkev
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Pravoslávna cirkev

0,22%

Evanjelická cirkev 

augsburského 

vyznania

0,92%

Reformovaná 

kresťanská cirkev

0,07%

Náboženská 

spoločnosť Jehovovi 

svedkovia

0,07%

Bez vyznania

1,17%

Iné

0,07%

Nezistené

4,07%
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Pravoslávna cirkev 6 0,22 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 25 0,92 

Reformovaná kresťanská cirkev 2 0,07 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 2 0,07 

Bez vyznania 32 1,17 

Iné 2 0,07 

Nezistené 111 4,07 

Spolu  2 728 100,00 
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011 

 
Graf 5. Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania  

 
 

Tabuľka 10. Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

Obyvateľstvo obce podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

 muži ženy Spolu 

Základné 168 351 519 

Učňovské (bez maturity) 253 165 418 

Stredné odborné (bez maturity) 191 116 307 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 60 32 92 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 222 250 472 

Úplné stredné všeobecné 46 38 84 

Vyššie odborné vzdelanie 7 21 28 

Vysokoškolské bakalárske 21 42 63 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 78 86 164 

Vysokoškolské doktorandské 4 6 10 

Vysokoškolské spolu 103 134 237 

Š
tu

d
ij

n
ý

 o
d

b
o

r 

prírodné vedy 3 5 8 

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT, 

elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo) 

19 6 25 

technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud. nástrojov, 

archit., staveb. ,dopr.,pošty, telekom., automatiz., špec. odb.) 

14 5 19 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 6 3 9 

zdravotníctvo 3 10 13 

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv. vedy, ekonomika a 

manaž., obchod a služby, SŠ- OA, HA, praktická š.,učeb.odb.) 

27 32 59 

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, 

publicistika a informácie, telových., učiteľstvo, SŠ - gym.) 

23 66 89 

vedy a náuky o kultúre a umení 2 1 3 
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vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 4 0 4 

nezistený 2 6 8 

Bez školského vzdelania 258 237 495 

Nezistené 40 36 76 

Spolu  1 348 1 380 2 728 

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011 

 

3.1.2 Bývanie 

Z posledného sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011 vyplýva, že v obci sa 

nachádzajú prevažne rodinné domy. Z celkového počtu bytov 696 bolo 666 bytov v budovách 

s jednou bytovou jednotkou (rodinný dom). Z týchto bytov bolo 76 neobývaných. V obci sa 

k sčítaniu nenachádzali budovy s dvoma bytmi. Bytov v budovách s troma a viacerými bytmi 

bolo 30, pričom len jeden bol neobývaný.  

Tabuľka 11. Byty podľa typu budovy 

 SODB 2011 
Byty v bytových 

budovách 

Byty v budovách 

s jedným bytom 

Byty v budovách 

s dvoma bytmi 

Byty v budovách s 

troma alebo viac bytmi 

Byty (Spolu) 696 666 0 30 

Obývané byty 619 590 0 29 

Neobývané byty 77 76 0 1 

Nezistené 0 0 0 0 
Zdroj: SODB 2011 

V obci sa nachádzajú prevažne byty obývané vlastníkom.  

Tabuľka 12. Byty podľa typu vlastníctva 

Typ vlastníctva počet 

Byty obývané vlastníkom 595 

Družstevné byty 6 

Byty v nájme 0 

Iná forma vlastníctva bytu 4 

Nezistené 10 

Neaplikovateľné 0 
Zdroj: SODB 2011 
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3.1.3 Trh práce a nezamestnanosť  

Miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji bola k 31.12.2014 

17,45%. V okrese Vranov nad Topľou je už od roku 2011 miera evidovanej nezamestnanosti 

nad 20%. V roku 2014 bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 21,25%, čo radí 

okres k okresom s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti na Slovensku.  Aj to bol 

jeden z dôvodov, prečo bol okres Vranov nad Topľou v súlade so Zákonom 336/2015, Zákon 

o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 11. 

novembra 2015 zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. 

Z vývoja počtu evidovaných nezamestnaných vyplýva, že v celom regióne má 

nezamestnanosť kolísavý, len veľmi pomaly klesajúci trend. Je to spôsobené poklesom 

dopytu po pracovných silách v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie hospodárskej 

základne a znižovania počtu voľných pracovných miest. 

 

Tabuľka 13. Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti (v %) 

Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti  (SR, PSK, Okres Vranov nad Topľou) 

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

SR 13,07 11,36 9,40 7,99 8,39 12,66 12,46 13,59 14,44 13,50 12,29 10,63 

PSK 17,50 15,77 13,68 12,05 12,86 18,29 17,75 18,95 20,66 19,35 17,45 15,50 

VT 18,69 18,34 16,49 14,51 16,12 21,37 19,68 22,89 24,02 23,25 21,25 17,80 

Zdroj: ŠÚ SR 

Obrázok 6. Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti 

 
Zdroj: ŠÚ SR 

 
Tabuľka 14. Uchádzači o zamestnanie podľa veku v okrese Vranov nad Topľou 

Uchádzači o zamestnanie podľa veku v okrese - roku 2015 

Vek uchádzačov 15-24 25-34 35-49 50 a viac Spolu 

Počet 1675 2292 3012 1868 8847 

% 18,93 25,91 34,05 21,11 100,00 

Zdroj: ŠÚ SR 
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V okrese bolo ku koncu roka 2015 evidovaných celkovo 8 847 uchádzačov o zamestnanie. 

Najpočetnejšou skupinou uchádzačov o zamestnanie boli uchádzači vo veku od 35 do 49 

rokov, celkovo 34,05%. 

 

Tabuľka 15. Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie v okrese Vranov nad Topľou 

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie v okrese - rok 2015 

  So zdravotným postihnutím Absolventi Mladiství Dlhodobo nezamestnaní 

Počet 395 460 173 5500 

Zdroj: ŠÚ SR 

Najproblematickejšie uplatnenie na trhu práce majú dlhodobo nezamestnaní uchádzači 

o zamestnanie. Za dlhodobo nezamestnaného človeka sa považuje osoba, ktorá je registrovaná 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch. 

V okrese tvorilo ku koncu roka 2015 túto skupinu celkovo 5 500 uchádzačov, čo tvorilo viac 

než 62 % z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie.   

 

Tabuľka 16. Evidovaní uchádzači o zamestnanie v obci 

Evidovaní 

uchádzači 

o zamestnanie  

Obec Sečovská Polianka 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spolu 197 189 148 149 150 233 217 243 275 225 229 

Muži 100 86 58 54 54 112 106 116 135 104 112 

Ženy 97 103 90 95 96 121 111 127 140 121 117 

Zdroj: ŠÚ SR 

Tabuľka 17. Trvalo bývajúce obyvateľstvo v obci podľa ekonomickej aktivity 

Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity 
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  Tabuľka 18. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia ekonomickej činnosti za rok 

2011 

Odvetvie ekonomickej činnosti 

M
u

ži
  

Ž
en

y
 

S
p

o
lu

  

Odvetvie ekonomickej činnosti 

M
u

ži
  

Ž
en

y
  

S
p

o
lu

  

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a 

služby s tým súvisiace 

46 17 63 Letecká doprava 0 1 1 

Lesníctvo a ťažba dreva 10 0 10 Skladové a pomocné činnosti v doprave 7 1 8 

Ťažba uhlia a lignitu 0 2 2 Poštové služby a služby kuriérov 3 4 7 

Iná ťažba a dobývanie 2 1 3 Ubytovanie 1 7 8 

Pomocné činnosti pri ťažbe 0 1 1 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 8 17 25 

Výroba potravín 11 7 18 Nakladateľské činnosti 1 0 1 

Výroba nápojov 1 2 3 Telekomunikácie 7 4 11 

Výroba textilu 1 2 3 Počítačové programovanie, poradenstvo a 

súvisiace služby 

8 2 10 

Výroba odevov 6 33 39 Finančné služby, okrem poistenia a 

dôchodkového zabezpečenia 

3 9 12 

Výroba kože a kožených výrobkov 1 13 14 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie 
okrem povinného sociálneho poistenia 

1 4 5 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a 

korku okrem nábytku; výroba predmetov zo 

slamy a prúteného materiálu 

21 7 28 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 0 3 3 

Výroba papiera a papierových výrobkov 3 2 5 Činnosti v oblasti nehnuteľností 7 6 13 

Tlač a reprodukcia záznamových médií 2 1 3 Právne a účtovnícke činnosti 2 8 10 

Výroba koksu a rafinovaných ropných 

produktov 

2 0 2 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 5 1 6 

Výroba chemikálií a chemických produktov 2 3 5 Architektonické a inžinierske činnosti; technické 
testovanie a analýzy 

7 2 9 

Výroba výrobkov z gumy a plastu 3 14 17 Vedecký výskum a vývoj 1 1 2 

Výroba ostatných nekovových minerálnych 
výrobkov 

6 4 10 Reklama a prieskum trhu 5 5 10 

Výroba a spracovanie kovov 8 0 8 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 1 1 2 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a 

zariadení 

77 8 85 Prenájom a lízing 1 0 1 

Výroba počítačových, elektronických a 

optických výrobkov 

3 8 11 Sprostredkovanie práce 23 7 30 

Výroba elektrických zariadení 11 8 19 Činnosti cestovných agen., rezervačné služby 
cestovných kanc. a súvis. činnosti 

1 0 1 

Výroba strojov a zariadení i. n. 5 1 6 Bezpečnostné a pátracie služby 4 3 7 

Výroba motorových vozidiel, návesov a 

prívesov 

22 19 41 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a 

krajinnou úpravou 

1 1 2 

Výroba ostatných dopravných prostriedkov 0 1 1 Administratívne, pomocné kancelárske a iné 

obchodné pomocné činnosti 

2 1 3 

Výroba nábytku 2 2 4 Verejná správa a obrana; povinné sociálne 

zabezpečenie 

39 40 79 

Iná výroba 0 1 1 Vzdelávanie 24 61 85 

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 14 1 15 Zdravotníctvo 10 33 43 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu 

6 2 8 Starostlivosť v pobytových zariadeniach 
(rezidenčná starostlivosť) 

4 7 11 

Zber, úprava a dodávka vody 6 1 7 Sociálna práca bez ubytovania 3 9 12 

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; 
recyklácia materiálov 

2 2 4 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných 
kultúrnych zariadení 

0 1 1 

Výstavba budov 28 4 32 Činnosti herní a stávkových kancelárií 0 1 1 

Inžinierske stavby 17 0 17 Športové, zábavné a rekreačné činnosti 1 0 1 

Špecializované stavebné práce 83 8 91 Činnosti členských organizácií 9 2 11 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava 

motorových vozidiel a motocyklov 

7 1 8 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre 

domácnosti 

1 0 1 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a 

motocyklov 

19 17 36 Ostatné osobné služby 3 5 8 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a 

motocyklov 

25 66 91 Zamestnávateľ v zahraničí 12 6 18 

Pozemná doprava a doprava potrubím 24 4 28 Nezistené 49 30 79 

Spolu 730 546 1 276 

Zdroj: SODB 2011 
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3.1.4 Občianska a technická vybavenosť 

 

3.1.4.1 Občianska vybavenosť 

3.1.4.1.1 Vzdelávanie  

Predškolské zariadenia  

Predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci zabezpečuje materská škola, ktorej zriaďovateľom 

je obec Sečovská Polianka. Starostlivosť o deti je zabezpečovaná celodennou formou 

v slovenskom jazyku. Ku 15.9.2015 bolo v materskej škole prihlásených 84 detí.  

Základné školstvo 

Na Školskej ulici 558/1 sa nachádza základná škola. V škole prebieha vyučovanie 

v slovenskom jazyku. Škola je plnoorganizovaná a jej zriaďovateľom je obec Sečovská 

Polianka. V školskom roku 2014/2015 mala škola 287 žiakov (16 žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami), pričom výučba prebiehala v 16 triedach. Súčasťou školy 

je školská jedáleň, v ktorej je potrebné uskutočniť rekonštrukciu. Súčasťou sú aj telocvične a 

viacúčelové školské ihrisko.  

V dvoch triedach je zriadený školský klub detí, do ktorého bolo v školskom roku 2014/2015 

prihlásených 44 žiakov.  

Stredné školy:  

Stredoškolské vzdelávacie inštitúcie v obci nie sú zriadené. Najbližšie stredné školy sa 

nachádzajú v okresnom meste Vranov nad Topľou a meste Sečovce, ktoré sú vzdialené od 

obce necelých 13 km.  

3.1.4.1.2 Šport, športové zariadenia a rekreácia 

Športovo aktívni obyvatelia obce majú možnosť športové aktivity realizovať vo viacerých 

druhoch športových zariadení. V obci sa nachádza futbalové ihrisko, telocvičňa a dve 

posilňovne. V obci absentuje multifunkčné ihrisko.  

Na aktívne využitie voľného času detí slúži aj ihrisko pre deti. 

Športové kluby v obci:  

 TJ R.A.K. Sečovská Polianka- stolnotenisový klub, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy 

nadšencov tohto športu v obci 

 HC SEČOVSKÁ POLIANKA – hokejový klub založený v roku 2005 

 OcŠK Sečovská Polianka – futbalový klub  
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 Pro Fitnes Club – klub zabezpečuje chod posilňovne  

 DHZO Sečovská Polianka - športová disciplína: požiarny útok s vodou  

V katastrálnom území obce sa nachádza taktiež viacero lesných ciest pre pešiu turistiku. 

V oblasti rekreácie v obci chýba oddychová zóna.  

3.1.4.1.3 Zdravotníctvo 

V obci sa nachádzajú ambulancie praktického lekára pre dospelých, ambulancia neurológa 

a stomatológa. Obyvatelia obce dochádzajú za ďalšou primárnou (všeobecnou preventívnou, 

diagnosticko – liečebnou), sekundárnou (špecializovanou diagnosticko – liečebnou) 

a terciárnou (následná starostlivosťou chorých s ukončeným liečebným plánom) zdravotnou 

starostlivosťou (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, 

stomatologická ambulancia a lekáreň) do okresného mesta Vranov nad Topľou a mesta 

Sečovce, keďže v obci iné služby spojené so zdravotnou starostlivosťou nie sú dostupné.  

Obyvateľom obce poskytuje svoje služby aj lekáreň.  

 

3.1.4.1.4 Sociálne služby  

V rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I,  pracuje 

v  obci 1 terénny sociálny pracovník a 1 terénny pracovník.  

 

3.1.4.1.5 Kultúrne inštitúcie a kultúrne pamiatky 

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Najsvätejšej Trojice  

Pôvodný barokový kostol bol postavený v 2. polovici 17. storočia. Kostol bol počas 19. a 20. 

storočia viackrát reštaurovaný. Kostol, ktorý bol počas II. svetovej vojny poškodený, opravili 

z verejných zbierok. Elektrifikovaný bol kostol v roku 1946. 

 

Gréckokatolícka farnosť Sečovská Polianka  

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený už v roku 1870, v roku 1947 bol chrám 

zasvätený Panne Márii Karmelskej. Kvôli narušenej statike chrámu začala v roku 1994 

výstavba nového chrámu. Nový chrám bol v roku 2000 zasvätený Sv. prorokovi Eliášovi.   

 

Národné kultúrne pamiatky  

Ku nehnuteľným národným kultúrnym pamiatkam nachádzajúcim sa v obci patrí 

archeologická lokalita v časti obce Pod Krivou dolinou. Nálezy v tejto archeologickej 

lokalite pochádzajú z praveku. Číslo ÚZPF 4768/1.  
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Iné kultúrne zariadenia a organizácie  

V obci sa taktiež nachádza kultúrny dom a obecná knižnica.  

Folklórna skupina Bukovina prezentuje tradície a zvyky obce a regiónu.  

 

3.1.4.2 Technická infraštruktúra 

3.1.4.2.1 Cestná sieť a dopravné systémy  

Cestná sieť 

Obcou prechádza dôležitá dopravná tepna, cesta prvej triedy prepájajúca Vranov na Topľou a 

Trebišov. V katastrálnom území obce sa nachádzajú cesty III. triedy (→ obec Cabov, → obec 

Stankovce, ďalšia len v rámci intravilánu obce)  s dĺžkou približne 3,2 km. Obec má v správe 

miestne komunikácie s celkovou dĺžkou 6,7 km. 

 

Tabuľka 19. Cesty v katastrálnom území obce 

Názov a trieda cesty Cesta v správe Dĺžka cesty v katastri obce 

 I / 79  Slovenská správa ciest  4,1 km 

III/3652, III/3626, III/3627 Správa a údržba ciest PSK 3,2 km 

Miestne komunikácie Obec Sečovská Polianka  6,7 km 

Zdroj: obecná štatistika  

Cyklodoprava  

Na území obce sa nenachádzajú žiadne oficiálne cyklotrasy ani cyklochodníky. Obyvatelia 

obce, ale aj turisti využívajú na cyklodopravu komunikácie I. a III. triedy, miestne 

komunikácie, ale aj poľné cesty a lesné cesty.  

Cestná doprava 

Autobusová doprava 

Obyvatelia obce majú cestnú osobnú dopravu v rámci okresu a kraja zabezpečenú 

priebežnými linkami SAD Humenné, ARRIVA Michalovce a Eurobus, a.s.. Dopravné 

spojenie v rámci kraja je zabezpečené aj inými prepravnými spoločnosťami.  

Železničná doprava 

Na území obce sa nachádza železničná trať, ktorá smeruje z mesta Vranov nad Topľou do 

mesta Trebišov, pričom križuje cestu I/79. Trať na tejto trase bola spustená pre verejnú 

osobnú i nákladnú prepravu už začiatkom 20. storočia. V roku 2002 došlo k pozastaveniu 
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osobnej prepravy na celom úseku, čo spôsobilo, že obyvatelia obcí a miest na tomto úseku sú 

nútení využívať osobnú automobilovú a autobusovú dopravu.  

3.1.4.2.2  Vodné hospodárstvo  

Zásobovanie pitnou vodou 

Všetci obyvatelia obce sú zásobovaní pitnou vodou. Vodovodná sieť v obci je napojená  na 

Východoslovenskú vodárenskú sústavu – zásobovaná z Vodárenskej nádrže Starina, ktorá 

slúži ako hlavný zdroj pitnej vody pre Prešovský a Košický samosprávny kraj.  

Obyvatelia doplnkovo využívajú taktiež studne.  

 

Čistička odpadových vôd 

Obec má vybudovanú kanalizačnú sieť, pričom na túto sieť bolo ku 31.12.2015 napojených  

34 % domácností obce z plánovaného stavu 99,8%.  Odpadové vody sú odvádzané do čističky 

odpadových vôd.  

 

3.1.4.2.3 Energetické hospodárstvo  

Zásobovanie plynom  

Ako primárny zdroj na vykurovanie domácností, ohrev teplej vody, ale aj varenie, využívajú 

obyvatelia zemný plyn. Obec bola plynofikovaná v rokoch 1994-1995, pričom v súčasnosti je 

napojených približne 99% domácností obce.  

Zásobovanie elektrickou energiou 

Zastavané  územie obce je zásobované elektrickou energiou  prostredníctvom siete NN, ktorá 

je tvorená prevažne vzdušným vedením (drevenými a betónovými stĺpmi). Osvetlenie v obci 

sa nachádza na vlastných stĺpoch, ale aj na stĺpoch NN. 

3.1.4.2.4 Telekomunikácie  

Mobilné siete 

Pokrytie službami mobilných operátorov v obci je dostatočné. Obyvatelia môžu využívať 

služby všetkých operátorov pôsobiacich na území Slovenska.  

Internetové pripojenie  

Obyvatelia obce využívajú prevažne pripojenie prostredníctvom pevného internetu (ADSL). 

Doplnkovo sú využívané aj iné formy internetového pripojenia (mobilný internet, mikrovlnný 

internet).  
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Obecný rozhlas 

Obec ma zriadený obecný rozhlas. Rozvody sú kombinovane na stĺpoch osvetlenia alebo NN. 

Ústredňa sa nachádza v priestoroch obecného úradu.  

 

3.1.4.2.5 Odpadové hospodárstvo  

Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu, ale aj triedený zber komunálneho 

odpadu. Na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu: 

a) papier, b) plasty, c) kov, d) sklo, e) textil a obuv, d) elektroodpad. 
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3.1.4.3 Štandardy minimálnej vybavenosti obce 

 

Tabuľka 20. Vybavenosť obce 

Výber ukazovateľov 
Odporúčaná 

vybavenosť 

Stav v 

obci 

 Školstvo 
Materská škola  Áno 

Základná škola (neplnoorganizovaná s ročníkmi 1. – 4.) o Áno 

Telovýchova a šport 
Ihrisko pre deti  Áno 

Ihrisko pre mládež a dospelých  Áno 

Ihrisko maloplošné (menej ako 2000m2  plochy)  Áno 

Otvorená ľadová plocha  Nie 

Cestovný ruch – verejné ubytovanie 
Penzión o Nie 

Zdravotníctvo a sociálne služby 
Ambulancie   Áno 

Sociálne služby -zariadenia 
Zariadenie pre seniorov o Nie 
Zariadenie opatrovateľskej služby o Nie 
Denný stacionár o Nie 
Opatrovateľská služba o Nie 
Denné centrum  Nie 
Jedáleň o Nie 
Práčovňa o Nie 
Stredisko osobnej hygieny  o Nie 

Maloobchod 
Potraviny, zmiešaný tovar  Áno 

Špecializovaný obchod (integrované zariadenia)  Áno 

Bankové inštitúcie 
Detaš. pracovisko, reprezentácia  o Nie 

Poisťovne 
Zastupiteľstvo, obchod. kancelária  o Nie 

Kontaktné miesto o Nie 

Kultúra  
Knižnica (obecná, regionálna, krajská) o Áno 

Polyfunkčné kultúrne zariadenie (býv. kultúrny dom) o Áno 

Kultúrno –osvetové zariadenia  Nie 

Kostoly, modlitebne, synagógy, meditačné priestory  Áno 

Cintoríny, domy smútku, urnové háje, krematóriá  Áno 

Zeleň 
Parky a iné typy verejnej parkovej zelene o Áno 
Zeleň v obytných územiach  o Áno 
Zeleň pri občianskej vybavenosti    Áno 
Ostatná zeleň (cintoríny, kempy, zeleň peších zón, ...)  Áno 
Zeleň pri výrobných a priemyselných areáloch  Áno 

Prírodná zeleň (lesy)  Áno 

Služby 
Služby pre obyvateľov  (murár, elektrikár, a iné)  Áno 

 odporúčaná vybavenosť                                                                         o alternatívne doplnenie vybavenosti 
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3.1.4.4 Vyhodnotenie dotazníka 

 

 

Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné v oblasti 

VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY? 

 
 

Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné v oblasti 

HOSPODÁRSTVA? 

 
 

 

 

56%
44%

Pohlavie

Muži

Ženy

41%

18%

31%

4% 1%

5%

Status respondenta

Zamestnaný

SZČO

Študent

Na materskej dovolenke

Dôchodca

Nezamestnaný
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19

29
9
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6. Odpadové hospodárstvo

7. Internet

8. Verejné priestory – zlepšenie vzhľadu obce

9.Iné

10. V tejto oblasti nevidím nedostatky
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Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné v 

SOCIÁLNEJ OBLASTI? 

 
Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť v iných oblastiach 

prioritné? 

 
Čo je podľa vás najväčším potenciálom pre rozvoj obce? 

 
 

Zaznamenali ste rozvoj obce za posledných 5 rokov?

 

 

20

19

19

43

47

52

1

0 10 20 30 40 50 60

1. Bývanie

2. Sociálne služby

3. Školstvo

4. Zdravotníctvo

5. Voľnočasové aktivity – športové podujatia

6. Voľnočasové aktivity – kultúrne podujatia

7. V tejto oblasti nevidím nedostatky

2%

14%

66%

15% 3% 1. Lepší prístup k informáciám

2. Lepšie životné prostredie

3. Vytváranie podmienok pre udržanie mladých

4. Zmena komunikácie medzi občanmi a zástupcami samosprávy

5. Iné

19%

23%

5%

32%

10%
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6%
1. Prírodný potenciál

2. Kultúrny potenciál

3. Historický potenciál

4. Tradície

5. Predpoklady pre podnikanie

6. Regionálna výnimočnosť

7. Iné
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K rozvoju obce  by som mohol prispieť: 

 
 

 

Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 83  obyvateľov obce. Relevantné námety 

obyvateľov obce boli pri spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

vzaté do úvahy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

5%

30%
0%

45%

1%
1. Svojimi vedomosťami

2. Kontaktmi

3. Skúsenosťami a  zručnosťami

4. Finančnou podporou

5. Nemam možnosť

6. Iným spôsobom:
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3.2 Zhodnotenie súčasného stavu územia - SWOT ANALÝZA  

Jedným z dôležitých nástrojov strategického plánovania je univerzálna analytická technika, 

tzv. SWOT analýza popisujúca podmienky ovplyvňujúce rozvoj územia. Metóda SWOT 

analýzy hodnotí, resp. monitoruje obec z pohľadu jej kľúčových interných silných a slabých 

stránok, ale aj z pohľadu možných kľúčových externých príležitostí a ohrození. Uvedená 

SWOT analýza obce v rámci jednotlivých častí prioritizuje položky podieľajúce sa na 

vygenerovaní rozvojovej stratégie. Núti rozmýšľať o tom, čo je naozaj dôležité pri dosahovaní 

cieľa.  

SWOT analýza je zameraná na možnosti rozvoja obce z pohľadu troch prioritných oblastí.  

Oblasť Hospodárstvo sa sústreďuje na faktory ovplyvňujúce vytváranie  pracovných 

príležitostí a tvorbu pracovných miest. 

Oblasť Sociálna sa sústreďuje na faktory ovplyvňujúce vznik a ponuku moderných 

a inovatívnych služieb a podmienky podporujúce vytváranie pracovných príležitostí a tvorbu 

pracovných miest súvisiacich s ponukou služieb.  

Oblasť Životné prostredie sa sústreďuje na environmentálne faktory ovplyvňujúce vytváranie 

pracovných príležitostí a tvorbu pracovných miest v súvislosti s ochranou a zvyšovaním 

kvality ekosystémových služieb.  

 

PRIORITNÁ OBLASŤ HOSPODÁRSTVO 

Silné stránky Slabé stránky 

 

− potenciál pre vytváranie pracovných 

príležitostí 

− dostupné endogénne zdroje s možnosťou 

podpory  rozvoja oblastí 

poľnohospodárstva a agroturizmu 

− blízkosť multimodálneho 

transeurópskeho koridoru a koridorov 

východ – západ, sever - juh 

− výhodná strategická a dopravná poloha  

− výhodná geografická poloha 

−  výhodná poloha z hľadiska rozvoja 

podnikateľských aktivít -  v blízkosti 

dvoch hraníc (Maďarsko a Ukrajina) 

− skúsený manažment 

 

 

 

− nedostatok pracovných príležitostí 

− nevytvorené vhodné prostredie pre 

tvorbu pracovných miest pre mladých 

a 50+ 

− nepriaznivé prostredie pre podnikateľské 

činnosti 

− nízka motivácia k  zakladaniu 

a prevádzkovaniu mikro a malých 

podnikov  

− nízka motivácia k produkcii a propagácii 

inovatívnych výrobkov s vyššou 

pridanou hodnotou 

− vysoká miera evidovanej 

nezamestnanosti v okrese 

− nízke mzdy  

− nízka diverzifikácia v ekonomických 
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činnostiach  

− nedostatočne využívané endogénne 

zdroje  

− nízka podpora nemotorovej dopravy 

a súvisiacej infraštruktúry 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 

− vypracovanie akčného plánu pre 

najmenej rozvinutý okres a poskytnutie 

podpory na realizáciu aktivít 

posilňujúcich hospodárstvo obce, 

v súlade so zákonom 336/2015 Zákon o 

podpore najmenej rozvinutých okresov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 

z 11. novembra 2015 

− blízkosť 2 okresných miest 

− potenciál v rôznych oblastiach   rozvoja 

v okolitých obciach 

− možnosť podpory definovaných oblastí z 

EŠIF 

− možnosť podpory definovaných oblastí z 

iných finančných mechanizmov  

 

 

 

− nevhodne sa vyvíjajúca štruktúra 

slovenskej ekonomiky  

− snaha štátu obmedziť právomoci 

získané decentralizáciou 

− nedostatočné kroky pre zavádzanie 

systémových opatrení na zníženie 

nezamestnanosti 

− nízke mzdy  

− nedostatočne vybudovaná 

infraštruktúra - dôvod  k nízkemu 

prílevu priamych investícií  

− znižovanie počtu zamestnancov 

veľkými zamestnávateľmi v blízkych 

regiónoch 

 

 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA 

Silné stránky Slabé stránky 

 

− pozitívny vývoj počtu obyvateľov 

− vývoj vekovej štruktúry obyvateľov 

(vysoký percentuálny podiel  

obyvateľov v produktívnom 

a predproduktívnom veku, zvyšovanie  

priemerného veku) 

− plusový celkový prírastok 

− skúsenosti s poskytovaním tradičných 

sociálnych služieb 

− vhodné podmienky v oblasti bývania 

− dostupný prírodný, kultúrny a historický 

potenciál  

 

− nedostatok vytvorených pracovných 

príležitostí 

− nedostatočná tvorba pracovných miest 

− migračný úbytok obyvateľstva  

sťahovaním 

− nedostatočne motivovaní mladí ľudia, 

aby zostali v regióne, alebo sa do 

regiónu vrátili 

− vysoká miera evidovanej dlhodobej 

nezamestnanosti 

− skupina dlhodobo nezamestnaných je 

nízkokvalifikovanou pracovnou silou 
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− zachovaný vidiecky ráz územia  

− dostupná infraštruktúra pre zvyšovanie 

odbornosti a zručnosti ľudských zdrojov 

− dostupná a efektívna samospráva 

− potenciál v NKP 

− nízka dostupnosť inovatívnych služieb 

v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, 

agroturizmu  

− nízka dostupnosť služieb v oblasti 

inovatívnych sociálnych a komunitných 

služieb  

− nedobudovaná environmentálna 

infraštruktúra 

− nedostatočne využitý potenciál sociálnej 

ekonomiky 

 

Príležitosti Ohrozenia 

 

− vytvorenie priaznivých podmienok pre 

rozvoj cestovného ruchu z národnej 

úrovne 

− podpora  v oblasti budovania cyklotrás a 

cyklochodníkov z národnej úrovne 

− prispôsobenie štruktúry, resp. produkcie 

slovenského národného hospodárstva vo 

vzťahu k podpore najmenej rozvinutých 

regiónov 

− podpora  v oblasti budovania cyklotrás a 

cyklochodníkov z národnej úrovne 

− možnosť podpory definovaných oblastí 

z EŠIF 

− možnosť podpory definovaných oblastí 

z iných finančných mechanizmov 

 

 

− nevyužitie možností vyplývajúcich zo 

zákona 336/2015 Zákon o podpore 

najmenej rozvinutých okresov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

z 11. novembra 2015  

− ponuka lepších pracovných podmienok 

v iných okresoch, krajoch, štátoch 

a s tým spojená výrazná migrácia 

ekonomicky aktívneho, najmä mladého 

obyvateľstva aj so zmenou trvalého 

pobytu 

− nedostatočná motivácia (z národnej 

úrovne) mladých ľudí, aby zostali 

v rodnom regióne/na Slovensku  

−  prehlbovanie izolovanosti vzdelávacej  

sústavy od  potrieb trhu práce 

 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ ENVIRONMENTÁLNA  

Silné stránky Slabé stránky 

 

− moderný prístup k zvyšovaniu kvality 

životného prostredia 

− kvalitné ekosystémové služby 

− relatívne zachovalé životné prostredie 

z dôvodu znižovania industrializácie 

v blízkom regióne 

 

 

− nedostatočne využitý prírodný potenciál 

− nepostačujúca zelená infraštruktúra 

− zlý technický stav verejných budov  – 

vysoká energetická náročnosť   

− absencia zberného dvora 

− skládka v lokalite Bukovina 
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Príležitosti Ohrozenia 

 

− podpora nových trendov v oblasti 

zdravého „potravinového reťazca“  

− podpora investícií do budovania prvkov 

zelenej infraštruktúry 

− zmeny legislatívy v prístupe 

k využívaniu chránených území 

− moderná legislatíva v oblasti 

ekosystémovej politiky 

− možnosť podpory definovaných oblastí z 

EŠIF 

− možnosť podpory definovaných oblastí z 

iných finančných mechanizmov  

 

 

 

 

− nedostatočná prevencia pred 

environmentálnymi rizikami 

− nedostatočná podpora zavádzania 

environmentálne prijateľných inovácií 

− nekoncepčný prístup k manažmentu 

krajiny 

− nedostatočná podpora dodržiavania 

legislatívy o odpadoch 

− neúspešnosť pri čerpaní finančných 

prostriedkov z EŠIF  a iných finančných 

mechanizmov  
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3.3 Analýza vonkajšieho prostredia  

Medzi faktory ovplyvňujúce rozvoj územia patrí bohatstvo a dostupnosť vnútorných a 

vonkajších zdrojov. Prírodný a kultúrny potenciál, stav ekosystémov, stupeň rozvoja 

hospodárstva a priemyslu, kvalita služieb a s tým súvisiaci stupeň ekonomickej aktivity 

v blízkom okolí sú dôležitým  predpokladom pre rast konkurencieschopnosti.  

 

VONKAJŠIE  FAKTORY  ROZVOJA  ÚZEMIA,  VPLYV VONKAJŠIEHO PROSTREDIA NA 

ROZVOJ ÚZEMIA, STEEP ANALÝZA 

 

STEEP analýza ako metóda hodnotiaca vplyv vonkajších faktorov na rozvoj ekonomického 

potenciálu obce popisuje a hodnotí situáciu v okrese Vranov nad Topľou. 

K vonkajším faktorom sa radia:  

- S spoločenské (sociálne) faktory, 

- T  technické (technicko-technologické) faktory  

- E ekonomické faktory,  

- E ekologické faktory) 

- P politicko-právne faktory 

 

Tieto faktory ovplyvňujú schopnosť vytvárať pracovné príležitosti a tvorbu pracovných miest, 

a tým nepriamo ovplyvňujú výšku  migračného  salda, ktorá bola ku koncu roka 2014 

v okrese Vranov nad Topľou – 84  (rozdiel medzi vysťahovanými a prisťahovanými), ako 

aj výšku  celkového prírastku, úbytku, ktorá bola v okrese Vranov nad Topľou +281 

(narodení, zomrelí, vysťahovaní, prisťahovaní) (ŠÚ, údaj ku 31.12.2014). 

Z hľadiska vplyvu vonkajšieho prostredia má na ekonomický rozvoj okresu podstatný vplyv 

jeho geografická poloha. Okres leží na východe Slovenska, v juhovýchodnej časti 

Prešovského kraja a rozlohou 769 km sa radí ku väčším okresom kraja a stredne veľkým 

okresom Slovenskej republiky. Z geografického hľadiska sa nachádza v predhorí Nízkych 

Beskýd na Východoslovenskej pahorkatine. Hranice okresu zasahujú do Východoslovenskej 

nížiny, do Ondavskej vrchoviny, ale tvorí ich aj hrebeň Slanských vrchov. Z hľadiska 

územno-správneho usporiadania Slovenskej republiky tvorí okres 68 samosprávnych území 

obcí, pričom dve majú štatút mesta – Hanušovce nad Topľou  a Vranov nad Topľou.  

Význam pre hospodársky rozvoj obce môže mať (z hľadiska vplyvu vonkajšieho prostredia) 

na okresné mesto Vranov nad Topľou, v ktorom ku 31.12.2014 malo trvalý pobyt 22 898 
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obyvateľov a okresné mesto Humenné, v ktorom ku 31.12.2014 malo trvalý pobyt 34 186 

obyvateľov.   

V súlade so Zákonom 336/2015 Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov z 11. novembra 2015 bol okres Vranov nad Topľou zaradený do 

zoznamu najmenej rozvinutých okresov, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti 

vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov 

počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 

1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR za rovnaké obdobie. 

Na základe tohto zákona zabezpečí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky podľa § 3 a § 4 Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov z 11. novembra 2015 vypracovanie Akčného plánu, 

ktorý bude obsahovať analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho 

stavu najmenej rozvinutého okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení 

a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a 

zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku. Akčný plán zároveň 

integruje už existujúce rezortné programy, prierezové programy a navrhuje odstraňovanie 

prekážok na ich využívanie.  

S počtom obyvateľov 80 508 sa okres Vranov nad Topľou, pre ktorý je charakteristické 

rovnomerné osídlenie, radí k väčším okresom. Hustota obyvateľstva dosahuje 104,63 

obyv./km2, čo je približne rovnaká  hustota obyvateľstva ako je celoslovenský priemer, teda 

111 obyv./km2 .  Z celkového počtu obcí v rámci okresu Vranov nad Topľou patrí  48,48 % 

obcí do veľkostnej skupiny 0 – 499 obyvateľov. 

Z celkového počtu obyvateľov žije v okrese v predproduktívnom veku (do 14 rokov) 19,45 % 

obyvateľov, obyvateľov v produktívnom veku (od 15 – 64) tvorí v okrese podiel 69,23 % 

a v poproduktívnom veku (65+)  je podiel 11,37 % obyvateľov.  

V okrese Vranov nad Topľou dosiahol priemerný vek obyvateľov ku 31.12.2014 hodnotu 

36,6 rokov, pričom výška priemerného veku v priemere za Slovensku je 39,9 rokov. V 

Prešovskom samosprávnom kraji dosahuje okres Vranov nad Topľou štvrtý najnižší 

priemerný vek obyvateľov. Čo sa týka hodnoty index starnutia je okres s hodnotou 58,61 

štvrtý najnižší v rámci kraja,  nižší ako je priemer v kraji (67,47) a výrazne nižší ako je 

celoslovenský priemer (91,2 %) (ŠÚ SR, ku 31.12.2014). 
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Čo sa týka štruktúry obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania sa okres v rámci 

okresov Prešovského kraja radí v poradí ako tretí s najvyšším podielom obyvateľstva bez 

vzdelania a s ukončeným základným vzdelaním (39,75 %) a ako tretí s najnižším podielom 

vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva (8,86 %) (SODB, 2011). 

Nedostatok pracovných príležitostí v okrese sa odráža v odlive mladej pracovnej sily. Odchod 

mladých za prácou do iných regiónov, aj mimo územia Slovenskej republiky, ovplyvňuje 

aj  nízka nominálna priemerná mzda zamestnancov, ktorá k 31.12.2014 dosiahla 

v okrese  hodnotu 707,- €, čo je o 60,- € menej ako je priemer v Prešovskom kraji  a takmer 

200,- €, menej ako je priemer v SR.  

Graf č. 1: Porovnanie miery evidovanej nezamestnanosti v okresoch Prešovského kraja 

 

Zdroj: Ústredie ÚPSVaR, Bratislava 

 

Ku 31.12.2015 bolo evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese 8 847  (zdroj 

UPSVaR)  Z toho bolo dlhodobo evidovaných až 62 %. Miera evidovanej nezamestnanosti 

v okrese 17,80 %  v porovnaní s koncom roka 2014, keď dosiahla úroveň 21,25 % je o viac 

ako 3% nižšia. V porovnaní s priemerom Prešovského kraja - 15,50 % je takmer o 2,30 % 

vyššia a v porovnaní s priemerom SR je o 8 % vyššia  (ŠÚ, údaje ku 31.12.2015).  

V  okrese Vranov nad Topľou dosiahol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo veku od 

20 do 64 rokov) počet 11 244 osôb. Najviac zamestnancov  pracovalo v priemysle (25,9 %), 

vo verejnej správe (16,9 %) a vo veľkoobchode a maloobchode (15,5 %). (ŠU SR, ku 

31.12.2014). Od roku 2015 tento počet klesá. 

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 odchádzalo do 

zamestnania z miesta trvalého bydliska v okrese Vranov nad Topľou spolu 13 315 
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ekonomicky aktívnych obyvateľov. Naopak za prácou do okresu Vranov nad Topľou z iných 

okresov SR dochádzalo spolu 6 810 osôb.  

V rámci okresu  Vranov nad Topľou je lokalizovaný jeden priemyselný park, a to 

Priemyselný park FEROVO Vranov nad Topľou s rozlohou od 17,9 do 40 ha. 

S ohľadom na dochádzanie za prácou medzi najväčších zamestnávateľov v okrese patria: 

Názov spoločnosti Hlavná činnosť 

STD DONIVO a.s. 
Pozemná doprava a doprava potrubím 

M.I.S. SLOVAKIA, spol. s r.o. Výroba odevov 

Skupina spoločností BUKÓZA 

HOLDING 
Výroba papierenskej buničiny, produktov s vyššou pridanou 

hodnotou – prášková celulóza a produkty osobnej hygieny 

LPH Vranov nad Topľou 
Výroba plastových výliskov 

MTH REMONT Vývoj, konštrukcie, výroba strojov a zariadení pre opravu a 

údržbu železničných tratí 

BETPRES s.r.o 
Stavebná činnosť 

Poľnonákup Vranov nad Topľou, s.r.o. Výroba kŕmnych zmesí 

PD Vechec Rastlinná a živočíšna výroba 

PD Nižný Hrušov Rastlinná a živočíšna výroba, ovocné sady 

PD Hencovce Rastlinná a živočíšna výroba 

UNIPLAST MH s.r.o. Výroba a montáž výrobkov z plastov 

 

ale aj V.T.F. Slovenka s.r.o., COOP JEDNOTA VRANOV NAD TOPĽOU, s.d., ZEOCEM, 

a.s.  a ďalšie. 

Z celkovej výmery okresu 76 923 hektárov tvorí poľnohospodárska pôda 40 217 hektárov, 

teda 52% a nepoľnohospodárska pôda 36 706 hektárov, teda 48%.  

Najväčšia produkcia v rámci poľnohospodárskych plodín ku 31.12.2014 bola produkcia 

zemiakov, zrnín, obilnín, olejnín (Zdroj: ŠÚ SR). 

V okrese Vranov nad Topľou 12,55 %  podnikov z celkového počtu 1147 pôsobí v oblasti 

priemyselnej výroby, v oblasti stavebníctva 13,08 %, vo veľkoobchode v maloobchode, 

oprave motorových vozidiel a motocyklov 24,24 %  a 11,60 %, v poľnohospodárstve, 

lesníctve a rybolove.  

Z počtu 3 322 živnostníkov v okrese Vranov nad Topľou, pôsobí v oblasti priemyselnej 

výroby 31,09 %, v oblasti stavebníctva 26,07 %, vo veľkoobchode, maloobchode, oprave 

http://www.bukoza.sk/produkty/bunicina
http://www.greencel.sk/
http://www.flowersvlozky.sk/sk
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motorových vozidiel a motocyklov 16,63 %,  v odborných a vedeckých a technických 

činnostiach 6,46 %  a v umení, zábave a rekreácii 4,58 % .(ŠÚ SR, ku 31.12.2014) 

Z hľadiska intenzity chovu hospodárskych zvierat k 31.12.2014 tvoril významný podiel chov 

hydiny, ošípaných, oviec a hovädzieho dobytka. 

Z hľadiska lesného hospodárstva je významná  lesnatosť, ktorá  predstavovala v roku 2014 až 

38 % z rozlohy územia. Výmera lesných pozemkov v okrese Vranov nad Topľou bola 

k 31.12.2014  28 985 ha. V rámci všetkých okresov sú dôležité mimoprodukčné funkcie 

lesov, teda ekologické funkcie lesov (pôdoochranná, vodohospodárska, klimatická) a 

spoločenské funkcie lesov, (zdravotná, kultúrna, rekreačná, prírodoochranná, vodoochranná 

funkcia). 

Z hľadiska vodného hospodárstva sa v severnej časti okresu Vranov nad Topľou  nachádza 

vodohospodársky významná vodná nádrž Domaša. Je to viacúčelové vodné dielo. Reguluje 

prítoky vôd do Východoslovenskej nížiny a slúži ako zásobáreň úžitkovej  a v prípade potreby 

aj pitnej vody. Jej rekreačné využitie tvorí dôležitý potenciál pre cestovný ruch, relax 

a rekreáciu. Vodná plocha má 1422 ha a celkový objem nádrže je 187,5 mil. m3. Jej výstavba 

bola ukončená v roku 1967.  

V ponuke sociálnych služieb sú v okrese poskytované sociálne služby. Zriaďovateľmi týchto 

služieb sú verejní a neverejní poskytovatelia.  

V okrese Vranov nad Topľou poskytuje  opatrovateľskú starostlivosť a sociálnu pomoc s 

ubytovaním  Centrum sociálnych služieb AMETYST. Sociálny rozvoj, sociálnu a 

zdravotnícku činnosť, poradenstvo a  ubytovanie poskytuje DSS vo Vranove nad Topľou. 

DSS a zariadenie podporovaného bývania v Hanušovciach nad Topľou zabezpečuje 

starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby. 

V okrese sa nachádza aj zariadenie pre seniorov. 

Z hľadiska cestovného ruchu má okres Vranov nad Topľou  významný kultúrny, historický 

a prírodný potenciál. Na území okresu sa nachádza viacero významných kultúrno-

historických pamiatok, a to vďaka postaveniu územia v minulosti. Do roku 1848 bolo územie 

súčasťou historickej Zemplínskej stolice a neskôr do roku 1922 súčasťou Zemplínskej župy. 

Kultúrno-historické pamiatky tvoria významný potenciál pre všetky obce rozkladajúce sa na 

území okresu, a preto je potrebné spomenúť aspoň niektoré. Tie spolu s prírodnými 

danosťami a jedinečnosťami regiónu tvoria jeho svojrázny kolorit.  

Na území okresu sa nachádza najdlhší železničný oblúkový most v strednej Európe - 

Hanušovský viadukt z roku 1943.  

http://www.azet.sk/firma/1058591/dss-a-zariadenie-podporovaneho-byvania-hanusovce-nad-toplou/
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Pre vidiecky cestovný ruch je v okrese atraktívny napr. aj hrádok v Medziankach a hrad Čičva 

v Sedliskách. Hrad Čičva je zrúcaninou gotického hradu postaveného začiatkom 13. storočia 

a nachádza sa nad obcou Sedliská. V Hanušovciach nad Topľou sídli v priestoroch 

klasicistického kaštieľa Vlastivedné múzeum a archeoskanzen.  

Vidiecky cestovný ruch v prepojení na poľnohospodársku výrobu, teda agroturizmus, sa javí 

ako ďalšia z atraktívnych  možných foriem vidieckeho cestovného ruchu. Vhodné podmienky 

pre vidiecky cestovný ruch majú obce v blízkosti vodnej nádrže Domaša.  

V okrese je evidovaných šesť národných prírodných rezervácií (NPR), osem chránených 

prírodných výtvorov a nachádzajú sa tu aj chránené stromy. V Zámutove, v ktorého katastri sa 

nachádza chránené vtáčie územie Slanské vrchy, je zároveň chránený strom – borovica 

Jeffreyova, ktorej ochrana má kultúrny a vedecký význam. Jej vek je cca 200 rokov. 

V Rudlove sa nachádza dub letný, ktorého ochrana má taktiež kultúrny a vedecký význam, je 

zaradený do 2. stupňa ochrany, jeho vek je tiež cca 200 rokov. Kultúrny a vedecký význam 

má aj platan západný v Tovarnom. 

Do okresu zasahuje časť chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy, ktoré bolo vyhlásené  

s cieľom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a 

biotopov sťahovavých druhov vtákov v záujme ich prežitia a rozmnožovania; medzi inými 

orla kráľovského, výra skalného, bociana čierneho, orla krikľavého.  

Zo štátnych prírodných rezervácií je potrebné spomenúť NPR Šimonku, ktorá zasahuje do 

katastrálnych území obcí Zlatá Baňa, Hermanovce nad Topľou a Zámutov a jej cieľom je 

ochrániť zvyšky bukového pralesa. 

Na území okresu sa nachádzajú zaujímavé skalné útvary a minerálne pramene. NPR Oblík 

nachádzajúca sa v katastri obce Petrovce je zaujímavá svojou zriedkavosťou. Cieľom je 

ochrana územia z dôvodu zriedkavého geologického javu - sopečného kužeľa. 

Prírodná rezervácia Hermanovské skaly bola vyhlásená v roku 1980. Na chránenom území sa 

nachádza najväčší skalný komplex Slanského pohoria, krajinársky významný skalný útvar je 

Čertova brána. PR Zamutovské skaly sú jedným z najvýznamnejších prírodných výtvorov v 

Slanských vrchoch. Ukážkou zachovalých pôvodných jelšových porastov mimo oblasť 

lužných lesov sú PR Zamutovská jelšina a Hliňanska jelšina. 

Okrem prírodných rezervácií sa na území okresu nachádzajú aj prírodné pamiatky:  

Skaly pod Pariakovou,  Petkovský potok, Žipovské mŕtve rameno, Zapikan, Zárez Stravného 

potoka a chránené areály: Radvanovské skaly, Medzianské skaly a Štefanovská borina. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hermanovce_nad_Top%C4%BEou
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Z hľadiska územného systému ekologickej stability sa na území okresu nachádzajú aj ďalšie 

biocentrá, napríklad  Bučina pri Vechci (Slanské vrchy), Kelčianska jelšina (Ondavská 

vrchovina), či Rybník pri Tovarnom  

(Beskydské predhorie). ( 

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/kraje/presov/kap32.htm) 

V obci Merník prebiehala v minulosti ťažba ortuti. 

V okrese Vranov nad Topľou sa zachovávajú ľudové tradície a folklór zemplínskeho a 

šarišského regiónu.  Tradičným vrcholným folklórnym podujatím v regióne Horného 

Zemplína sú Hornozemplínske folklórne slávnosti, na ktorých sa predstavujú súbory aj zo 

zahraničia.  Pod záštitou Českej komisie pre UNESCO sa v meste koná každý rok koncert v 

rámci medzinárodného hudobného festivalu Pontes - Mosty medzi mestami.  

Okres je v oblasti cestovného ruchu zastúpený 23 ubytovacími zariadeniami s indexom 92, čo 

naznačuje mierny pokles ubytovacích zariadení oproti roku 2013. V roku 2014 bolo 

evidovaných 13 003 návštevníkov s indexom 87,9 oproti roku 2013, čo naznačuje mierny 

pokles aj u návštevníkov. 

Z hľadiska vplyvu vonkajšieho prostredia na rozvoj miestnej ekonomiky v obci je podstatný 

aj vplyv viacerých faktorov na úrovni Prešovského kraja. 

PSK patrí svojou rozlohou 8 973 km2, ktorá zaberá 18,3 % rozlohy štátu a počtom obyvateľov 

819 977, čo ku 31.12.2014 tvorilo 15,1% z celkového počtu obyvateľov SR, k najväčším 

krajom. Spoločnú hranicu v rámci  Slovenskej republiky má Prešovský samosprávny kraj s 

tromi samosprávnymi krajmi, na juhu s Košickým samosprávnym krajom a na západe s 

Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom. Na severe je územie vymedzené 

štátnou hranicou Slovenskej republiky s Poľskou republikou (Malopoľské a Podkarpatské 

vojvodstvo) v dĺžke asi 360 km. Na východe je územie vymedzené štátnou hranicou s 

Ukrajinou (Zakarpatská oblasť) v dĺžke asi 38 km.  

Územie kraja je z hľadiska územného usporiadania Slovenskej republiky vymedzené 

samosprávnym územným celkom Prešovského samosprávneho kraja a zahŕňa 23 

samosprávnych území miest a 642 samosprávnych území obcí, ktoré sú vytvorené zo 724 

katastrálnych území. V kraji sa teda nachádza 665 obcí, najviac v rámci SR  a je rozčlenený 

do 13 okresov (Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, 

Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Rozlohou 

najväčšími sú okresy Poprad, Bardejov a Prešov, naopak plošne najmenšími sú okresy 

Levoča, Stropkov a Medzilaborce). Z celkového počtu obyvateľov žije 47,9 % v mestách, 
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krajské mesto Prešov obýva viac ako 90 tisíc obyvateľov. (Koncepcia dopravy vo verejnom 

záujme pre  Prešovský samosprávny kraj) 

Spomedzi všetkých krajov je v Prešovskom kraji dlhodobo najvyšší prirodzený prírastok. Na 

druhej strane sa z Prešovského kraja vysťahovalo najviac obyvateľov. Saldo sťahovania ku 

31.12.2014 dosiahlo hodnotu – 1,57 na 1 000 obyvateľov. K medziročnému nárastu počtu 

obyvateľov vo veku 65 a viac rokov došlo v roku 2014 vo všetkých okresoch Prešovského 

kraja. Veková štruktúra populácie Prešovského kraja ku 31.12.2014 v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi naznačuje demografické starnutie obyvateľstva. 

Situácia mladých ľudí na trhu práce v Prešovskom kraji nie je lichotivá, keďže takmer 

polovica z počtu ekonomicky aktívnych ľudí do 25 rokov veku je evidovaná na úradoch práce 

(44,5 %). Táto situácia núti nezamestnaných mladých ľudí vycestovať za prácou do krajín 

Európskej únie. Rizikovou skupinou z hľadiska uplatnenia na trhu práce sa stávajú aj 

nezamestnaní nad 45 rokov veku, u ktorých nízka jazyková vybavenosť a zdravotné problémy 

sťažujú hľadanie práce doma aj v zahraničí. Za posledné roky pracovalo v zahraničí 

v priemere 40 tisíc ľudí z Prešovského kraja, čo je najviac zo všetkých krajov Slovenska. 

Priemysel v kraji je rôznorodý. Zastúpenie tu má kovospracujúci, drevospracujúci, 

potravinársky, elektrotechnický, strojársky, chemický, textilný a odevný priemysel. Medzi 

najvýznamnejšie podniky v kraji patria: Tatravagónka v Poprade, Lear Corporation Seating 

Slovakia v Prešove, Pivovary TOPVAR, a.s., MECOM GROUP v Humennom, MILK-AGRO 

v Prešove, Nexis Fibers v Humennom, Bukóza Export-Import vo Vranove nad Topľou, 

Chemosvit folie vo Svite, Bukocel v Hencovciach a ďalšie. 

Na území kraja pôsobí viac ako 16 tisíc firiem a 55,5 tisíc súkromne podnikajúcich fyzických 

osôb. Svoju činnosť orientujú hlavne do odvetví stavebníctva, obchodu a priemyselnej 

výroby. Podľa počtu zamestnancov 95 % firiem je zaradených medzi malé podniky (do 49 

zamestnancov), 1,6 % medzi stredné (od 50 - 249 zamestnancov) a 0,3 % medzi veľké 

podniky (nad 250 zamestnancov). 

Na základe regionalizácie OECD patrí PSK medzi prevažne vidiecke regióny V sídelnej 

štruktúre PSK tak, ako je to charakteristické pre celé územie SR, prevládajú malé obce do 

1000 obyvateľov. 

Poľnohospodárska pôda zaberá 42,4 % z celkovej rozlohy kraja. Z nej takmer dve pätiny 

predstavuje orná pôda, na ktorej sa pestujú predovšetkým obilniny, krmoviny, olejniny a 

zemiaky. V pestovaní zemiakov patrí kraj k najväčším producentom v SR. V rámci živočíšnej 

výroby prevláda chov hovädzieho dobytka. Spolu s Banskobystrickým krajom obhospodaruje 

najväčšie plochy lesných pozemkov (zdroj: Štatistický úrad SR).  
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Prešovský samosprávny kraj je  na základe ekonomických ukazovateľov za posledné  roky 

jedným  z najzaostalejších regiónov Slovenska, čomu však nenasvedčuje územie bohaté na 

prírodné,  kultúrne a historické zdroje. PSK patrí medzi kraje s najlepšou  environmentálnou 

kvalitou. Na väčšine územia má PSK prostredie vysokej kvality. Prírodné prostredie je 

relatívne málo narušené najmä v oblastiach s nízkou ekonomickou aktivitou. 

Na území kraja sa nachádza 76 území európskeho významu. Územie kraja je kvôli 

vyhovujúcej geologickej stavbe veľmi bohaté na výskyt minerálnych a termálnych vôd.  

Zastúpené sú všetky známe typy minerálnych vôd (prírodné minerálne vody, prírodné liečivé 

vody a prírodné minerálne vody stolové, okrem rádioaktívnych, niektoré dokonca vo veľkých 

koncentráciách). Sú považované za vzácny prírodný zdroj a bezpochyby sú ďalším 

predpokladom rozvoja územia. Na území kraja sa nachádzajú aj jedny z najstarších kúpeľov 

na Slovensku - Bardejovské kúpele.  

Do registra environmentálnych záťaží  je podľa Štátneho programu sanácie 

environmentálnych záťaží na roky 2010 až 2015 zaradených až 374 z Prešovského 

samosprávneho kraja, čo predstavuje 20,6 % zo všetkých záťaží na území Slovenskej 

republiky.  

 

3.4 Identifikácia potrieb, východísk a možných riešení 

Identifikované potreby, chápané aj ako „rozvojové výzvy“, tvoria východisko pre prípravu 

ďalších častí dokumentu.  

Program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce sa prioritne zameriava na podporu tvorby 

pracovných miest prostredníctvom mobilizácie zhodnocovania najmä vnútorného potenciálu. 

V intenciách udržateľného využívania a zhodnocovania potenciálu územia s cieľom rozvoja 

územia, sú definované  potreby generujúce výzvy v nasledujúcich oblastiach:  

 Cestovný ruch, agroturizmus  

jeho vznik a udržateľnosť je podmienená existenciou ponuky vhodných prírodných 

a kultúrnych podmienok,  kvalitnej technickej, environmentálnej, voľnočasovej infraštruktúry 

a infraštruktúry súvisiacej s komplexnými službami a určitým stupňom ekonomického, 

technického  a sociálneho rozvoja. Jeho podstatou je ponuka rôznych voľnočasových aktivít 

a možnosti ubytovania sa v rodinách, vidieckych domoch, alebo v účelových komerčných 

ubytovacích zariadeniach. Mestský a vidiecky cestovný ruch a agroturizmus zhodnocujú 

prostredníctvom svojich produktov s vysokou pridanou hodnotou ekonomický potenciál 

mestskej a vidieckej krajiny, a to najmä vďaka jej prírodným, historickým a kultúrnym 
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zdrojom, miestnym tradíciám, vďaka zdravému životnému prostrediu a  miestnym produktom 

a službám, ktoré sú súčasťou identity regiónu.  

 Pôdohospodárstvo 

z pohľadu štátnej politiky je vnímané ako komplexný celok so spoločnou stratégiou pre 

poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné hospodárstvo a nadväzujúci drevospracujúci 

priemysel.  

Pôdohospodárstvo je zatiaľ jedným z mála odvetví, ktoré vytvára vo vidieckych oblastiach 

nové pracovné miesta, ba dokonca vytvára potenciál v oblasti zamestnanosti pre starších a 

menej kvalifikovaných zamestnancov. Malí a strední poľnohospodárski podnikatelia na 

Slovensku nedokážu konkurovať zahraničným dodávateľom v oblasti cien (mnohokrát však 

na úkor kvality). Slovenskí spotrebitelia sú čoraz náročnejší, na jednej strane vyžadujú nízke 

ceny, ale zároveň aj vysokú kvalitu produktov. V súčasnosti je potrebné zamerať sa na 

diverzifikáciu činností najmä v oblasti prvovýroby.  

 Priemyselná výroba 

zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktoré premieňajú suroviny na výrobky alebo tovar. 

V nadväznosti na predchádzajúce oblasti má pri rozvoji miestnych ekonomík významné 

zastúpenie najmä potravinársky priemysel, ktorý priamo nadväzuje na poľnohospodársku 

prvovýrobu, generuje potrebu potravinárskej výroby, ponuku služieb, poskytuje pracovné 

miesta, má významný vplyv na rozvoj regiónov, zabezpečuje výživu obyvateľstva a z toho 

dôvodu má strategické postavenie.  

V programovom období 2014 – 2020 je jednou z priorít SR oživenie poľnohospodárstva, 

predovšetkým s dôrazom na živočíšnu výrobu a špecializovanú rastlinnú výrobu, potrebné sú 

však investície do modernizácie, inovácií a ekologizácie výroby, ako aj podpora mikro 

a malých podnikov. 

 Energetický potenciál  

Narastajúca teplota vedie k zmenám v rôznych ekosystémoch, vrátane negatívnych vplyvov 

na život človeka. Z hľadiska zachovania zdravých ekosystémov je jedným z 

najvýznamnejších environmentálnych problémov v súčasnosti zmena klímy, ktorá v dôsledku 

negatívnych ľudských činností spôsobuje neustále zvyšovanie koncentrácie skleníkových 

plynov v atmosfére. K ochrane životného prostredia prispievajú obnoviteľné zdroje energie, 

ktoré zároveň podporujú diverzifikáciu činností v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu, ako 

aj inovácie a rozvoj v oblasti informačných technológií.  Cieľom energetickej politiky SR je 

zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla. Dobrý 
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manažment obnoviteľných zdrojov energie je v súlade s princípmi trvalo udržateľného 

rozvoja a jedným z pilierov ekonomického rastu spoločnosti (Národný akčný plán pre 

obnoviteľné zdroje energie, 2010). 

 Infraštruktúra rôznych typov 

Úroveň materiálno - technického  zázemia pre vymedzené oblasti tvorí dostupnosť a kvalita 

relevantných infraštruktúr, napríklad dopravná, environmentálna, zelená alebo sociálna. 

Identifikácia konkrétnych potrieb, východísk a možných riešení  

1. Zhodnotiť výhodnú  geografickú polohu z hľadiska blízkosti dopravného koridoru 

sever juh. 

2. Vytvárať prostredie podnecujúce tvorbu pracovných príležitostí a generujúce tvorbu 

pracovných miest. 

3. Vytvárať podmienky pre priaznivé podnikateľské prostredie a motivovať k  

zakladaniu a prevádzkovaniu mikro a malých podnikov s predmetom podnikania 

v rôznych oblastiach.  

4.  Znížiť odliv mladých ľudí a podporovať ich trvalo udržateľnú integráciu do 

pracovného života, zvýšiť šance zamestnať sa pre 50+.  

5. Podporovať vznik, produkciu a propagáciu inovatívnych výrobkov s vyššou pridanou 

hodnotou 

6. Klásť väčší dôraz na ochranu, rozvoj, efektívne využívanie a zhodnocovanie 

endogénnych zdrojov, kultúrneho a prírodného dedičstva. 

7. Cielene investovať do infraštruktúry malých rozmerov, do technickej, sociálnej 

infraštruktúry a infraštruktúry súvisiacej s voľným časom. 

8. Podporovať rozvoj vidieckeho  cestovného ruchu, flexibilne vytvárať nové atraktívne 

produkty cestovného ruchu s vyššou pridanou hodnotou. 

9. Zvyšovať kvalifikačnú úroveň nezamestnaných s dôrazom na dlhodobo 

nezamestnaných 

10. Zvýšiť individualizáciu miery podpory v oblasti poskytovaných sociálnych služieb 

podľa potrieb prijímateľov, zamerať sa na rozvoj alternatívnych sociálnych služieb. 

Rozšíriť sortiment poskytovaných ambulantných a terénnych služieb, zvýšiť ich 

kvalitu. 

11. Klásť väčší dôraz na ochranu biologickej diverzity, efektívne využívať pôdu, 

ekosystémový prístup vrátane zelených infraštruktúr 
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12. Klásť väčší dôraz zvyšovaniu energetickej efektívnosti a znižovaniu energetickej 

náročnosti  

13. Budovať kvalitnú environmentálnu  infraštruktúru s cieľom zlepšenia odvádzania a 

čistenia komunálnych odpadových vôd, znižovať množstvo biologicky rozložiteľných 

odpadov a lepšieho prístupu ku kvalitnej vode a s cieľom zlepšenia protipovodňovej 

ochrany. 
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4 STRATEGICKÁ ČASŤ 

Strategická časť definuje víziu, teda budúci želaný stav. Predpokladom pre dosiahnutie vízie 

je dosiahnutie definovaných globálnych a špecifických cieľov stanovených v 

rámci jednotlivých prioritných oblastí.  

Globálne a špecifické ciele sú  definované na základe výstupov analytickej časti, vrátane 

analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, identifikácie potrieb, východísk a možných 

riešení. 

Definovaná vízia, globálne a špecifické ciele korešpondujú s dokumentmi na regionálnej 

a národnej úrovni, ktoré nadväzujú na dokumenty Európskej únie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízia: 

Obec pre obyvateľov, obyvatelia pre obec 

Prioritná oblasť: 

Hospodárstvo 

Prioritná oblasť: 

Sociálna  

Prioritná oblasť: 

Environmentálna 

Špecifický cieľ 
Špecifický cieľ Špecifický cieľ 

Zhodnotiť výhodnú 

geografickú polohu 

a potenciál pre rozvoj 

vidieckeho cestovného 

ruchu 

Zhodnotiť výhodnú 

geografickú polohu 

a vidiecky cestovný ruch 

ponukou nových 

atraktívnych služieb 

Vyššia ochrana životného 

prostredia 

Globálny cieľ Globálny cieľ Globálny cieľ 

Podporiť ekonomický 

rozvoj obce 

zabezpečením lepšej 

dostupnosti pracovných 

 miest 

 

Podporiť ekonomický 

rozvoj obce zabezpečením 

lepšej dostupnosti služieb  

Podporiť rozvoj obce 

zabezpečením kvalitných 

ekosystémových služieb 
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5 PROGRAMOVÁ ČASŤ 

Dosahovanie vízie, globálnych a špecifických cieľov bude v rámci implementácie programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce zabezpečované v rámci troch riešených prioritných 

oblastí.  

Podmienkou pre dosahovanie vízie a definovaných cieľov je prostredníctvom opatrení 

a konkrétnych aktivít vytvoriť prostredie priaznivé pre zvyšovanie výkonnosti rôznych typov 

subjektov, ktorých aktivity v riešenom území prispievajú ku zvyšovaniu výkonnosti miestnej 

ekonomiky.  Zvyšovať výkonnosť subjektov a udržať ich konkurencieschopnými v oblasti  

hospodárskej, sociálnej a environmentálnej je aj prioritou obce Sečovská Polianka. 

Opatrenia rozpracované do konkrétnych aktivít - investičných zámerov, ktoré obec plánuje 

realizovať v období 2015-2023, navrhnuté na základe identifikovaných potrieb, východísk 

a možných riešení, sú kvôli lepšej prehľadnosti aj v programovej časti spracované 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Prioritná 

oblasť 

Opatrenie  Aktivita 

 

H
O

S
P

O
D

Á
R

-

S
T

V
O

 

1.1.1: Investície do budovania 

moderných infraštruktúr  

 

1.1.1.1 Výstavba cyklotrasy a rekreačného 

zariadenia v lokalite Hať - Sečovská                               

Polianka 

1.1.1.2 Výstavba rybníka a oddychovej zóny v 

lokalite Bukovina 

 

Prioritná 

oblasť 

Opatrenie  Aktivita 

 

S
O

C
IÁ

L
N

A
  

2.1.1: Investície do budovania 

moderných infraštruktúr 

2.1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

2.1.1.2 Dobudovanie chodníkov 

2.1.1.3 Výstavba denného stacionára 

2.1.1.4 Vybudovanie amfiteátra a pevnej plochy 

pri MKD  

2.1.1. 5 Výstavba multifunkčného ihriska 

2.1.1.6 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

2.1.1.7 Inštalácia kamerového systému 

2.1.1.8 Dostavba vodovodu a výstavba vodojemu 

2.1.1.9 Revitalizácia  námestia 

2.1.1.10 Rekonštrukcia telocvične v športovom 

areáli obce 

2.1.1.11 Výstavba nájomných bytov  
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Prioritná 

oblasť 

Opatrenie  Aktivita 

 

E
N

V
IR

O
N

- 

M
E

N
T

Á
L

N
A

 

3.1.1: Investície do budovania 

moderných environmentálnych 

infraštruktúr 

3.1.1.1 Výstavba zberného dvora 

3.1.1.2 Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

odpadov v lokalite Bukovina 

3.1.1.3   Zníženie energetickej náročnosti budov 

materskej školy 

3.1.1.4   Rekonštrukcia školskej jedálne a 

modernizácia jej vybavenia 

3.1.1.5   Revitalizácia zelených plôch v obci 

 

 

V súlade s uplatnením princípu integrovaných územných investícií a integrovaného prístupu 

k územnému rozvoju je cieľom programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja naplniť víziu:  

Obec pre obyvateľov, obyvatelia pre obec 

novým prístupom manažmentu obce k podpore rozvoja miestnej ekonomiky a novým 

nasmerovaním „občianskej politiky“.  

V záujme dosiahnutia globálnych cieľov v rámci jednotlivých oblastí  je potrebné zabezpečiť 

podmienky pre efektívne a cielené využitie finančných zdrojov obce, príspevkov 

z európskych  štrukturálnych a investičných fondov, rôznych finančných mechanizmov 

a dotácií,  štátneho rozpočtu a vlastných finančných zdrojov prijímateľov. 

V záujme dosahovania špecifických cieľov je nutné cielene nasmerovať intervencie do 

územia s vysokým rozvojovým potenciálom pre daný špecifický cieľ a zabezpečiť tak 

výkonnosť a rast konkurencieschopnosti a rozvoja miestnej ekonomiky 

s pozitívnym  dopadom na zvýšenie kvality života obyvateľov.  
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5.1 Špecifikácia a popis opatrení 

 

V časti Špecifikácia a popis opatrení je načrtnutý výber a zameranie opatrení a konkrétne 

vymedzenie územných a tematických investícií. 

Obec Sečovská Polianka má záujem vypracovať a aktualizovať základné strategické 

dokumenty tak, aby v období 2015-2023 posilnila koncepčný prístup k strategickému a 

územnému plánovaniu, zabezpečila integráciu svojich rozvojových dokumentov s národnou 

a nadnárodnou legislatívou a dosiahla súlad strategických dokumentov s 

plánovanou realizáciou jednotlivých investícií zameraných územne a tematicky.  

 

PRIORITNÁ OBLASŤ HOSPODÁRSTVO 

Globálny cieľ: 

Podporiť ekonomický rozvoj obce zabezpečením lepšej dostupnosti pracovných  miest 

Špecifický cieľ 

Zhodnotiť výhodnú geografickú polohu a potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného 

ruchu 

Za významný faktor v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, ale aj za  jeden z motorov 

rozvoja a zvyšovania výkonnosti miestnych ekonomík možno považovať výhodnú 

geografickú polohu daného územia. Významná je nielen geografická poloha riešeného 

územia, ale aj geografická poloha blízkeho jeho okolia. 

Kataster obce Sečovská Polianka sa nachádza v najjužnejšej časti Prešovského kraja. Obec 

leží v malebnej časti kraja na severnom výbežku Východoslovenskej roviny obkolesenom 

Východoslovenskou pahorkatinou na náplavovom kuželi Cabovského potoka. Dominantou 

v okolí sú nesporne  západne sa rozkladajúce Slanské vrchy. Obec  má pre rozvoj vidieckeho 

cestovného ruchu prírodný, ale aj kultúrny a historický potenciál. Svojou geografickou 

polohou s možnosťou výletov do blízkeho okolia - rovinatého, pahorkatinového, ale aj 

hornatého typu územia je obec predurčená na rozvoj voľnočasových a športových aktivít, 

vrátane turistiky a cykloturistiky. Z hľadiska historického potenciálu je na území obce 

lokalizovaná jedna monokultúrna archeologická lokalita spred vyše 6000 rokov s názvom 

Sídlisko. V tejto archeologickej lokalite bola nájdená plastika ženy, približujúca kultové 

predstavy človeka v mladšej dobe kamennej, v období neolitu, keď sa do popredia dostávala 

žena.  

Obec sa radí zároveň aj k najväčšiemu numizmatickému nálezisku vranovského okresu, 

keďže tu v druhej polovici minulého storočia bolo nájdených 782 strieborných mincí.  
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Potenciál obce pre kultúrny turizmus tkvie v jeho spoločenských – kultúrnych, cirkevných, či 

športových podujatiach, ktoré sú organizované pravidelne alebo sporadicky. Obec organizuje 

niektoré podujatia aj v spolupráci s partnerskými obcami v iných samosprávnych krajoch, 

alebo dokonca s partnerskými samosprávami v Maďarsku a Poľsku. K pravidelným 

podujatiam patrí aj prechod Slanskými vrchmi za poznaním a priateľstvom  „Z Polianky do 

Polianky“, ktorý má už 33 ročnú tradíciu, organizovaný v spolupráci s družobnou obcou 

Košická Polianka. 

Neodmysliteľnou súčasťou vidieckeho cestovného ruchu sú pravidelne sa konajúce folklórne 

festivaly a slávnosti, mnohokrát vyznievajúce ako spojnice minulosti s prítomnosťou. 

Folklórna skupina Bukovina, založená v roku 1988 obcou Sečovská Polianka,  je v súčasnosti 

občianskym  združením zriadeným s cieľom uchovávať, rozvíjať a obnovovať rôzne formy 

slovenského ľudového umenia a prezentovať ich doma aj v zahraničí. Združenie sa snaží 

o uchovávanie spevných a tanečných prejavov, tradičného odevu a nárečia regiónu, o obnovu 

bohatých ľudových tradícií, o šírenie prejavov duchovnej a materiálnej ľudovej kultúry vo 

všetkých jej formách. V obsahu  repertoára Bukoviny sú: 

 pásma „Zakladanie mája“, „Dožinky“, „Vianočné koledy“, „Príprava štedrovečerného 

stola“, „Jasličkári“, „Večar na valaľe“, „Vareňe ľekvaru“,  a „Čepenie nevesty“,   

 tance: mužský tanec „Verbung“, ženská karička, dievčenská karička, párové polky, 

fľaškový tanec a spoločný „Čardáš“, 

 mužské a ženské piesne zo Zemplínskeho regiónu.  

FS Bukovina reprezentuje obec Sečovskú Polianku na Slovensku i v zahraničí  už od roku 

1988. Zúčastňuje sa rôznych folklórnych slávností v rámci kraja, ale vystúpila aj na 

folklórnych festivaloch v Heľpe a Martine. V zahraniční reprezentovala obec na folklórnych 

festivaloch v Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Srbsku-Čierna hora, ale taktiež na Medzinárodnej 

prehliadke folklóru  vo Francúzsku a  v Holandsku.  

FS Bukovina  má spolu 38 členov a skladá sa z troch zložiek:  

1.) mladšia skupina  deti a mládež, ktorá  má 12 členov 

2.) staršia skupina dospelých má 21 členov  

3.) hudobná skupina, ktorá má 5 členov  

Cestovný ruch, vrátane vidieckeho, zameraný na rekreačné a relaxačné činnosti s cieľom 

uspokojovať potreby návštevníkov a turistov vo vidieckom prostredí sa z hľadiska tvorby 

pracovných príležitostí a pracovných miest v súčasnom období ukazuje z hľadiska rastu a 

rozvoja miestnej ekonomiky ako dôležitý sektor vidieckych ekonomík. Toto odvetvie 

napomáha najmä rozvoju regiónov rozkladajúcich sa v kvalitnom životnom prostredí s dobrou 
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dopravnou dostupnosťou a kvalitnými ubytovacími službami, ale aj regiónov s malou 

hustotou obyvateľstva, alebo vzdialenejších od väčších mestských centier. 

Vo vybudovaní cyklotrasy pozdĺž prítoku  rieky Topľa a samotného toku vidí samospráva 

príležitosť pre rozvoj voľnočasových aktivít nielen obyvateľov obce. Túto aktivitu plánuje 

obec podporiť aj výstavbou oddychového rekreačného zariadenia pri Bukovine a po 

odstránení skládky, revitalizácii atraktívneho prostredia, na ktorom sa skládka rozkladá, aj 

založením rybníka a vybudovaním oddychovej zóny. Pevné prvky, ako altánky, či lavičky na 

sedenie, budú doplnené prvkami zelenej infraštruktúry. Samospráva predpokladá, že 

v prípade umiestnenia hracích prvkov ju budú využívať žiaci materskej školy, ale aj 

žiaci základnej školy napríklad v rámci inovatívnej metódy zážitkového vyučovania 

a zavádzania sociálnych zručností žiakov. V prípade umiestnenia fitness prvkov, môže 

dokonca oddychová zóna slúžiť aj ako telocvičňa v prírode pre všetkých obyvateľov 

a návštevníkov. Oddychová zóna sa môže stať miestom „vstupu a výstupu“ turistických, či 

cykloturistických trás, ako jeden z dôležitých prvkov pre rozvoj VCR. Samospráva  má 

záujem vytvoriť pre obyvateľov  priestor na spoločné stretávanie, relax ale aj priestor na 

posilňovanie medzigeneračných a medziľudských vzťahov. 

V súčasnosti sa ukazuje, že podporovať rozvoj vidieckeho turizmu ako významnej 

ekonomickej aktivity obcí, využitím a zhodnotením prírodného  potenciálu pri zachovaní 

prírodného prostredia a regionálnej a kultúrnej identity, je jedným zo základných posolstiev 

pre budúce generácie.  

 

Opatrenie 1.1.1: Investície do budovania moderných infraštruktúr 

1.1.1.1: Výstavba cyklotrasy a rekreačného zariadenia v lokalite Hať - Sečovská Polianka 

1.1.1.2: Výstavba rybníka a oddychovej zóny v lokalite Bukovina 
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PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA 

 

Globálny cieľ: 

Podporiť ekonomický rozvoj obce zabezpečením lepšej dostupnosti služieb  

 

Špecifický cieľ 

Zhodnotiť výhodnú geografickú polohu a vidiecky cestovný ruch ponukou nových 

atraktívnych služieb 

Vybavenie územia kvalitnou a environmentálne prijateľnou základnou dopravnou,   

technickou a sociálnou  infraštruktúrou je jeden z hlavných predpokladov pre  lokalizáciu 

podnikateľských subjektov a ekonomických činností v obci, ako aj jeden z predpokladov 

eliminácie negatívnej migrácie mladých obyvateľov. Zvýšením dostupnosti a kvality 

občianskej infraštruktúry, vyššou dostupnosťou tradičných a inovatívnych sociálnych 

služieb, lepšou vybavenosťou územia v katastri obce a zvýšením kvality a bezpečnosti 

verejných priestranstiev samospráva prispeje k tvorbe pracovných príležitostí a pracovných 

miest, k zvýšeniu konkurencieschopnosti miestnej ekonomiky, čím zároveň podporí 

integrovaný rozvoj obce.  

V súvislosti s tým plánuje obec umiestniť investície do skvalitnenia všetkých typov 

infraštruktúr, ktoré priamo, či nepriamo ovplyvňujú rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. 

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry plánuje obec pomocou štátnych dotácií alebo 

pomocou získaných iných finančných zdrojov rekonštrukciu miestnych komunikácií a 

dobudovanie chodníkov, ako aj dostavbu vodovodu a výstavbu vodojemu. 

S cieľom zvýšenia kvality života obyvateľov urobí obec preventívne opatrenia pre zníženie 

kriminality a vandalizmu. Na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a 

majetku, zastupiteľstvo obce plánuje investíciu do bezpečnostných kamerových systémov. 

V rámci posilnenia bezpečnostných prvkov v obci plánuje samospráva, v súlade s platnou 

legislatívou, rozšírenie a rekonštrukciu miestneho rozhlasu.  

Obyvatelia obce majú záujem o poskytovanie sociálnych služieb. Vyplýva to zo spracovania 

dostupných údajov a zároveň táto požiadavka reaguje na súčasné moderné trendy v oblasti 

sociálnych služieb. Táto požiadavka je podporená aj výsledkami analytickej časti, vrátane 

výstupu SWOT analýzy a STEEP analýzy. Poskytovanie sociálnych služieb je vymedzené 

zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Zákon NR SR upravuje právne vzťahy pri 



 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sečovská Polianka  

na obdobie  2015 - 2023 

  

58 

 

poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb, ako aj dohľad nad 

poskytovaním sociálnych služieb. Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre 

ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie 

občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom 

obce je reagovať na tieto požiadavky poskytovaním moderných inovatívnych sociálnych 

služieb, založených na ich vysokej kvalite, a to aj prostredníctvom vytvorenia vhodných 

prevádzkových a personálnych podmienok.  Prioritou je vytvoriť prirodzené sociálne 

prostredie, čo najviac podobné bežnej rodine, kde klienti môžu prežiť dôstojný  plnohodnotný 

život. Cieľom je preto vytvoriť služby komunitného charakteru, podporovať terénne 

a ambulantné služby a na základe toho zriadiť a podporovať kvalitu služieb ponúkaných 

v dennom stacionári. 

Ako už bolo uvedené vyššie, kvalita života obyvateľov obce úzko súvisí s miestnym 

ekonomickým rozvojom, ako aj s vytvorením vhodných podmienok pre udržanie mladých 

a eliminovaním ich negatívnej mobility. Vybudovanie amfiteátra a pevnej plochy pri 

kultúrnom dome a výstavba multifunkčného ihriska podporí a rozšíri ponuku voľnočasových 

aktivít  pre dospelých a najmä deti a mládež. Multifunkčné ihrisko, ktoré môže zahŕňať aj 

prvky prírodného detského ihriska s detskými hernými zostavami, či edukatívnymi prvkami, 

napr. kĺzačkami, detskými preliezkami, hojdačkami, kolotočmi, zostavami na šplhanie 

a inými kreatívnymi prvkami, bude spĺňať najprísnejšie bezpečnostné normy a nároky na 

kvalitu. Multifunkčné ihrisko môže byť konštruované taktiež ako v súčasnosti veľmi 

populárna tzv. telocvičňa v prírode s certifikovanými prvkami fitness ihriska vo voľnej 

prírode. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť obyvateľom obce aj návštevníkom vo všetkých 

vekových kategóriách a prispeje k integrácii fyzických a duševných aktivít, ako aj posilneniu 

interpersonálnych vzťahov detí, mládeže, dospelých a seniorov s možnosťou rozvíjania 

emocionálnej inteligencie a tolerancie v medziľudských vzťahoch.  

Výstavbou prírodného amfiteátra podporí obec rozvoj vidieckeho cestovného ruchu cielene 

smerovanými investíciami. Realizáciou tohto projektu obec zhodnotí svoje územie - jeho 

kultúrne, a sekundárne aj prírodné dedičstvo. Využije, ochráni a zhodnotí už existujúce 

bohatstvo v podobe uchovávania a odovzdávania tradícií v oblasti ľudovej slovesnosti. 

V  súčasnosti, keď sa vidiecke oblasti v dôsledku svojich charakteristík a problémov od seba 

vo veľkej miere odlišujú, niektoré z nich čelia vyľudňovaniu a starnutiu obyvateľstva, má 

snaha uchovať ľudovú slovesnosť, zvyky a tradície ešte väčší zmysel. Obyvatelia v obci sú so 

svojou kultúrou úzko spätí. Zachovávajú svoje kultúrne dedičstvo prostredníctvom 

uchovávania tradícií a zvykov počas rôznych slávností a folklórnych vystúpení. Kultúrne a 
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historické dedičstvo ako aj tradície a produkty typické pre obec a priľahlý región, ktoré 

v spoločenskom živote obyvateľov obce majú nezastupiteľné miesto uchováva a šíri folklórna 

skupina Bukovina. Folklórna skupina propaguje kultúrne a miestne tradície integráciou 

tradičných a moderných prvkov, čím vzbudzuje záujem o folklór aj u mladšej generácie. 

K zvýšeniu spokojnosti obyvateľov a zvýšeniu návštevnosti obce prispeje taktiež revitalizácia 

námestia. 

 

 

Opatrenie 2.1.1: Investície do budovania moderných infraštruktúr 

Aktivita 2.1.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Aktivita 2.1.1.2  Dobudovanie chodníkov 

Aktivita 2.1.1.3  Výstavba denného stacionára 

Aktivita 2.1.1.4  Vybudovanie amfiteátra a pevnej plochy  pri MKD  

Aktivita 2.1.1.5  Výstavba multifunkčného ihriska 

Aktivita 2.1.1.6  Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

Aktivita 2.1.1.7  Inštalácia kamerového systému 

Aktivita 2.1.1.8  Dostavba vodovodu a výstavba vodojemu 

Aktivita 2.1.1.9  Revitalizácia  námestia 

Aktivita 2.1.1.10 Rekonštrukcia telocvične v športovom areáli obce 

Aktivita 2.1.1.11 Výstavba nájomných bytov 
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PRIORITNÁ OBLASŤ ENVIRONMENTÁLNA 

 

Globálny cieľ: 

Podporiť rozvoj obce zabezpečením kvalitných ekosystémových služieb 

Špecifický cieľ: 

Vyššia ochrana životného prostredia 

 

Obec Sečovská Polianka v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z., Zákon o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky  zabezpečuje na úseku 

školstva dostupnosť výchovno-vzdelávacej inštitúcie v oblasti predprimárneho vzdelávania, 

v súlade so zákonom je  teda zriaďovateľom materskej školy. V súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie zabezpečuje materská škola 

svojou činnosťou perceptuálno-motorický, kognitívny a sociálno-emocionálny rozvoj 

osobnosti dieťaťa, čím podporuje rozvoj schopností a zručnosti v oblastiach: matematickej 

gramotnosti, jazykovo-komunikačnej, morálnej, estetickej, telesnej, sociálno-emocionálnej 

a intelektuálnej. Do predprimárneho vzdelávania v materských školách sú zaradzované najmä 

deti od troch do šiestich rokov. Keďže cieľom národnej politiky v oblasti predprimárneho 

vzdelávania je čo najvyššia zaškolenosť, významným krokom zo strany obce je snaha 

vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky pre čo najvyššiu zaškolenosť detí. Vytvorením 

vhodného prostredia pre výchovu a vzdelávanie umožní najmenším obyvateľom získať 

schopnosti a zručnosti a vytvoriť si predpoklady na ďalšie vzdelávanie.  V súvislosti s tým 

plánuje obec vytvoriť vhodné materiálno-technické zabezpečenie a v nadväznosti na 

povinnosť Slovenskej republiky „efektívne využívať zdroje“, a z toho dôvodu podporiť 

energetickú účinnosť, plánuje taktiež znížiť energetickú náročnosť budov materskej školy. 

V súvislosti s primárnym vzdelávaním obec plánuje uskutočniť rekonštrukciu školskej jedálne 

a modernizáciu jej vybavenia. Z hľadiska zachovania kvalitných ekosystémových služieb je 

potrebné, aby aktivity, ktoré obec vykoná pri zvyšovaní energetickej účinnosti objektov 

materskej školy boli environmentálne prijateľné, v súlade so Smernicou o energetickej 

hospodárnosti budov (2002/91/ES vs. 2010/31/EU). 

Obec v súlade so svojimi cieľmi vytvoriť inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárenie 

na samosprávnom území obce, teda podporovať ekologickejšie a konkurencieschopnejšie 

hospodárenie efektívnejšie využívajúce endogénne zdroje, plánuje v oblasti investícií 

týkajúcich sa odpadového hospodárstva, najmä nakladania s odpadmi, predchádzať vzniku 

odpadom, znižovať množstvo biologicky rozložiteľných odpadov, a to s dôrazom na zvýšenie 
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separovaného zberu biologicky rozložiteľných zložiek komunálnych odpadov 

v domácnostiach. Obec podporí kompostovanie a plánuje výstavbu zberného dvora. Tieto 

investície bude obec realizovať v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 

pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 

predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie 

povinnosti na úseku odpadového hospodárstva. Obec bude zároveň rešpektovať aj ďalšie 

zákony a nariadenia súvisiace s nakladaním s odpadmi.  

Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov v lokalite Bukovina je ďalšou aktivitou, ktorú 

samospráva obce plánuje zrealizovať v súvislosti so snahou chrániť prírodný kapitál, 

zvyšovať kvalitu ekosystémových služieb a tým prispievať k lepšej kvalite života vo 

vidieckom priestore.  

Revitalizácia zelených plôch v obci poskytne pozitívnu interakciu obyvateľov s prostredím,  v 

ktorom žijú, a návštevníkom s prostredím, určeným na oddych a relax. Revitalizáciou 

zelených plôch obec vytvorí pozitívne prostredie vhodné  na formovanie  osobnosti od 

najmenších obyvateľov až po obyvateľov v adolescentnom veku. Realizácia revitalizácie 

zabezpečí skvalitnenie a zatraktívnenie životného prostredia pre obyvateľov a návštevníkov, 

koncepčným a systémovým riešením revitalizácie a údržby zelených plôch prispeje k 

zachovaniu prírodného dedičstva, a to s dôrazom na návrat pôvodných a tradičných drevín do 

územia, na   ochranu biodiverzity a elimináciu negatívnych vplyvov pomerne intenzívnej 

dopravy na životné prostredie. V konečnom dôsledku realizácia revitalizácie zelených plôch 

zabezpečí prostredníctvom vhodných terénnych úprav aj zvýšenie retenčnej schopnosti 

územia.  

 

Opatrenie 3.1.1: Investície do budovania moderných environmentálnych infraštruktúr 

3.1.1.1   Výstavba zberného dvora 

3.1.1.2   Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov v lokalite Bukovina 

3.1.1.3   Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy 

3.1.1.4   Rekonštrukcia školskej jedálne a modernizácia jej vybavenia 

3.1.1.5   Revitalizácia zelených plôch v obci 
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5.2 Projektové zámery 

P. č. Investor 
Typ 

zámeru 
Klasifikácia stavby Zameranie projektu  

Oblasť, na ktorú je projektový zámer 

orientovaný 

Predpokladaný 

termín 

realizácie  

(od - do) 

Predpokladané 

náklady (EUR) 

Realizácia 

projektu je 

viazaná na 

podmienku 

Pripravenosť 

projektového 

zámeru 

Oblasť Kategória Iné  

1. Obec Invest. 

2420 - Ostatné 

inžinierske stavby, 

i.n. 

Výstavba zberného dvora Životné 

prostredie 

Zhodnocovanie 

odpadu 
 2015 - 2023 725 418,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia  

2. 
Obec Invest. 

2420 - Ostatné 

inžinierske stavby, 

i.n. 

Výstavba cyklotrasy a rekreačného 

zariadenia v lokalite Hať - 

Sečovská Polianka 
Cestovný ruch 

Kultúrne a 

historické 

pamiatky 

 2020 - 2023 100 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  

3. 
Obec Invest. 

2421 - Ostatné 

inžinierske stavby, 

i.n. 

Uzatvorenie a rekultivácia skládky 

odpadov v lokalite Bukovina 
Životné 

prostredie 
Ochrana prírody  2015 - 2023 200 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  

4. 
Obec Invest. 

2420 - Ostatné 

inžinierske stavby, 

i.n. 

Výstavba rybníka a oddychovej 

zóny v lokalite Bukovina Cestovný ruch 

Kultúrne a 

historické 

pamiatky 

 2021 - 2023 100 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  

5. 
Obec Invest. 2411 - Športové 

ihriská 

Výstavba multifunkčného ihriska Sociálna 

infraštruktúra 
Šport, voľný čas  2016 - 2018 105 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia  

6. 
Obec Invest. 

1264 - Nemocničné 

budovy a 

zdravotnícke 

zariadenia 

Výstavba denného stacionára  Sociálna 

infraštruktúra 

Občianska 

vybavenosť 
 2016 - 2023 300 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  

7. 
Obec Invest. 

2420 - Ostatné 

inžinierske stavby, 

i.n. 

Dobudovanie chodníkov v obci Technická 

infraštruktúra 

Doprava, 

komunikácie, 

MHD 

 2017 - 2023 250 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  

8. 
Obec Invest. 2212 - Diaľkové 

rozvody vody 

Dostavba vodovodu a výstavba 

vodojemu 
Technická 

infraštruktúra 

Kanalizácia, 

čistiareň 

odpadových vôd 

 2017 - 2018 
2 250 000,00 

€ 

získania 

finančných 

prostriedkov 

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia  

9. 
Obec Invest. 

 

Vybudovanie amfiteátra a pevnej 

plochy  pri MKD 
Sociálna 

infraštruktúra 

Občianska 

vybavenosť 
 2018 - 2023 650 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  

10. 
Obec Invest. 

1263 - Školy, 

univerzity a budovy 

na vzdelávanie 

Zníženie energetickej náročnosti 

budov materskej školy 
Sociálna 

infraštruktúra 
Školstvo  2016 - 2017 600 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  
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11. 
Obec Invest. 

1264 - Školy, 

univerzity a budovy 

na vzdelávanie 

Rekonštrukcia školskej jedálne a 

modernizácia jej vybavenia 
Sociálna 

infraštruktúra 
Školstvo  2017 - 2017 400 000,00 € vlastné zdroje 

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia  

12. 
Obec Invest. 

2420 - Ostatné 

inžinierske stavby, 

i.n. 

Revitalizácia  námestia a zelených 

plôch  
Životné 

prostredie 
Verejná zeleň  2020 - 2023 979 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

Spracovaná 

projektová 

dokumentácia  

13. 
Obec Invest. 2112 - Miestne 

komunikácie 

Miestne komunikácie Technická 

infraštruktúra 

Doprava, 

komunikácie, 

MHD 

 2019 - 2023 
1 000 000,00 

€ 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  

14. 
Obec Invest. 

 
Miestny rozhlas Technická 

infraštruktúra 
Obecný rozhlas  2018 - 2023 60 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  

15. 
Obec Invest. 

 
Inštalácia kamerového systému Technická 

infraštruktúra 

Telekomunikač

né siete 
 2018 - 2023 25 000,00 € 

získania 

finančných 

prostriedkov 

V štádiu úvah  
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5.3 Projektové zámery so spracovanou štúdiou / projektovou dokumentáciou / 

vydanými povoleniami 

PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA 

2.1.1. 5 Výstavba multifunkčného ihriska 

Základné údaje 

Garant: samospráva  

Kontaktná osoba  starosta / poverená osoba 

Začatie a ukončenie projektu 2016-2018 

Súčasný stav projektu  spracovaná projektová dokumentácia 

Stav pred realizáciou  nedostatok priestorov vymedzených na voľnočasové 

aktivity 

Cieľ  „Zhodnotiť výhodnú geografickú polohu a vidiecky 

cestovný ruch ponukou nových atraktívnych služieb“ 

Výstup multifunkčné ihrisko 

Výsledok  zvýšenie dostupnosti infraštruktúry súvisiacej s voľným 

časom 

Dopad vyššia pridaná hodnota produktov vidieckeho CR 

Realizácia projektu  

Fáza /míľnik  Predpokladaný termín  

Prípravná fáza (podľa potreby – projektová 

dokumentácia, stavebné povolenie, a iné) 

2016 

Príprava a podanie žiadosti o NFP 2016-2017 

Verejné obstarávanie a odpis zmluvy  2017-2018 

Realizácia projektu / kolaudácia  2017-2018 

Financovanie projektu  

Druh výdavku  Náklady spolu 

v € 

Zdroje financovania  

EU SR Obec Iné  

Prípravná fáza  -     

Verejné obstarávanie  -     

Realizácia  105 000,00 x x x  

Spolu 105 000,00 x x x  

 

PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA 

2.1.1.8 Dostavba vodovodu a výstavba vodojemu 

Základné údaje 

Garant: samospráva  

Kontaktná osoba  starosta / poverená osoba 

Začatie a ukončenie projektu 2017-2018 

Súčasný stav projektu  spracovaná projektová dokumentácia 

Stav pred realizáciou  časť obyvateľov nenapojených na vodovod 

Cieľ  „Zhodnotiť výhodnú geografickú polohu a vidiecky 

cestovný ruch ponukou nových atraktívnych služieb“ 

Výstup dokončený obecný vodovod a nový vodojem   

Výsledok  zvýšenie dostupnosti základnej občianskej 

infraštruktúry 

Dopad zvýšenie kvality života obyvateľov a zlepšenie 

podnikateľského prostredia 
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Realizácia projektu  

Fáza /míľnik  Predpokladaný termín  

Prípravná fáza (podľa potreby – projektová 

dokumentácia, stavebné povolenie, a iné) 

2017 

Príprava a podanie žiadosti o NFP 2017 

Verejné obstarávanie a odpis zmluvy  2017-2018 

Realizácia projektu / kolaudácia  2017-2018 

Financovanie projektu  

Druh výdavku  Náklady spolu 

v € 

Zdroje financovania  

EU SR Obec Iné  

Prípravná fáza  -     

Verejné obstarávanie  -     

Realizácia  2 250 000,00 x x x  

Spolu 2 250 000,00 x x x  

 

PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA 

2.1.1.9 Revitalizácia  námestia 

Základné údaje 

Garant: samospráva  

Kontaktná osoba  starosta / poverená osoba 

Začatie a ukončenie projektu 2020-2023 

Súčasný stav projektu  spracovaná projektová dokumentácia 

Stav pred realizáciou  Zastarané prvky súvisiace s drobnou infraštruktúrou  

Cieľ  „Zhodnotiť výhodnú geografickú polohu a vidiecky 

cestovný ruch ponukou nových atraktívnych služieb “ 

Výstup revitalizované námestie 

Výsledok  zvýšenie dostupnosti moderného a bezpečného 

verejného priestranstva - námestia 

Dopad vyššia kvalita života obyvateľov a vyššia atraktívnosť 

obce pre návštevníkov 

Realizácia projektu  

Fáza /míľnik  Predpokladaný termín  

Prípravná fáza (podľa potreby – projektová 

dokumentácia, stavebné povolenie, a iné) 

2020 

Príprava a podanie žiadosti o NFP 2020 

Verejné obstarávanie a odpis zmluvy  2020 

Realizácia projektu / kolaudácia  2020-2023 

Financovanie projektu  

Druh výdavku  Náklady spolu 

v € 

Zdroje financovania  

EU SR Obec Iné  

Prípravná fáza  -     

Verejné obstarávanie  -     

Realizácia  979 000,00 x x x  

Spolu 979 000,00 x x x  
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PRIORITNÁ OBLASŤ  ENVIRONMENTÁLNA 

3.1.1.1 Výstavba zberného dvora 

Základné údaje 

Garant: samospráva  

Kontaktná osoba  starosta / poverená osoba 

Začatie a ukončenie projektu 2015-2023 

Súčasný stav projektu  spracovaná projektová dokumentácia 

Stav pred realizáciou  vyžívanie externej spoločnosti na odvoz odpadu 

Cieľ  „Vyššia ochrana životného prostredia“ 

Výstup zberný dvor 

Výsledok  vyššia kvalita ekosystémových služieb 

Dopad kvalitnejšie životné prostredie 

Realizácia projektu  

Fáza /míľnik  Predpokladaný termín  

Prípravná fáza (podľa potreby – projektová 

dokumentácia, stavebné povolenie, a iné) 

2015-2023 

Príprava a podanie žiadosti o NFP 2016 

Verejné obstarávanie a odpis zmluvy  2016-2017 

Realizácia projektu / kolaudácia  2017-2023 

Financovanie projektu  

Druh výdavku  Náklady 

spolu v € 

Zdroje financovania  

EU SR Obec Iné  

Prípravná fáza  -     

Verejné obstarávanie  -     

Realizácia  725 418,00 x x x  

Spolu 725 418,00 x x x  

 

PRIORITNÁ OBLASŤ  ENVIRONMENTÁLNA 

3.1.1.4   Rekonštrukcia školskej jedálne a modernizácia jej vybavenia 

Základné údaje 

Garant: samospráva  

Kontaktná osoba  starosta / poverená osoba 

Začatie a ukončenie projektu 2017-2017 

Súčasný stav projektu  spracovaná projektová dokumentácia 

Stav pred realizáciou  Zastarané vybavenie, environmentálne neprijateľné 

Cieľ  „Vyššia ochrana životného prostredia“ 

Výstup rekonštruovaná školská jedáleň 

Výsledok  vyššia kvalita stravovania  

Dopad spokojní klienti 

Realizácia projektu  

Fáza /míľnik  Predpokladaný termín  

Prípravná fáza (podľa potreby – projektová 

dokumentácia, stavebné povolenie, a iné) 

2017 

Príprava a podanie žiadosti o NFP 2017 

Verejné obstarávanie a odpis zmluvy  2017 
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Realizácia projektu / kolaudácia  2017 

Financovanie projektu  

Druh výdavku  Náklady 

spolu v € 

Zdroje financovania  

EU SR Obec Iné  

Prípravná fáza  -     

Verejné obstarávanie  -     

Realizácia  400 000,00 x x x  

Spolu 400 000,00 x x x  
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5.4 Merateľné ukazovatele 

Pre monitorovanie napĺňania jednotlivých cieľov a opatrení v rámci stanovených priorít boli 

zvolené ukazovatele výstupu alebo výsledku. Výstupy nevedú ku kvalitatívnemu 

posudzovaniu. Indikátory výstupov sú merané vo fyzikálnych jednotkách ako je počet, kus, 

m, m2. 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ HOSPODÁRSTVO 

Typ 

ukazovateľa 
Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Rok 2015 Rok 2023 

 

1.1.1.1: Výstavba cyklotrasy a rekreačného zariadenia v lokalite Hať - Sečovská Polianka 

výstup Nová cyklotrasa  m 0 4000 

výsledok 
Užívatelia služieb rekreačného 

zariadenia  
počet  0 4000 / rok 

1.1.1.2: Výstavba rybníka a oddychovej zóny v lokalite Bukovina 

výstup Areál oddychovej zóny  počet 0 1 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA  

Typ 

ukazovateľa 
Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Rok 2015 Rok 2023 

2.1.1: Investície do budovania moderných infraštruktúr 
2.1.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

výstup Zrekonštruované miestne komunikácie  m 0 7600 

2.1.1.2 Dobudovanie chodníkov 

výstup Nové chodníky  m 0 8400 

2.1.1.3 Výstavba denného stacionára 

výsledok Klienti využívajúci služby denného 

stacionára  
počet  0 28 

2.1.1.4 Vybudovanie amfiteátra a pevnej plochy pri MKD 

výstup Nový amfiteáter   1 

2.1.1. 5 Výstavba multifunkčného ihriska 

výstup Nové multifunkčné ihrisko  m2 0 1 

2.1.1. 6 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

výstup Zrekonštruovaný obecný  rozhlas počet 0 1 

2.1.1.7 Inštalácia kamerového systému 

výstup Nový kamerový systém  počet 0 1 

2.1.1.8 Dostavba vodovodu a výstavba vodojemu 

výsledok Obyvatelia napojení na vodovodu počet EO 826 2050 

2.1.1.9 Revitalizácia  námestia 

výstup Zrevitalizovaná plocha  m2 0 2420 

2.1.1.10 Rekonštrukcia telocvične v športovom areáli obce 

výstup Zrekonštruovaná plocha  m2 0 595,5 

2.1.1.11 Výstavba nájomných bytov  

výstup Nové bytové jednotky  počet 0 6 
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PRIORITNÁ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Typ 

ukazovateľa 
Ukazovateľ 

Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Rok 2015 Rok 2023 

3.1.1: Investície do budovania moderných environmentálnych infraštruktúr 

3.1.1.1 Výstavba zberného dvora 

výsledok Obyvatelia využívajúci služby zberného 

dvora  
počet EO 0 2780 

3.1.1.2 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov v lokalite Bukovina 

výstup Uzatvorená skládka počet 0 1 

3.1.1.3   Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy 

výsledok Úspora energia % 0 40 

3.1.1.4   Rekonštrukcia školskej jedálne a modernizácia jej vybavenia 

výstup Rekonštruovaná plocha m 0 850 

3.1.1.5 Revitalizácia zelených plôch v obci 

výstup Zrevitalizovaná plocha  m2 0 2520 
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6 REALIZAČNÁ ČASŤ 

6.1 Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR OBCE, 

inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie  

Obec bude v procese realizácie dokumentu postupovať v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o 

obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Partnermi v tomto procese môžu byť aj 

všetci dotknutí obyvatelia, zamestnávatelia, ako aj podnikateľské subjekty,  ktorí prejavia 

záujem prispieť k rozvoju miestnej ekonomiky, a sú relevantnými hráčmi na poli 

regionálneho rozvoja. Svoju mieru ochoty podporiť rozvoj a zlepšiť výkonnosť miestnej 

ekonomiky obyvatelia obce prejavili aj v dotazníku, ktorý aj s vyhodnotením tvorí súčasť 

predkladaného PHSR. 

Schválenie, koordinácia, implementácia a monitorovanie implementácie programu  

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je v kompetencii Zastupiteľstva obce a starostu 

obce podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.  

6.2 Komunikačná stratégia a koordinácia 

Počas vypracovávania strategického dokumentu Programu  hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Sečovská Polianka na obdobie 2015-2023 samospráva spolupracovala pri 

príprave jednotlivých prioritných oblastí s internými aj externými odborníkmi, ale aj so 

sociálno -ekonomickými partnermi. 

1. Konzultácie jednotlivých krokov - činností samosprávy a dodávateľa diela v rámci 

prípravy a spracovania  dokumentu 

2. Pracovné stretnutia 

3. Dotazníkový prieskum 

4. Elektronická komunikácia 

5. Poskytnutie informácie o príprave dokumentu na webovej stránke obce a dotknutých 

subjektov 

6. Zaslanie pripomienok ku pripravovanému dokumentu v súlade so zákonom 24/2006 

Z.z a ich zohľadnenie v procese implementácie dokumentu 

7. Poskytovanie informácií v procese implementácie strategického dokumentu 

v závislosti od požiadaviek a vo vzťahu k dotknutým cieľovým skupinám 

v súkromnom a verejnom sektore  
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6.3 Systém monitorovania a hodnotenia 

Cieľom monitorovacích a hodnotiacich aktivít bude sledovať napĺňanie definovaných cieľov 

prostredníctvom ukazovateľov a sledovať prínos cielene umiestnených investícií k rozvoju 

miestnej ekonomiky a rastu jej konkurencieschopnosti, napríklad prostredníctvom  

zvyšovania počtu pracovných miest, počtu diverzifikácií činností, zavádzania inovatívnych 

technológií a vzniku nových  kreatívnych činností. Sledované monitorovacie ukazovatele sa 

porovnajú v každej správe – počiatočný a konečný stav. Všetky ukazovatele sú východiskom 

pri priebežnom posudzovaní vplyvov stratégie na rozvoj územia. Monitorovacie ukazovatele 

budú sledované na základe údajov z priebežne realizovaných alebo ukončených projektov. Ich 

zber bude zabezpečovať osoba poverená zastupiteľstvom obce jedenkrát ročne a spracuje ich 

do výslednej podoby. 

Cieľom merateľných ukazovateľov je sledovať, ako prostredníctvom efektívnejšieho 

využívania endogénnych zdrojov a najmä ich zhodnotením dochádza k rozvoju miestnej 

ekonomiky, rastu jej konkurencieschopnosti a tým ku zvyšovaniu spokojnosti a kvality života 

obyvateľov v obci. Sú členené na:  

a) ukazovatele výstupov - kvantitatívne hodnotia nastávajúcu zmenu  

b) ukazovatele výsledkov  - kvalitatívne hodnotia nastávajúcu zmenu  

c) ukazovatele dopadu – predpokladajú kvantitatívnu zmenu na širšie územie do budúcna 
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6.4 Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2) 

Akčný plán prioritnej oblasti: HOSPODÁRSTVO 

Aktivita 
Termín 

(rok/roky) 

Zdroj financovania Realizácia  

aktivity viazaná 

na 
EÚ SR Obec Iné 

1.1.1: Investície do budovania moderných infraštruktúr  

1.1.1.1 Výstavba cyklotrasy a 

rekreačného zariadenia v lokalite Hať - 

Sečovská Polianka 

2020-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 

mechanizmov, štátna 
dotácia, vlastné  zdroje 

1.1.1.2 Výstavba rybníka a oddychovej 

zóny v lokalite Bukovina 
2021-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 
mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 
 

Akčný plán prioritnej oblasti: SOCIÁLNEJ  

Aktivita 
Termín 

(rok/roky) 

Zdroj financovania Realizácia  

aktivity viazaná 

na 
EÚ SR Obec Iné 

2.1.1: Investície do budovania moderných infraštruktúr 

2.1.1.1. Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 
2019-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 
mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1.2 Dobudovanie chodníkov 2017-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 
mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1.3 Výstavba denného stacionára 2016-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  
iných finančných 

mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1.4 Vybudovanie amfiteátra a pevnej 

plochy pri MKD 
2018-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  
iných finančných 

mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1. 5 Výstavba multifunkčného ihriska 2016-2018 X X X  

Získanie NFP, zdroje  
iných finančných 

mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1. 6 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 2018-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 

mechanizmov, štátna 
dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1.7 Inštalácia kamerového systému 2018-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 
mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1.8 Dostavba vodovodu a výstavba 

vodojemu 
2017-2018 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 

mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1.9 Revitalizácia  námestia 2020-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  
iných finančných 

mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1.10 Rekonštrukcia telocvične 

v športovom areáli obce 
2017-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  
iných finančných 

mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

2.1.1.11 Výstavba nájomných bytov 2017-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 

mechanizmov, štátna 
dotácia, vlastné  zdroje 
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Akčný plán prioritnej oblasti: ENVIRONMENTÁLNEJ 

Aktivita 
Termín 

(rok/roky) 

Zdroj financovania Realizácia  

aktivity viazaná 

na 
EÚ SR Obce Iné 

3.1.1: Investície do budovania moderných environmentálnych infraštruktúr 

3.1.1.1 Výstavba zberného dvora 2015-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 
mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

3.1.1.2 Uzatvorenie a rekultivácia 

skládky odpadov v lokalite Bukovina 
2015-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  
iných finančných 

mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

3.1.1.3 Zníženie energetickej náročnosti 

budov materskej školy 
2016-2017 X X X  

Získanie NFP, zdroje  
iných finančných 

mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 

3.1.1.4 Rekonštrukcia školskej jedálne a 

modernizácia jej vybavenia 
2017-2017 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 

mechanizmov, štátna 
dotácia, vlastné  zdroje 

3.1.1.5 Revitalizácia zelených plôch 

v obci 
2020-2023 X X X  

Získanie NFP, zdroje  

iných finančných 
mechanizmov, štátna 

dotácia, vlastné  zdroje 
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7  FINANČNÁ ČASŤ 

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

„základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie 

jedného kalendárneho roka. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá 

rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného 

vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja 

ustanovuje osobitný zákon. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, 

dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov, môže na plnenie svojich úloh použiť 

návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie 

rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno 

obci poskytnúť štátnu dotáciu. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové 

peňažné fondy“. Pri umiestňovaní investícií bude obec postupovať v súlade so zákonom. 

(Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov). 

Zdroje financovania a celková suma vynaložených finančných prostriedkov budú dopĺňané 

priebežne počas monitorovacích období. 
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7.1 Finančný plán 

Opatrenie  Aktivita 

Termín 

realizácie 

projektu  

Náklady spolu 

v EUR 

Zdroje financovania 

ÉÚ 
Štátny 

rozpočet 

Rozpočet 

obce 

Úverové 

zdroje  
Iné 

Prioritná oblasť HOSPODÁRSTVO 

1.1.1: Investície do 

budovania moderných 

infraštruktúr 

1.1.1.1 Výstavba cyklotrasy a 

rekreačného zariadenia v lokalite 

Hať - Sečovská Polianka 

2020-2023 
100 000,00 X X X  

 

 

1.1.1.2 Výstavba rybníka a 

oddychovej zóny v lokalite 

Bukovina 

2021-2023 
100 000,00 X X X   

Spolu 200 000,00 X X X   

 

Opatrenie  Aktivita 

Termín 

realizácie 

projektu  

Náklady spolu 

Zdroje financovania 

ÉÚ 
Štátny 

rozpočet 

Rozpočet o 

obce 

Úverové 

zdroje  
Iné 

Prioritná oblasť SOCIÁLNA  

2.1.1: Investície do 

budovania moderných 

infraštruktúr 

2.1.1.1. Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 
2019-2023 1 000 000,00 X X X   

2.1.1.2 Dobudovanie chodníkov 2017-2023 250 000,00 X X X   

2.1.1.3 Výstavba denného 

stacionára 
2016-2023 300 000,00 X X X   

2.1.1.4 Vybudovanie amfiteátra a 

pevnej plochy pri MKD 
2018-2023 650 000,00 X X X   

2.1.1. 5 Výstavba multifunkčného 

ihriska 
2016-2018 105 000,00 X X X   

2.1.1. 6 Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 
2018-2023 60 000,00 X X X   

2.1.1.7 Inštalácia kamerového 

systému 
2018-2023 25 000,00 X X X   
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2.1.1.8 Dostavba vodovodu a 

výstavba vodojemu 
2017-2018 2 250 000,00 X X X   

2.1.1.9 Revitalizácia  námestia 2020-2023 979 000,00 X X X   

 
2.1.1.10 Rekonštrukcia telocvične 

v športovom areáli 
2017-2023 100 000,00 X X X   

 
2.1.1.11 Výstavba nájomných 

bytov 
2017-2023 300 000,00 X X X   

Spolu  6 019 000,00 X X X   

 

Opatrenie  Aktivita 

Termín 

realizácie 

projektu  

Náklady spolu 

EUR 

Zdroje financovania 

ÉÚ 
Štátny 

rozpočet 

Rozpočet 

obce 

Úverové 

zdroje  
Iné 

Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA 

3.1.1: Investície do 

budovania moderných 

environmentálnych 

infraštruktúr 

3.1.1.1 Výstavba zberného dvora 2015-2023 725 418,00 X X X   

3.1.1.2 Uzatvorenie a rekultivácia 

skládky odpadov v lokalite 

Bukovina 

2015-2023 200 000,00 X X X   

3.1.1.3 Zníženie energetickej 

náročnosti budov materskej školy 
2016-2017 600 000,00 X X X   

3.1.1.4 Rekonštrukcia školskej 

jedálne a modernizácia jej 

vybavenia 

2017-2017 400 000,00 X X X   

3.1.1.5 Revitalizácia zelených 

plôch v obci 
2020-2023 100 000,00 X X X   

Spolu 2 025 418,00 X X X   
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8 ZÁVER 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce predstavuje strednodobý plánovací 

dokument, ktorý reflektuje najmä na  potreby, príležitosti a výzvy obce Sečovská Polianka vo 

všetkých prioritných oblastiach. 

Priority boli stanovené na základe odborných analýz a identifikovaných potrieb, východísk 

a možných riešení s cieľom vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvality života obyvateľov, 

a to prostredníctvom cielene nasmerovaných intervencií do definovaných oblastí rozvoja 

a zabezpečiť tak rozvoj miestnej ekonomiky a rast konkurencieschopnosti.  

Implementácia programu bude priebežne monitorovaná a hodnotená na základe výstupov a 

výsledkov realizovaných intervencií.  

Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce implementáciou jednotlivých aktivít 

prispeje k plneniu strategických rámcov jednotlivých operačných programov schválených na 

úrovni SR, tvorených s ohľadom na ciele politiky regionálneho rozvoja na národnej úrovni 

a nadnárodnej úrovni.   
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9 POUŽITÉ ZDROJE 

 

1. Štatistický úrad SR  

2. Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších predpisov 

3. Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

4. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších 

a predpisov 

5. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na 

obdobie 2014 - 2020  

7. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, 2010 

8. Stratégia Európa 2020 

9. Regionálna integrovaná územná stratégia PSK  

10. Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 - 2020 

11. Operačný program Ľudské zdroje 

12. Integrovaný regionálny operačný program 

13. Program rozvoja vidieka PSK, návrh 

14. Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre  Prešovský samosprávny kraj, Územná 

prognóza, zadanie, návrh 2015 

15. Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2001 

16. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, 2010 

17. Politika súdržnosti EÚ pre obdobie 2014 - 2020 

18. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 

19. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR 

20. Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky 

21. Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020 

22. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – Zmeny 

a doplnky č. 1 KURS 2001 

23. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014 ZELENÁ 

SPRÁVA 

24. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2014-2020 

25. Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie  
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26. Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vydanie. MŽP SR, SAŽP, 2002  (Geomorfologické 

jednotky - Mazúr, E., Lukniš M., Pôdy - Rudolf Šály, Bohumil Šurina, Klimatické oblasti 

Milan Lapin, Pavel Faško, Marián Melo, Pavel Šťastný, Ján Tomlain) 

27. ÚZPF - Ústredný zoznam pamiatkového fondu 
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10 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK  

 

atď.  a tak ďalej 

č.   číslo 

CLLD   Miestny rozvoj vedený komunitou 

ČOV  čistiareň odpadových vôd  

DPH  daň z pridanej hodnoty  

EAO   ekonomicky aktívne obyvateľstvo  

EFRR   Európsky fond regionálneho rozvoja  

EK   Európska komisia  

EO  ekvivalent obyvateľov  

EPFRV  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  

ES   Európske spoločenstvá  

EŠIF   Európske štrukturálne a investičné fondy  

EÚ   Európska únia  

EZ   environmentálna záťaž  

FO   fyzická osoba  

FTE  ekvivalent plného úväzku  

GAEC  dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky  

gr.k.   gréckokatolícky  

ha   hektár  

HD   hovädzí dobytok  

HDP   hrubý domáci produkt 

CHVÚ  chránené vtáčie územie  

IROP   Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020  

IT   informačné technológie  

km   kilometer  

ks   kus  

LEADER  Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale 

(spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka)  

MAS   Miestna akčná skupina  

max.   maximálne  

min.   minimálne  

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

MSP   malé a stredné podniky  

MŠ   materská škola  

MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

MWt   megawatt 

napr.  napríklad  

NATURA 2000  sústava chránených území členských krajín Európskej únie  

NFP   nenávratný finančný príspevok  

NN  nízke napätie 

n.o.   nezisková organizácia  

NPR   národná prírodná rezervácia  

NSRV  Národná sieť rozvoja vidieka  

o.z.   občianske združenie  

OP ĽZ  Operačný program Ľudské zdroje  

OZE   obnoviteľné zdroje energie  

PMO   pamiatkový objekt  
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PO   právnická osoba 

PRV   Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020  

PSK  Prešovský samosprávny kraj  

PZ  policajný zbor 

resp.  respektíve 

RIÚS   Regionálna integrovaná územná stratégia  

ROEP   register obnovenej evidencie pozemkov  

SHR   samostatne hospodáriaci roľník  

SK   Slovensko  

SK NACE rev. 2  štatistická klasifikácia ekonomických činností  

SODB 2011  Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011  

SŠ   stredná škola  

SR   Slovenská republika 

STL  strednotlaký plynovod 

ŠR   štátny rozpočet  

TKO   tuhý komunálny odpad  

TTP   trvalé trávne porasty  

UIPŠ  Ústav informácií a prognóz školstva 

ÚZPF     Ústredný zoznam pamiatkového fondu 

VZN   Všeobecne záväzné nariadenie 

ZŠ   základná škola  

ZUŠ   základná umelecká škola  

ZZS RZP  záchranná zdravotná služba, rýchla zdravotnícka pomoc 

ZZS RLP záchranná zdravotná služba, rýchla lekárska pomoc 

ŠÚ SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky 

VTL  vysokotlaký plynovod 

VÚC   vyšší územný celok 

Z.z.   Zbierka zákonov  

ŽoNFP  žiadosť o nenávratný finančný príspevok 


