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PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Strážne na
roky 2022 – 2026. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú
dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej
samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými
nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.
Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a
programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje
lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých
schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Názov:
obce Strážne na roky 2022 - 2026
Územné vymedzenie:

Košický kraj / obec Strážne

Územný plán obce / VÚC
áno
schválený:
Dátum schválenia PHRSR:

deň / mesiac / rok

Dátum platnosti:

platný na roky 2022 - 2026

Verzia:

2.0

Publikovaný verejne:

deň / mesiac / rok

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Základné identifikačné údaje
Názov obce

Strážne

Kraj

Košický

Okres

Trebišov

Rozloha katastrálneho územia

1 671 ha

Starosta obce

Július Horváth, DiS

Kontaktné informácie
Obecný úrad: 056 / 639 72 41
Tel. č.
Mobil:
E-mail

starosta@strazne.sk

Webová stránka obce

www.strazne.sk
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ÚVOD
Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné
nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež
hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.
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1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý
programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na
základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou
uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR
Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Strážne

Forma spracovania

Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
• Július Horváth, starosta obce Strážne

Riadenie procesu

• Poradný tím PROROZVOJ

spracovania

• Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky, informovanie
prostredníctvom web stránky, Dotazník

Obdobie
04 - 06 / 2022
spracovania
Financovanie
Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce
spracovania
Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území
obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity
pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby
tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa
zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín
sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu
územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority
dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:
-

Založenie na kvalitných a overených dátach
Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická

a prírodno-environmentálna)
-

Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR

-

Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia

-

Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce
Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:
(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené
v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri
uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,
pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie
a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
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podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej
politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na
zabezpečenie realizácie PHRSR,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a
hodnotenia

plnenia

PHRSR s ustanovením

merateľných

ukazovateľov,

vecný a časový

harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.
(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.
(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie
vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH
DOKUMENTOV
Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

Názov dokumentu

Oblasť dát / téma

Národná stratégia
regionálneho

Zdroje údajov
http://www.mp

2020 - 2030

národná

regionálny rozvoj

rozvoja SR (NSRR)

sr.sk/mvrrfiles/
003994a.pdf

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR
Plánované aktivity predošlého PHRSR, ktoré boli zrealizované :
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

OBCE-EPRO.SK

9

2022 - 2026

ÚVOD

STRÁŽNE

Číslo

Názov

Rok

Náklady

2.2.1.

Vybudovanie kamerového systému

2016-2017

180 000 €

3.1.1.

Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej účinnosti budovy
domu smútku

2016-2017

50 000 €

Plánované aktivity predošlého PHRSR, ktoré boli čiastočne realizované :
Číslo

Názov

Rok

Náklady

1.1.2.

Budovanie a rekonštrukcia chodníkov

2016-2017

400 000 €

1.2.1.

Rekonštrukcia objektu bývalej colnice pre kultúrnoturistické centrum

2016-2017

300 000 €

2.3.2.

Výstavba štandardných bytov, výstavba bytov v radovej
zástavbe

2018-2019

500 000 €

3.3.1.

Zriadenie kompostoviska a nákup traktora, drvičky, kosy

2016-2017

280 000 €

3.3.3.

Zriadenie zberného bodu, nákup techniky a kontajnerov do
verejných priestorov, do domácností, ZŠ, MŠ a školskej
jedálne

2016-2018

100 000 €

Plánované aktivity predošlého PHRSR, ktoré neboli realizované :
Číslo

Názov

1.1.1.

Vybudovanie cesty Pácin - Strážne

2016-2017

1 333 000 €

1.1.3.

Odvodnenie komunikácií

2016-2017

200 000 €

1.1.4.

Projektová príprava a realizácia cyklistických trás - budovanie
cyklistickej infraštruktúry: komunikácie, budovanie
cyklopruhov, cyklokoridorov na obecných komunikáciách,
budovanie doplnkovej infraštruktúry

2016-2018

150 000 €

1.1.5.

Vybudovanie autobusovej zastávky

2016-2018

25 000 €

1.2.2.

Rekonštrukcia bývalého objektu Jednoty na služby a komerčnú
vybavenosť

2016-2017

100 000 €

1.2.3.

Podpora kultúrnych podujatí a uchovávanie tradícií

2015-2020

25 000 €

2.1.1.

Rekonštrukcia kolkárne

2016-2017

100 000 €

2.1.2.

Výstavba detského ihriska

2016-2017

25 000 €

2.1.3.

Výstavba viacúčelového ihriska

2016-2017

80 000 €

2.3.1.

Rekonštrukcia kasárne na dom dôchodcov a sociálnych
služieb

2017-2018

600 000 €

3.2.1.

Výstavba kanalizácie

2016-2018

1 500 000 €

3.3.2.

Predchádzanie a odstraňovanie čiernych skládok

2016-2018

50 000 €

3.4.1.

Výsadba parku pri MŠ a verejnej zelene pozdĺž chodníkov

2016-2017

100 000 €
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1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI
FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY
PHRSR
Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

Informovanie
Metóda
verejnosti

Internetové stránky – vrátane verejných
X
pripomienok tzv. chatrooms; sociálne siete

Účasť na miestnych aktivitách a
X

X

Stretnutia

X

X

Verejné stretnutia

X

X

podujatiach

Využitie miestnych ľudí na získavanie
X
názorov

Dotazník pre záujmové skupiny

Dotazník pre širokú verejnosť

X

X

X

Prieskumy verejnej mienky

X

X

X
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Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

Informovanie
Metóda
verejnosti

Iné aktivity

FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU
Dôležité otázky

Zdôvodnenie

Poznámky

Prečo je potrebné získať
Je ideálnym nástrojom na

Zdôvodnenie, náčrt a spôsob

získanie verejnej mienky

prieskumu, očakávané

obyvateľov.

výsledky.

informácie
prostredníctvom
prieskumu?
Získanie čo najväčšieho
Definovanie záujmov
počtu názorov všetkých
Čo je jeho cieľom?

obyvateľov, kľúčové oblasti
záujmových skupín
prieskumu.
obyvateľov.
On-line prieskum verejnej
mienky obyvateľov bol

Akým spôsobom sa bude

vybraný na základe finančnej

Typ prieskumu - náhodný.

realizovať?

nenáročnosti a možnosti

Druh prieskumu - dotazník.

oslovenia veľkého počtu
respondentov.
Najväčšie odhadované
Náklady za prieskum sú
náklady budú použité na
zahrnuté v poplatku za
zhotovenie materiálov
Aké budú finančné nároky?

používanie webovej aplikácie
kvalitného on-line prieskumu
E-PRO, bol vykonávaný
a jeho vyhodnotenia – táto
externou spoločnosťou.
úloha bude zverená vybranej
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Zdôvodnenie

Poznámky

spoločnosti.
Prieskum sa bude realizovať
min. počas obdobia 2
Aké budú časové nároky?

mesiacov, aby mohla byť

04 - 05 / 2022

oslovená čo najväčšia
skupina respondentov.
Hlavný koordinátor
Kto bude zodpovedný za

prieskumu zodpovedá za

realizáciu prieskumu?

jeho správnu realizáciu a

Tím PROROZVOJ.
analýzu zozbieraných dát.
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého
riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti:
socioekonomickú, územno-technickú a prírodnoenvironmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie
celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť
vytvoriť o území vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Obec Strážne z hľadiska územno správneho členenia patrí do Košického kraja, nachádza sa 12
km juhozápadne od mesta Kráľovský Chlmec, v juhovýchodnej časti okresu Trebišov, pri hranici s
Maďarskou republikou. Priemerná nadmorská výška obce je 99 m.n.m., reliéf územia rovinatý, je
súčasťou Východoslovenskej nížiny. Obec je postavená na agradačnom vale rieky Bodrog.
Katastrálne územie je charakteristické pomerne hustou sieťou kanálov, ktoré tvoria súčasť
melioračného systému územia.
Katastrálne územie obce Strážne a jej okolie:

2.2 HISTÓRIA
Prvé písomné zmienky o obci sú už zo 14. storočia – spomína sa ako Wrus, Ewrws, Órós.
Sídlisko založili vojaci, strážcovia pohraničného pásma Uhorska z podnetu arpádovských kráľov.
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Predpokladá sa, že sídlisko pochádza z druhej polovice 11. storočia.
Na prelome 13. a 14. storočia bola obec už vo vlastníctve šľachticov. Synovia Pavla z rodu Gutkeled
ju v roku 1310 zámenou dali Andrejovi - synovi Dionýza z Brehova, príslušníkovi rodu Kaplon. Ten
už v roku 1311 výmenou dal obec Matúšovi, Bodovi a Tomášovi, synom Konráda. V súvislosti s
výmenou vznikli a zachovali sa najstaršie písomné správy o tejto obci.
V 15. až 17. storočí boli jej zemepánmi postupne zemania z Malých Trakan a Moreovci. V obci bol
kostol
pred 16. storočím, ale písomne je zdokumentovaný od 2. polovice 16. storočia. Odvtedy, určite od
roku 1 582 a v 17. aj v 18. storočí patril kalvínom. Kostol bol drevený. V roku 1 600 malo sídlisko
21 obývaných poddanských domov, kostol, faru a školu. V 17. storočí sedliacke domácnosti
chudobneli a ubúdalo ich. Pri Strážnom sa v stredoveku nachádzali osady a dediny Akalszeg,
Budilov, Krepšsa, ktoré však neskôr postupne zanikli.
V katastrálnom území obce sú v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk evidované tieto
archeologické náleziská:
• poloha Apáthy homok – sídliskové nálezy z eneolitu, doby bronzovej, doby rímskej a včasného
až vrcholného stredoveku (7. – 13. stor.),
• poloha Kulsolegelo – sídliskové nálezy z neolitu, eneolitu, včasného stredoveku (9. – 11 stor.) a
pohrebisko z vrcholného stredoveku,
• poloha Bába homok – sídliskové nálezy z neolitu, doby bronzovej, doby halštatskej, doby
laténskej, doby rímskej a vrcholného stredoveku (12. – 13. stor.),
• druhý kopec na sever od železničnej stanice – sídliskové nálezy z praveku,
• poloha Gyékos homok – sídliskové nálezy z praveku,
• poloha Darvas homok – sídliskové nálezy z eneolitu,
• poloha Hégery homok – sídliskové nálezy z praveku,
• poloha Borzhomok – sídliskové nálezy z eneolitu a z doby bronzovej,
• poloha Jeger homok – sídliskové nálezy z praveku.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU
Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Strážne je
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definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a
potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov
o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie
časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.
Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o
počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva,
kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL
Obec má existujúce podmienky , aby v najbližších rokoch rozvíjala na svojom území aktívny
cestovný ruch. Ide však o ekonomicky veľmi nákladný proces, preto zásadné zmeny nemožno
očakávať v krátkom čase. Cestovný ruch je silne ovplyvňovaný vonkajším aj vnútorným
prostredím. Vonkajšie prostredie tvorí ekonomické, sociálne, technologické a ekologické
prostredie. Najsilnejší vonkajší vplyv na cestovný ruch má ekonomické prostredie – podmienky
podnikania, daňové zaťaženie, inflácia a kúpna sila, vnútorná konvertibilita, menový kurz, prístup
k úverom, zahraničné aj domáce investície, hospodársky rast a nezamestnanosť, privatizácia.
Na podporu rozvoja obce Strážne je potrebné:
•

v spolupráci s regiónom Buród vybudovať cykloturistický chodník,

• podoporovať v rámci regiónu dobudovanie a zlepšenie zariadení cestovného ruchu
(ubytovanie,
stravovanie, informačné centrá),
• podporovať a aktívne v obci sa podieľať na zväčšení a skvalitnení služieb pre turistov,
• v spolupráci s regiónom podporovať marketingové aktivity na vytvorenie malého
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priemyselného parku,
• vybudovať termálne kúpalisko,
• vybudovať cestné prepojenie s obcou Nagyrozvagy,
• vyznačiť odstavné pruhy na zastávkach SAD.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Od roku 2012 (633 obyvateľov) do roku 2021 (576 obyvateľov) sa znížil stav obyvateľov o 57.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2012 AŽ 2021
Rok

Počet obyvateľov

2012

633

2013

630

2014

625

2015

613

2016

609

2017

594

2018

595

2019

579

2020

588

2021

576

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa posledných dostupných údajov má v obci miernu prevahu mužská populácia, a to
v pomere 50,5 % ku 49,5 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2021

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

OBCE-EPRO.SK

18

2022 - 2026

ANALYTICKÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Pohlavie

Počet obyvateľov

Muži

291

Ženy

285

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za
určité obdobie. V rokoch 2012 – 2021 bol zaznamenavaný každoročne prirodzený úbytok
obyvateľov. Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2021, kedy nastal prirodzený úbytok 10
obyvateľov.
Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a
úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno určiť
jednoznačný vývojový trend. Najviac nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec v roku
2020, naopak, najväčší počet odišiel v rokoch 2012.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2012 AŽ 2021
Prirodzený
Rok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

prírastok alebo
úbytok

2012

-4

-12

-16

2013

-2

-1

-3

2014

-6

1

-5

2015

-6

-6

-12

2016

-2

-2

-4

2017

-8

-7

-15

2018

-4

5

1

2019

-6

-10

-16

2020

-2

11

9
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Prirodzený
Rok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

prírastok alebo
úbytok

2021

-10

1

-9

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Veková štruktúra obyvateľstva v obci rozdelená do troch kategórií:
• Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 79 obyvateľov.
• Produktívna
Produktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 399 obyvateľov.
• Poproduktívna
Poproduktívna: 64 a viac - predstavuje 98 obyvateľov

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2021
Predproduktívna
Pohlavie

Poproduktívna
Produktívna zložka

zložka

zložka

Muži

44

219

28

Ženy

35

180

70

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA
Dominantným odvetvým vzhľadom na polohu územia je poľnohospodárstvo. Rastlinná výroba
je zameraná hlavne na pestovanie olejnín – repka a slnečnica, obilovín – pšenica, raž, jačmeň, jarín
- kukurica a viacročné krmoviny. Na PD Strážne je chov cca 500 ks hovädzieho dobytku. Okrem
toho je v obci farma hydiny, kde sa v chová v jednom chove priemerne 58 000 kurčiat a moriek.
Obyvatelia obce sú zamestaní prevažne nielen v oblasti poľnohospodárstva, poľovníctva a
súvisiacich službách, ale aj v doprave, priemyselnej výrobe a skladovaní. Viac ako polovica
ekonomicky aktívneho obyvatteľstva pracuje v robotníckych povolaniach. Nezamestnanosť v obci
Strážne sleduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Trebišove. Obec Strážne spolu s
celým okresom Trebišov patrí medzi regióny s vyššou mierou nezamestnanosti. Miera evidovanej
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nezamestnanosti dosahuje 12% až 15%. Vzdelanostná úroveň nezamestnaných je pomerne
nízka, keďže prevažná väčšina nezamestnaných má dosiahnuté základné, alebo učňovské
vzdelanie bez maturity.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA
Obec Strážne v roku 2021 (podľa www.finstat.sk) hospodárila s kladným hospodárskym
výsledkom 15 332 €. Pričom celkové náklady boli 254 961 € a celkové výnosy dosiahli 270 293 €.
Celkové náklady a celkové výnosy za posledné roky boli:
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Výsledky hospodárania za posledné roky boli :

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

OBCE-EPRO.SK

22

2022 - 2026

ANALYTICKÁ ČASŤ

STRÁŽNE

2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Podľa obchodného registra (www.orsr.sk) má svoje sídlo v obci Strážne uvedených 15 subjektov. Sú to Poľnohospodárske družstvo Strážne
(poľnohospodárska a lesnícka výroba), HB-LaserCut s.r.o. (kovoobrábanie), DEA-TRANS s.r.o. (nákladná vnútroštátna a medzinárodná cestná
doprava), Sabrina s.r.o. (chov a starostlivosť o zvieratá, služby v poľnohospodárstve a záhradníctve), a iné.
V živnostenskom registry (www.zrsr.sk) je v obci Strážne evidovaných 56 SZČO.

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ
Názov:
Csemadok
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2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,
ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových
kategórií.
V obci sa nachádza Obecný úrad, Kultúrny dom, knižnica, Materská škola, kostol, cintorín,
Dom smútku, futbalové ihrisko, kolkáreň, 2x maloobchodné predajňe zmiešaného tovaru, poštové
služby a reštaurácia (s cukrárňou).

2.4.7 BÝVANIE
Pôvodná urbánna štruktúra obce Strážne je charakterizovaná ako skupinová cestná dedina.
Staršia zástavba je jednopodlažná, novšia je už dvojpodlažná. Dominantu v panoráme obce tvoria
katolícky a reformovaný kostol. Objekty občianskej vybavenosti sú rsituované v centre obce. Z
občianskej vybavenosti sú obecný úrad s kultúrnym domom v jednom objekte, materská škola,
komerčná vybavenosť, dom smútku na cintoríne a futbalové ihrisko. Výroba sa nachádza mimo
súvisle zastavané územie obce, zameraná je na poľnohospodársku výrobu.
Z celkového počtu 196 domov, ktoré sú v obci, bolo až 130 súkromných domov a jeden bytový
dom (6 nájomných bytov) postavených do roku 1980. V nasledujúcich rokoch až doteraz sa IBV
spomalila, čo súvisí aj so znižujúcim sa stavom a postupným starnutím obyvateľstva. Obec
podporuje novú individuálnu výstavbu, v minulom období postavila druhý bytový dom (9 bytových
jednotiek) a má v pláne vybudovať ďalšie nájomné byty, napr. v radovej zástavbe.
Z celkového počtu je 23 domov neobývaných, ale len 5 z nich sa využívajú na rekreačné účely a 4
domy nie sú v nevyhovujúcom technickom stave na bývanie. Zistená obložnosť bola 3,75 obyv/1
byt.

2.4.8 ŠKOLSTVO
Materská škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Prevádzkovanie materských škôl nie je
zákonnou povinnosťou obce, ide skôr o službu obyvateľom, ktorá je dôležitá pre ďalší rozvoj obce,
ale aj finančne náročná. Navštevuje ju priemerne 22 detí vo veku od 3 rokov do 6 rokov. Materská
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škola s vyučujúcim jazykom maďarským je situovaná v centre obce, v obecnej budove. Tento
jednopodlažný objekt bol postavený ešte v roku 1967.
Do Základnej školy musia deti z obce dochádzať do Veľkého Horeša (vzdialenosť 4,5 km), alebo
do vzdialenejšieho Kráľovského Chlmca (12,5 km). So zriadením ZŠ obec neuvažuje vzhľadom na
jej nerentabilitu.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
Na území obce sa nenachádza žiadne zariadenie zdravotnej starostlivosti. Najbližšie
zdravotné stredisko je v Kráľovskom Chlmci (vzdialenom 12,5 km). Za odbornými vyšetreniami
obyvatelia obce dochádzajú do Nemocnice s poliklinikou v Trebišove a do nemocnice v
Kráľovskom Chlmci.
V obci sa nenachádzajú nezávislé právne subjekty zaoberajúce sa poskytovaním sociálnej
pomoci obyvateľom. Najbližšie možnosti sociálnych služieb k obci Strážne sú v Kráľovskom
Chlmci. Obec podporuje rozvoj sociálnych služieb v závislosti od konkrétnych potrieb
obyvateľov, aj pôsobenie nezávislých subjektov poskytujúcich terénne sociálne služby obyvateľom
obce.
Sociálne aktivity v obci sa zameriavajú na cieľové skupiny obyvateľov - starší obyvatelia, zdravotne
postihnutí obyvatelia, sociálne slabé rodiny, neúplné rodiny, neprispôsobiví obyvatelia, mladé
rodiny, deti a mládež.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA
Pre športovanie a realizáciu organizovaných športových podujatí pre verejnosť je obyvateľom k
dispozícii futbalové ihrisko a kolkáreň. Obec nemá organizovaný futbalový ani iný športový klub.
Obec má v pláne na nasledujúce obdobie výstavbu detského ihriska a výstavbu viacúčelového
športového ihriska.

2.4.11 KULTÚRA
Centrom kultúrnych podujatí a aktivít je obecný Kultúrny dom, ktorý je situovaný v centre
obce. Objekt bol postavený v roku 1964, má viacúčelovú sálu s kapacitou 150 stoličiek. V tomto
objekte sa okrem KD nachádza aj zasadacia miestnosť (zasadačka), knižnica a OÚ. Pre zlepšenie
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podmienok pre obyvateľov má obec v pláne rekonštrukciu ústredného kúrenia, zvýšenie
energetickej účinnosti v budove KD. Obec pravidelne organizuje spoločenské aktivity pri
príležitosti Dňa dôchodcov, Dňa matiek, Dňa obce a iné.
V obci je aktívny Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku (pod názvom
Csemadok) je od vlád a politických strán nezávislá organizácia, ktorá na princípe samosprávy
napomáha udržiavať maďarskú národnú identitu, kultúru a sebavedomie Maďarov, žijúcich na
území Slovenskej republiky.
Zväz napomáha k spolunažívaniu so slovenským národom, ako aj s menšinami a etnickými
skupinami žijúcimi na území Slovenskej republiky. Organizuje kultúrny život Maďarov na
Slovensku a chráni ich záujmy, zveľaďuje kultúru materinského jazyka a ich prirodzený vzťah k
uvedenej maďarskej kultúre, prispieva k rozmachu kultúrneho, umeleckého a vedeckého života a
k rozvoju vzdelávania v maďarskom jazyku. V rámci Csemadoku v klube dôchodcov sú najmenej
2x ročne organizované aktivity pri príležitosti Dňa žien a Dňa starších, napríklad výlet na termálne
kúpaliská. Celoročne prebieha klubová činnosť. Klub má 60 členov. Csemadok pravidelne v škole
pripravuje rôzne akcie pre dôchodcov, ku dňu obce a iných pamiatkových dní obce.

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV
Návštevnosť turistov v obci je veľmi nízka. Obec nie je strediskom cestovného ruchu. Nie sú tu
vybudované ubytovacie ani stravovacie kapacity pre návštevníkov. Nachádza sa tu pohostinstvo
(bufet) a predajňa cukrárenských výrobkov. Na víkendové rekreačné aktivity sú využívané blízke
strediská cestovného ruchu v Maďarskej republike. Pre podporu cestovného ruchu sa obec snaží
v spolupráci s regiónom Buród vybudovať cykloturistický chodník.
Miestni obyvatelia využívajú štátne a poľné cesty na bicyklovanie, mŕtve ramená Krčavy, ktorá
je mimo riešený kataster obce na rybolov. Niektoré neobývané rodinné domy sú využívané na
chalupy. V obci sa nachádza dostatok ďalších neobývaných rodinných domov vhodných na
chalupárenie.

2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ
Obec Strážne je združená v Medzibodrožskom združení miest a obcí so sídlom v Kráľovskom

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

OBCE-EPRO.SK

26

2022 - 2026

ANALYTICKÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Chlmci. V združení sú aj tieto obce - Bačka, Bara, Biel, Boľ, Borša, Boťany, Černochov, Čierna,
Čierna nad Tisou, Dobrá, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, Ladmovce, Leles, Malé Trakany,
Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad
Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, Svinice, Veľké Trakany, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky,
Vojka, Zatín, Zemplín.

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY
Od roku 2012 (stav 633 obyvateľov) do roku 2021 (stav 576 obyvateľov) sa znížil počet
obyvateľov o 57. V rokoch 2012 – 2021 bol zaznamenavaný každoročne prirodzený úbytok
obyvateľov. Najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2021, kedy nastal prirodzený úbytok 10
obyvateľov. Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním počas sledovaných rokov mal kolísavý
charakter, takže z tohto pohľadu nemožno určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac nových
prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec v roku 2020, naopak, najväčší počet odišiel v rokoch
2012. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku ku poproduktívnemu veku dosahuje len 0,81 čo je nepriaznivé pre ďalší rozvoj obce do budúcna. Obyvateľov v produktívnom veku je 399, čo je
69,3 %.
Dominantným

odvetvým,

najmä

vzhľadom

na

polohu

a

reliéf

územia

je

poľnohospodárstvo. Rastlinná výroba je zameraná hlavne na pestovanie olejnín – repka a
slnečnica, obilovín – pšenica, raž, jačmeň, jarín - kukurica a viacročné krmoviny. Na PD Strážne je
chov cca 500 ks hovädzieho dobytku. Okrem toho je v obci farma hydiny, kde sa v chová v jednom
chove priemerne 58 000 kurčiat a moriek. V rámci občianskeho vybavenia sa v obci nachádza
Obecný úrad, Kultúrny dom, knižnica, Materská škola, kostol, cintorín, Dom smútku, futbalové
ihrisko, kolkáreň, 2x maloobchodné predajňe zmiešaného tovaru, poštové služby a reštaurácia (s
cukrárňou). Na území obce sa nenachádza žiadne zariadenie zdravotnej starostlivosti. Najbližšie
zdravotné stredisko je v Kráľovskom Chlmci (vzdialenom 12,5 km). Za odbornými vyšetreniami
obyvatelia obce dochádzajú do Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. V obci sa nenachádzajú
nezávislé právne subjekty zaoberajúce sa poskytovaním sociálnej pomoci obyvateľom. Najbližšie
možnosti sociálnych služieb k obci Strážne sú v Kráľovskom Chlmci. Obec podporuje rozvoj
sociálnych služieb v závislosti od konkrétnych potrieb obyvateľov, aj pôsobenie nezávislých
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subjektov poskytujúcich terénne sociálne služby obyvateľom obce.
V obci je aktívny Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku pod názvom Csemadok. V
rámci Csemadoku v klube dôchodcov sú najmenej 2x ročne organizované aktivity pri príležitosti
Dňa žien a Dňa starších, napríklad výlet na termálne kúpaliská. Celoročne prebieha klubová
činnosť, klub má 60 členov. Csemadok pravidelne v škole pripravuje rôzne akcie pre dôchodcov,
ku dňu obce a iných pamiatkových dní obce.

2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA
Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a
technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a
limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI
Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná
v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z
roku 2011).
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Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia.
Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú
dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti.
Samotnou obcou Strážne neprechádza žiadna rozvojová os, ale v blízkosti prechádza
zemplínska rozvojová os Košice- Slovenské Nové Mesto-Kráľovský Chlmec-Čierna nad Tisou, ktorá
je rozvojovou osou 3. stupňa.

2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie
jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA
V severnej časti územia intravilánu obce prechádza cesta III.triedy č. III/3690. Centrum obce nie
je situované okolo štátnej cesty, ale je južne od nej. V pôsobnosti obce je veľká dĺžka miestnych
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ciest, ktoré musí budovať a následne udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave, načo vynakladá
každoročne nemalé finančné prostriedky obce. Obec má v nasledujúcom období v pláne nielen
rekonštruovať ďalšie úseky miestnych komunikácií, ale aj odvodnenie týchto komunikácií.

2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA
V obci Strážne sa nachádzajú 3 autobusové zastávky. Konečná zastávka je pri dome č.169 (pri
cintoríne), ďalšie sú pri dome č.22 (križovatka Hlavnej a Karčiarskej ulice) a dome č.99. Zastávka
pri dome č.99 je na štátnej ceste č.III/3690 - sú tu nové murované zastávky s drevenou strechou
vybudované oboma smermi pri križovatke s ulicou Východnou (pri futbalovom ihrisku).
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Prepravu zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Michalovce a.s., DZ Kráľovský Chlmec. Spoje jazdia po
trase Pribeník-Kráľovský Chlmec-Malý Horeš-Veľký Horeš-Strážne. Hustota spojov (10x v pracovný
deň) je dostatočná.

2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Územím obce prechádza železničná trať I.kategórie č.190, ktorá spája krajské mesto Košice a
Čiernu nad Tisou - s pokračovaním na Ukrajinu. V obci nie je železničná stanica, najbližšie stanice
sú v obci Somotor, alebo Veľký Horeš.
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2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA
Obcou ani jej blízkym okolím nepreteká žiadny vodný tok, ktorý by umožňoval lodnú dopravu.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA
Najbližšie letisko medzinárodnej dopravy je Košice International Airport (KSC) vo vzdialenosti
86 km.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA
Parkovacie plochy sú vybudované len obmedzene pri objektoch občianskej vybavenosti - OÚ
s KD, cintoríne, futbalovom štadióne. Vozidlá parkujú na okraji miestnych komunikácií, alebo
obyvatelia majú vybudované vlastné stojiská na súkromných pozemkoch.

2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA
V obci je vybudovaných 2,5 km chodníkov, z nich už 600 m už bolo rekonštruovaných. Chodník
nie je ešte vybudovaný (okrem autobusovej zastávky) ani z jednej strany popri štátnej ceste č.III/
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3690. Ďalšie úseky má obec v pláne popri miestnych komunikáciách ešte dobudovať, alebo aj
rekonštruovať už technicky nevyhovujúce úseky.

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA
V obci nie je vybudovaný cyklistický chodník. Obyvatelia pri presune bicyklom po obci
využívajú okraj miestnych komunikácií, čo je nebezbečné vzhľadom na možnú kolíziu s
automobilovou dopravou. Obec má v pláne vybudovať cyklistickú infraštruktúru - cyklopruhy,
cyklokoridory, stojany, parkoviská pre bicykle.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu
územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy,
ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti
zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre
dodávaných médií alebo signálov.
Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že
ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a
hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých
ostatných systémov v spoločnosti.

2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU
Katastrálne územie je charakteristické pomerne hustou sieťou kanálov, ktoré tvoria súčasť
melioračného systému územia. Obec má vybudovaný verejný vodovod, ktorý je súčasťou SKV
Pobodrožsko-Boťanského v majetku VVaK OZ Trebišov. Akumulácia vody je zabezpečená vo VDJ
Kráľovský Chlmec. Uvedeným vodovodným rádom sú zásobované obce Malý Horeš, Veľký Horeš
a Strážne. Tlakové pomery vo vodovodnej sieti sú vyhovujúce. Hospodárske dvory neodoberajú
vodu z obecného vodovodu. Obidva dvory majú vlastné studne s úžitkovou vodou.
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2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Obec je plne elektrifikovaná s dostatočnou kapacitou. Samotná obec Strážne je zásobovaná
elektrickou energiou z 2 transformačných staníc 22/0.4 kV. Trafostanice sú napájané kmeňovým
vedením číslo 309 cez samostatné VN prípojky. Toto vedenie vyusťuje z ES Kráľovský Chlmec.
Sekundárne rozvody NN sú realizované vzdušným vedením, na betónových a drevených
stĺpoch, s rôznymi prierezmi vodičov. Stav NN siete pri súčasnom odbere je postačujúci.
Inštalovaný výkon v obci je pre odber dostačujúci. NN rozvody sú po rekonštrukcii bez potreby
väčších rekonštrukcií v najbližšom období. Do dlhodobého plánu obnovy sú zaradené
rekonštrukcie VN prípojok pre bývalý hospodársky dvor. V katastri je možné využiť veterné plochy
na výstavbu veternej elektrárne.

2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Obec je plne plynofikovaná od roku 1997, pričom celá plynofikácia bola dobudovaná v roku
1998. Zásobovanie obce je cez plynoregulačnú stanicu VTL/STL, ktorá sa nachádza v Malom
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Horeši. Regulačná stanica je napojená na VTL plynovod do Kráľovského Chlmca. Kapacitne bude
postačovať aj pre napojenie nových odberateľov.
Na STL plynovody sú napojené obce Malý Horeš a Veľký Horeš, Strážne, Vyšný Kamenec,
Nižný Kamenec a Streda nad Bodrogom.

2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM
V obci sú využívané individuálne zdroje tepla, hlavne plynové kotly. Na ohrev teplej úžitkovej
vody sú montované vodovodné zásobníky ku plynovému kotlu, alebo sú využívané elekrické
ohrievače vody - bojlery.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD
Obec nemá vybudovanú kanalizačnú sieť. Obec rieši a vedie rokovania na jej výstavbu v
spolupráci s kanalizačnou spoločnosťou.
V existujúcom projekte „Južný Zemplín-zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie
odpadových vôd“ je zaradené aj riešenie kanalizácie v obci Strážne. V obci je navrhovaná spoločná
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ČOV pre obce Strážne a Veľký Horeš. Kanalizáciu bude zabezpečovať po projektovej aj realizačnej
stránke VVS Košice z Kohéznych fondov.
Potrebné je vybudovať ČOV pre 1585 EO s kapacitou Q24=3,5 l.s-1, kanalizačný zberač s dĺžkou
3200 m a kanalizačnú sieť v obciach s celkovou dĺžkou 6070 m.

2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE
Telefónne komunikačné káble spoločnosti Telecom a.s. sú realizované v obci vzdušnými
vedeniami, pevné telekomunikačné linky. Riešeným územím prechádza diaľkový uzlový aj optický
kábel. Signál rádiotelefónnej siete - mobilný signál je zabezpečený z televízneho prevádzača
umiestneného na kopci Tarbucka. Signál spoločnosti ORANGE Slovensko je dostupný z vysielača,
ktorý je vybudovaný v obci Veľký Horeš. Obecný úrad má internetové napojenie.Priopojenie na
internet v obci je možné prostredníctvom elektronických operátorov poskytujúcich svoje služby na
území obce. Obec plánuje zriadiť pre obyvateľov aj návštevníkov obce verejne prístupný bezplatný
prístup na internet - pokrytie verejných lokalít v obci wifi signálom - Wifi pre Teba.
Príjem televízneho a rozhlasového signálu si obyvatelia zabezpečujú prostredníctvom
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individuálnych antén (pozemné vysielanie), alebo paraboly (satelitné vysielanie).
Verejný obecný rozhlas je vybudovaný v dostatočnej kvalite aj pokrytí obce.

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE
Verejné osvetlenie je v dobrom technickom stave. V predošlom období obec zabezpečila
vybudovanie nového kamerového systému na monitorovanie verejných priestranstiev.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA
Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej
dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (územný plán
VÚC).

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY
V severnej časti územia intravilánu obce prechádza cesta III.triedy č. III/3690. Centrum obce nie
je situované okolo štátnej cesty, ale je južne od nej, okolo Hlavnej ulice. V pôsobnosti obce je veľká
dĺžka miestnych ciest, ktoré musí budovať a následne udržiavať vo vyhovujúcom technickom
stave, načo vynakladá každoročne nemalé finančné prostriedky obce. Obec má v nasledujúcom
období v pláne nielen rekonštruovať ďalšie úseky miestnych komunikácií, ale aj odvodnenie
týchto komunikácií. Sú tu zriadené 3 autobusové zastávky, z toho jedna leží na štátnej ceste,
má z oboch strán novovybudované prístrešky. Prepravu zabezpečuje spoločnosť ARRIVA a.s.
Michalovce, hustota spojov je dostatočná. Autobusová linka premáva po trase Pribeník (železničná
stanica)-Kráľovský Chlmec-Malý Horeš-Veľký Horeš-Strážne. Obec Strážne je konečná a autobus
sa tu otáča a ide späť Pribeníka. Územím obce prechádza železničná trať I.kategórie č.190, ktorá
spája krajské mesto Košice a Čiernu nad Tisou - s pokračovaním na Ukrajinu. V obci však nie je
železničná stanica, najbližšie stanice sú v obci Somotor, alebo Veľký Horeš.
Parkovacie plochy sú vybudované len obmedzene pri objektoch občianskej vybavenosti - OÚ
s KD, cintoríne, futbalovom štadióne. V obci je vybudovaných 2,5 km chodníkov, z nich už 600
m už bolo rekonštruovaných. Chodník nie je ešte vybudovaný (okrem autobusovej zastávky) ani
z jednej strany popri štátnej ceste č.III/3690. Ďalšie úseky má obec v pláne popri miestnych
komunikáciách ešte dobudovať, alebo aj rekonštruovať už technicky nevyhovujúce úseky. V obci
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nie je vybudovaný cyklistický chodník. Obyvatelia pri presune bicyklom po obci využívajú okraj
miestnych komunikácií, čo je nebezbečné vzhľadom na možnú kolíziu s automobilovou dopravou.
Obec má v pláne vybudovať cyklistickú infraštruktúru - cyklopruhy, cyklokoridory, stojany,
parkoviská pre bicykle.

2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA
Prírodno-environmentálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného
prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a
ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE
V obci sa nenachádza žiadny väčší zdroj znečistenia ovzdušia, avšak ovzdušie je poznačené
miernym znečistením z okolia, ktoré je charakteristické pre celý okres. Podľa mapy zaťaženia
územia patrí do miery znečistenia 2 -mierne znečistenie. Dobrému stavu ovzdušia napomáha aj
plynofikácia celej obce.
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2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY
Zvodnený horizont je tvorený jemno až strednozrnými hlinitopiesčitými vrstvičkami, čo
ovplyvňuje intenzitu zvodnenia horizontu. Smer prúdenia podzemných vôd je od severovýchodu
na juhozápad. Značná časť podzemných vôd je doplňovaná zo zrážok, avšak najväčší vplyv na
režim podzemných vôd majú rieky Bodrog, Latorica a Tisa, ktoré sú v tomto rovinatom území
v bezprostrednom hydraulickom spojení, čo poukazuje na veľkú zraniteľnosť podzemných vôd v
tejto oblasti.
Hydrogeograficky spadá riešené územie do povodia Bodrogu a Tisy. Obec Strážne patrí do
povodia Bodrogu. Dažďové vody z riešeného územia sú odvádzané do Kovačovského kanálu
prostredníctvom priekop pri miestnych komunikáciách. Malý sklon a s ním súvisiace
vzájomné vzdúvanie hladín jedného toku druhým a nedostačujúca kapacita korýt vytvárali
predpoklady pre vznik rozsiahlych záplav územia okolo Bodrogu a výpustných tratí jeho prítokov.
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Preto sa v poslednom období rieši problém ochrany a problém optimálneho využitia tohto
územia komplexne v rámci vodohospodárskych úprav celej Východoslovenskej nížiny.
Voda v Karčave stojí z dôvodu zanesenia toku a zastavania časti toku, čo spôsobuje
nedostatočnú prietočnosť toku do Somotorského kanála. Preto je potrebné Krčavu v celej dĺžke
toku prečistiť a revitalizovať. Juhovýchodne od katastra obce v MR pri obciach Kisrozvagy – Cigánd
sú navrhnuté poldre, ktorých prostredníctvom bude možné dvihnúť aj hladinu vody v Karčave
a revitalizovať bývalé mŕtve ramená Krčavy. Vhodnosť vybudovania rybníka na Krčave môže
preukázať samostatná štúdia.

2.6.3 PÔDA
Orná pôda v obci Strážne zaberá najväčšiu plochu 757,06 ha (45,3 %) z celého územia. Menšiu
plochu zaberajú trvalo trávnaté porasty 623,84 ha (37,3 %) a vodné plochy sa rozprestierajú na
139,07 ha (8,3 %).
Pôdy vo východoslovenskej nížine prevládajú z pôdnych typoch ílovito-hlinite pôdy, piesčité
pôdy sa vyskytujú v južnej časti nížiny. Z pôdnych typov sa tam vyskytujú neveľké areály
vylúhovaných černozemi v okolí Trebišova a Malčic. Veľkú časť na juhozápade nížiny zaberajú
hnedozeme. Väčšinu pôvodných lužných lesov sa vyrubalo, ostali len okolo brehov riek Laborec,
Latorica, Bodrog, Uh. Nivné pôdy tvoria ďalšiu väčšiu časť. Pôdy východoslovenskej nížiny sú
postihnuté vodnou a veternou eróziou.
V riešenom území sa nachádzajú tieto bonitované pôdno - ekologické jednotky:
• 0313004 – 31301 – 7. sk. - nivné pôdy glejové, veľmi ťaţké, na rovine, bez skeletu, hlboké 60 cm
a viac,
• 0359201– 35901 – 7. sk. - regozeme až hnedé pôdy na viatych pieskoch, ľahké, na miernom
svahu s južnou, východnou a západnou expozíciou, bez skeletu, hlboké 60 cm a viac,
• 0308002 - 30801 - 5. sk - nivné pôdy oglejené, stredne ťažké, na rovine, bez skeletu, hlboké 60
cm a viac,
• 0398004 – 39401 – 8. sk. - glejové pôdy veľmi ťažké, na rovine, bez skeletu, hlboké 60 cm a viac.
Poľnohospodársku pôdu v extraviláne obce obhospodaruje PD Strážne a súkromne
hospodáriaci roľníci. Medzi hlavné plodiny tejto nížiny patria pšenica, jačmeň, kukurica, ďalej
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v menšom množstve sa pestujú cukrová repa, ovocie a zelenina. Do južnej časti Zemplínskych
vrchov zasahuje z Maďarska tokajská vinohradnícka oblasť. Chovajú sa tu hlavne ošípané, hovädzí
dobytok a hydina.

2.6.4 HLUK
Na území obce ani v jej blízkom okolí nebol identifikovaný žiadny faktor, ktorý by spôsoboval
nadmerný hluk. Za jediný zdroj hluku, ktorý je ale v norme, je možné považovať automobilovú
dopravu na komunikácii III. triedy č. 3690, ktorá prechádza intravilánom obce. Ide o zdroj hluku
líniového charakteru.

2.6.5 ŽIARENIE
Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného
žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované stredné riziko výskytu radónu. Globálnym
problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy,
ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j.
pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).
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2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
V obci Strážne je vývoz komunálneho odpadu zabezpečený zmluvným vzťahom obce so
spoločnosťou FÚRA, s.r.o. Odpadové hospodárstvo sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č.
2/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. V obci je zavedený zber odpadov do typizovaných
zberných nádob – 110 litrových KUKA nádob. Komunálny odpad sa vyváža na skládku pri obci
Svätuše.
Od r. 2002 je v obci zavedený separovaný zber odpadu. Odpad sa triedi na - plasty, handry,
sklo a vyváža sa s periodicitou raz mesačne. Pre ďalšie zníženie množstva vyvážaného odpadu
je zriadená obecná kompostáreň s držičkou. Obec má v pláne dokúpiť traktor a
kosačku, taktiež uvažuje o zriadení miesta na výkup a spracovanie ovocia a zeleniny. Priebežne
sú odstaraňované (po získaní dotácie) nelegálne skládky na území obce a prijímané opatrenia na
zamedzenie vzniku nových.
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2.6.7 ZELEŇ
Územie obce je nížinno rovinná oráčinovo-lúčna krajina, ktorá je charakterizovaná ako
poľnohospodársky intenzívne využívaná krajina bez zastúpenia pôvodných lesných spoločenstiev.
Potenciálnou prirodzenou vegetáciou sú tu jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy s
ostrovčekmi dubovo-hrabových lesov. Lesy v katastri obce sú klasifikované ako hospodárske. Tvar
lesa je vysoký, s rubnou dobou 30, 70 a 130 rokov, hospodársky súbor lesných typov 109 – suché
hrabové dúbravy, 113 – vlhké hrabové dúbravy na viatych pieskoch, a 125 – dubové lužné jaseniny
(prechodné luhy). Výrazne v území pôsobia pieskové duny. Krajina má veľmi slabé zastúpenie
stromov a riedke zastúpenie krovín. V riešenej krajine sa darí teplomilným mezofilným trnkovitým
krovinám a krovinám vŕby popolavej.
Zeleň sa delí na tú, ktorá tvorí extravilán obce a tú, ktorá sa nachádza v jeho intraviláne, t.j.
zastavanom území. Intravilán obce je tvorený zeleňou, ktorá má najmä antropogénny pôvod
(vytvorená človekom). Ide najmä o zeleň záhrad rodinných domov, ktorá je v súkromnom
vlastníctve obyvateľov, a preto je druhovo rozmanitá. Na verejných priestranstvách sa nachádzajú
zelené plochy či sprievodná zeleň komunikácií.

2.6.8 RELIÉF
Územie sa nachádza vo Východoslovenskej rovine, časti Východoslavenskej nížiny. Reliéf
územia je rovinatý s priemernou nadmorskou výškou 99 m.n.m..
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2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE
Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie
geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti
a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní
príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku
geografickým faktorom.
Územie obca patrí do podsústavy Panónska panva, provincie Východopanónska panva,
subprovincie Veľká dunajská kotlina a oblasti Východoslovenská nížina.
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2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE
Riešené územie patrí do geologického celku Východoslovenskej nížiny. Na jeho geologickej
stavbe sa podieľal neogén, v ktorom sedimentovali rôzne íly, sliene, piesky a štrky. Katastrom
obce sa tiahne súvislá reťaz viatych pieskov od Kráľovského Chlmca cez Malý a Veľký Horeš po
katastrálne územie Strážne.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

OBCE-EPRO.SK

48

ANALYTICKÁ ČASŤ

2022 - 2026

STRÁŽNE

Územie má ráz typickej poriečnej zóny s nepatrnými deniveláciami terénu, so sieťou živých a
mŕtvych ramien a umelých odvodňovacích kanálov. V reliéfe možno rozlíšiť agradačné valy 1 až
2,5 m vysoké, zaberajúce šírku 2 až 5 km, ktoré sú od seba oddelené medzivalovými depresiami.
Medzibodrocké pláňavy, s typickou eolitickou formou reliéfu modelovanou vetrom, zaberajú
prevažnú časť katastra a tiahnu sa od Latorickej roviny po hranice s MR. Jej vývoj v dôsledku
neotektonických procesov nie je ani v súčasnosti ukončený. Karpatské toky ukladajú značné
kvantá transportovaného materiálu do stále klesajúcej nížiny, čo spôsobuje akumulačnú štruktúru
územia.

2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY
Kataster obce podľa klimatickej klasifikácie spadá do klimatickej oblasti teplej, podoblasti
mierne suchej, s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota je 12,05 °C, priemerná teplota v júli
je 20,3 °C, v januári je 3,8 °C. Priemerný úhrn zrážok v lete je 355 mm, v zime je to 209 mm.
Počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje dĺžku 96 dní. V tejto oblasti prevládajú severné a
severovýchodné chladné a málo vlažné vetry.
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2.6.12 RASTLINSTVO
Zo stromov sú zastúpene hlavne vŕby, topole a jelše. Na území Ondavskej vrchoviny a
Slánskych vrchov v dubovo-hrabovom pásme je to najčastejšie dub, hrab a vzššie položených
územiach nad 550m.n.m. je to buk. V krajine je veľmi slabé zastúpenie stromov a
riedke zastúpenie krovín. V riešenej krajine sa darí teplomilným mezofilným trnkovitým krovinám
a krovinám vŕby popolavej.

2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO
V lesoch sa vyskytujú bežné druhy ako sú - srnec lesný, diviak lesný. V okolí riek môžeme vidieť
rysa, kunu. V okolí Zemplínskej Šíravy sa vyskytuje ešte vydra riečna.

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Životné prostredie v obci podľa aktuálnej mapy enviromentálnej kvality patrí medzi regióny s
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mierne narušeným prostredím.

2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných
zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon
vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových
vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou
činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR
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Na územie obce zasahuje chránené vtáčie územie - CHVU015 Medzibodrožie. Toto územie tvorí
spleť ramien a periodicky zaplavovaných biotopov s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami
a pasienkami. Predmetom ochrany sú tunajšie charakteristické hniezdiče: chochlačka bielooká
(Aythya nyroca), haja tmavá (Milvus migrans), kaňa popolavá (Circus pygargus), rybár čierny
(Chlidonias niger), volavka striebristá (Egretta garzetta), volavka biela (Egretta alba), chriašteľ malý
(Porzana parva), volavka purpurová (Ardea purpurea), bučiak trsťový (Botaurus stellaris), rybár
bahenný (Chlidonias hybridus), bučiačik močiarny (Ixobrychus minutus), ľabtuška poľná
(Anthus campestris), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), bocian biely (Ciconia ciconia), bučiak
nočný (Nycticorax nycticorax), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio) a jedným z piatich pre
hniezdenie druhov výrik lesný (Otus scops), kaluţiak červenonohý (Tringa totanus), kačica
chrapľavá (Anas querquedula) a včelárik zlatý (Merops apiaster).
Nachádza sa tu aj územie európskeho významu - SKUEV0030 Horešské lúky. Leží v nadmorskej
výške od 96 m. n. m. do 41 m. n. m. a má rozlohu 118,85 ha. Zasahuje katastrálne územia obcí
Malý Horeš a Strážne. Pozostáva z dvoch častí:
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• Jedna časť sa rozprestiera na juhozápadnom okraji Chlmeckých kopcov. Geologické podložie
tvoria andezity, andezitové tufy a miestami ryolity, na niektorých miestach prekryté hrubou
vrstvou viateho piesku. Ide o dunové roviny s mozaikou lúk, pasienkov a agátových remízok na
viatych pieskoch.
• Druhá časť sa rozprestiera severne od obce Strážne a predstavuje komplex pieskových dún
a presypov s terénnymi zamokrenými alebo suchými depresiami na viatych a preplavených
pieskoch. Časť územia predstavuje jedinečnú lokalitu spoločného výskytu druhov poniklecov
poniklec lúčny maďarský ( Pulsatilla pratensis ssp. hungarica) a poniklec Zimmermannov
(Pulsatilla zimmermannii), ktorá je fragmentom kedysi rozsiahlejšieho výskytu týchto druhov
oblasti. Druhá časť územia sa vyznačuje vzácnym výskytom sysľa pasienkového (Spermophilus
citellus), ako aj výskytom vzácnych druhov rastlín vodnej a močiarnej vegetácie. Významná je
prítomnosť pichliača úzkolistého (Cirsium brachycephalum). Pre územie je tiež charakteristické
početné druhové zastúpenie vtáctva. Mnohé z vtákov vyskytujúcich sa v tomto území tu aj
hniezdia.

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
PLOCHY
Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce Strážne. Z pohľadu
prírodno-environmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle zákona o ochrane
prírody a krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú územia, ktoré je možné
využiť na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a
nenarušia ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY
V obci sa nenachádza žiadny väčší zdroj znečistenia ovzdušia, avšak ovzdušie je poznačené
miernym znečistením z okolia, ktoré je charakteristické pre celý okres. Podľa mapy zaťaženia
územia patrí do miery znečistenia 2 -mierne znečistenie. Dobrému stavu ovzdušia napomáha
aj plynofikácia celej obce. Obec Strážne patrí do povodia Bodrogu. Dažďové vody z riešeného
územia sú odvádzané do Kovačovského kanálu prostredníctvom priekop pri miestnych
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komunikáciách. Na území obce ani v jej blízkom okolí nebol identifikovaný žiadny faktor, ktorý by
spôsoboval nadmerný hluk.
Vývoz komunálneho odpadu je zabezpečený zmluvným vzťahom obce so spoločnosťou FÚRA,
s.r.o..Odpadové hospodárstvo sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2005 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi. V obci je zavedený zber odpadov do typizovaných zberných nádob –
110 litrových KUKA nádob. Komunálny odpad sa vyváža na skládku pri obci Svätuše. V obci je
zavedený separovaný zber odpadu, triedi sa na - plasty, handry, sklo. Vyváža sa s periodicitou raz
mesačne. Pre ďalšie zníženie množstva vyvážaného odpadu je zriadená obecná kompostáreň s
držičkou. Obec má v pláne dokúpiť traktor a kosačku, taktiež uvažuje o zriadení miesta na výkup a
spracovanie ovocia a zeleniny. Priebežne sú odstaraňované (po získaní dotácie) nelegálne skládky
na území obce a prijímané opatrenia na zamedzenie vzniku nových.
Orná pôda v obci Strážne zaberá najväčšiu plochu 757,06 ha (45,3 %) z celého územia. Menšiu
plochu zaberajú trvalo trávnaté porasty 623,84 ha (37,3 %) a vodné plochy sa rozprestierajú
na 139,07 ha (8,3 %). Poľnohospodársku pôdu v extraviláne obce obhospodaruje PD Strážne a
súkromne hospodáriaci roľníci. Medzi hlavné plodiny tejto nížiny patria pšenica, jačmeň, kukurica,
ďalej v menšom množstve sa pestujú cukrová repa, ovocie a zelenina. Do južnej časti
Zemplínskych vrchov zasahuje z Maďarska tokajská vinohradnícka oblasť. Chovajú sa tu hlavne
ošípané, hovädzí dobytok a hydina. Kataster obce podľa klimatickej klasifikácie spadá do
klimatickej oblasti teplej, podoblasti mierne suchej, s chladnou zimou.
Na územie obce zasahuje chránené vtáčie územie - CHVU015 Medzibodrožie. Toto územie tvorí
spleť ramien a periodicky zaplavovaných biotopov s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami
a pasienkami. Taktiež sa tu nachádza územie európskeho významu - SKUEV0030 Horešské lúky.

2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY
Zhodnotenie prieskumu verejnej mienky je samostatnou prílohou k dokumentu.

2.8 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.
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2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

»

Neznečistené prírodné prostredie

8

»

Materská škola v obci

9

»

Dom kultúry a podpora

»

Nevybudovaná infraštruktúra pre CR

»

Nedobudovaná technická

7

8

infraštruktúra - vodovod a ČOV

organizovaným kultúrnym podujatiam

8

»

Nevybudovaný cyklochodník a

7

značené cykloturistické trasy cez obec
a aktivitám

»

Športový areál s kolkárňou

»

Správne nakladanie s odpadom,

8

»

Nevyhovujúci technický stav cesty

7

3.triedy

»
7

Nedobudovaná dopravná
infraštruktúra - miestne cesty,

8

separovanie, kompostovanie
chodníky, parkoviská

»

Vhodné klimatické podmienky pre

8

»

poľnohospodárstvo

»

Vybudovaný vodovod a plynofikácia

Nedostatočná propagácia obce v

7

rámci CR

8

obce

»

Geografická poloha obce na hranici s

7

Maďarskou republikou

»

Kultúrna spolupráca s regiónom

7

Buród
Príležitosti

»

Ohrozenia

Využitie-rekonštrucia neobývaného
domového fondu pre ubytovacie

8

»

Znižovanie kúpyschopnosti obyvateľov

7

kapacity a iné služby CR

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

OBCE-EPRO.SK

55

2022 - 2026

ANALYTICKÁ ČASŤ

STRÁŽNE

»
»

Zalesnenie neúrodnej pôdy

7

Prevaha obyvateľov v poproduktívnom
8

veku ku predproduktívnemu veku postupné starnutie obyvateľstva

»

Rozvoj tradičnej remeselnej výroby

»

Realizácia alternatívneho zdroja

7

»

Nezáujem investorov o tento región

»

Znečisťovanie prírody vypúšťaním

8

7

7

septikov a žúmp (nevybudovaná

energie - veterná elektráreň
kanalizácia)

»

Rozvoj športovej a kultúrnej

7

spolupráce s regiónmi v MR

»

»

Odsťahovanie obyvateľov po

8

vyštudovaní za odbornou prácou

Vybudovanie pripravovaného
priemyselného parku na území obce

7

Veľký Kamenec

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel
silných a slabých stránok vyšiel 70 - 44 = 26, rozdiel príležitostí a ohrození bol 44 - 37 = 7, čo
spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.
Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom
prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu
silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna
stratégia z pozície sily.
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2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
1) Využitierekonštrucia
4) Realizácia

5) Rozvoj športovej

neobývaného
2) Zalesnenie

3) Rozvoj tradičnej

alternatívneho

a kultúrnej

neúrodnej pôdy

remeselnej výroby

zdroja energie -

spolupráce s

veterná elektráreň

regiónmi v MR

domového fondu
pre ubytovacie
kapacity a iné
služby CR
A) Neznečistené
+

++

prírodné prostredie
B) Materská škola v obci
C) Dom kultúry a
podpora organizovaným
+
kultúrnym podujatiam a
aktivitám

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

OBCE-EPRO.SK

58

2022 - 2026

ANALYTICKÁ ČASŤ

STRÁŽNE

1) Využitierekonštrucia
4) Realizácia

5) Rozvoj športovej

neobývaného
2) Zalesnenie

3) Rozvoj tradičnej

alternatívneho

a kultúrnej

neúrodnej pôdy

remeselnej výroby

zdroja energie -

spolupráce s

veterná elektráreň

regiónmi v MR

domového fondu
pre ubytovacie
kapacity a iné
služby CR
D) Športový areál s
++
kolkárňou
E) Správne nakladanie s
odpadom, separovanie,
kompostovanie
F) Vhodné klimatické
podmienky pre

+

poľnohospodárstvo
G) Vybudovaný vodovod
a plynofikácia obce
H) Geografická poloha

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

++

OBCE-EPRO.SK

59

2022 - 2026

ANALYTICKÁ ČASŤ

STRÁŽNE

1) Využitierekonštrucia
4) Realizácia

5) Rozvoj športovej

neobývaného
2) Zalesnenie

3) Rozvoj tradičnej

alternatívneho

a kultúrnej

neúrodnej pôdy

remeselnej výroby

zdroja energie -

spolupráce s

veterná elektráreň

regiónmi v MR

domového fondu
pre ubytovacie
kapacity a iné
služby CR
obce na hranici s
Maďarskou republikou
I) Kultúrna spolupráca s
+
regiónom Buród

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
6) Vybudovanie pripravovaného priemyselného parku na území obce Veľký Kamenec
A) Neznečistené
prírodné prostredie
B) Materská škola v obci
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6) Vybudovanie pripravovaného priemyselného parku na území obce Veľký Kamenec
C) Dom kultúry a
podpora organizovaným
kultúrnym podujatiam a
aktivitám
D) Športový areál s
kolkárňou
E) Správne nakladanie s
odpadom, separovanie,
kompostovanie
F) Vhodné klimatické
podmienky pre
poľnohospodárstvo
G) Vybudovaný vodovod
a plynofikácia obce
H) Geografická poloha
obce na hranici s
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6) Vybudovanie pripravovaného priemyselného parku na území obce Veľký Kamenec
Maďarskou republikou
I) Kultúrna spolupráca s
regiónom Buród
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia
pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a
priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej
politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa
navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a
aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.
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3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE
V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít,
opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie
špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou
ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Zabezpečenie kvalitného života obyvateľom
dobudovaním infraštruktúry, podporou
športového a kultúrneho života, zvyšovaním
kvality zdravotných a sociálnych služieb,
aktívnou podporou rozvoja CR. “
3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA


Monitorovanie  Finančný rámec  Hodnotiace kritérium 
Výnosovo-nákladová analýza  Mapa aktivít 
Ukazovateľ výstupu



Projektový zámer



Príprava projektu

Akčný plán



CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita 1.1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1: Dopravná infraštruktúra


Aktivita 1.1.1.2: Budovanie a rekonštrukcia chodníkov

Aktivita 1.1.1.3: Odvodnenie komunikácií

Aktivita 1.1.1.1: Vybudovanie cesty Pácin - Strážne

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
10. JÚNA 2022

OBCE-EPRO.SK

64

2022 - 2026

STRATEGICKÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Aktivita 1.1.1.4: Projektová príprava a realizácia cyklistických trás - budovanie cyklistickej
infraštruktúry: komunikácie, budovanie cyklopruhov, cyklokoridorov na obecných
komunikáciách, budovanie doplnkovej infraštruktúry (napr. stojany a parkoviská pre bicykle)


Aktivita 1.1.1.5: Vybudovanie autobusovej zastávky



Priorita 1.2: Využitie obecných objektov
Opatrenie 1.2.1: Účelová rekonštrukcia
Aktivita 1.2.1.1: Rekonštrukcia bývalého objektu Jednoty na služby a komerčnú vybavenosť


Aktivita 1.2.1.2: Rekonštrukcia objektu bývalej colnice pre kultúrno-turistické centrum




Priorita 1.3: Výstavba bytov
Opatrenie 1.3.1: Podpora bývania
Aktivita 1.3.1.1: Výstavba štandardných bytov, výstavba bytov v radovej zástavbe




Priorita 1.4: Zníženie nákladov
Opatrenie 1.4.1: Prevádzka obecných objektov
Aktivita 1.4.1.1: Zvýšenie energetickej účinnosti budov OÚ, Kultúrneho domu
Aktivita 1.4.1.2: Rekonštrukcia ústredného kúrenia OÚ, KD





Aktivita 1.4.1.3: Umiestnenie fotovoltaických solárnych panelov na budovách OÚ




Priorita 1.5: Podpora malým pestovateľom
Opatrenie 1.5.1: Výkup produktov
Aktivita 1.5.1.1: Zriadenie miesta na výkup a spracovanie ovocia a zeleniny



CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita 2.1: Služby obce
Opatrenie 2.1.1: Kultúra
Aktivita 2.1.1.1: Podpora kultúrnych podujatí a uchovávanie tradícií



Opatrenie 2.1.2: Športovanie a voľnočasové aktivity
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Aktivita 2.1.2.2: Výstavba detského ihriska

Aktivita 2.1.2.3: Výstavba viacúčelového ihriska

Aktivita 2.1.2.1: Rekonštrukcia kolkárne

Opatrenie 2.1.3: Sociálne služby
Aktivita 2.1.3.1: Rekonštrukcia kasárne na dom dôchodcov a sociálnych služieb




Opatrenie 2.1.4: Prístup k internetu
Aktivita 2.1.4.1: Zriadenie verejného prístupu na bezplatný internet Wifi pre Teba




CIEĽ 3: ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita 3.1: Ochrana životného prostredia
Opatrenie 3.1.1: Spodné vody
Aktivita 3.1.1.1: Výstavba kanalizácie



Opatrenie 3.1.2: Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia


Aktivita 3.1.2.2: Predchádzanie a odstraňovanie čiernych skládok

Aktivita 3.1.2.1: Technika pre obecné kompostovisko

Aktivita 3.1.2.3: Dokončenie zriadenia zberného bodu, zabezpečenie veľkoobjemových
kontajnerov a techniky pre manipuláciu s nimi pre verejné priestory



Opatrenie 3.1.3: Zeleň verejných priestranstiev
Aktivita 3.1.3.1: Výsadba parku pri MŠ a verejnej zelene pozdĺž chodníkov
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PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení
a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR.
Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na
úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými
skupinami projektov.
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FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA
OBLASTÍ
Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

1.1.1.1 Vybudovanie cesty
Pácin - Strážne
1.1.1.2 Budovanie a
rekonštrukcia chodníkov
1.1.1.3 Odvodnenie
komunikácií
1.1.1.4 Projektová príprava a
realizácia cyklistických trás 1.1.1 Dopravná infraštruktúra

budovanie cyklistickej

1.1 Infraštruktúra

infraštruktúry: komunikácie,
budovanie cyklopruhov,
cyklokoridorov na obecných
komunikáciách, budovanie
doplnkovej infraštruktúry
(napr. stojany a parkoviská
pre bicykle)
1.1.1.5 Vybudovanie
autobusovej zastávky
1.2.1.1 Rekonštrukcia
bývalého objektu Jednoty na
služby a komerčnú
1.2.1 Účelová rekonštrukcia

vybavenosť

1.2 Využitie obecných
objektov

1.2.1.2 Rekonštrukcia
objektu bývalej colnice pre
kultúrno-turistické centrum
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Opatrenie

STRÁŽNE

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

1.3.1.1 Výstavba
štandardných bytov,
1.3.1 Podpora bývania

1.3 Výstavba bytov
výstavba bytov v radovej
zástavbe
1.4.1.1 Zvýšenie energetickej
účinnosti budov OÚ,
Kultúrneho domu

1.4.1 Prevádzka obecných

1.4.1.2 Rekonštrukcia

objektov

ústredného kúrenia OÚ, KD

1.4 Zníženie nákladov
1.4.1.3 Umiestnenie
fotovoltaických solárnych
panelov na budovách OÚ
1.5.1.1 Zriadenie miesta na
1.5 Podpora malým
1.5.1 Výkup produktov

výkup a spracovanie ovocia a
pestovateľom
zeleniny
2.1.1.1 Podpora kultúrnych

2.1.1 Kultúra

podujatí a uchovávanie
tradícií
2.1.2.1 Rekonštrukcia
kolkárne

2.1.2 Športovanie a

2.1.2.2 Výstavba detského

voľnočasové aktivity

ihriska

2.1 Služby obce
2.1.2.3 Výstavba
viacúčelového ihriska
2.1.3.1 Rekonštrukcia
2.1.3 Sociálne služby

kasárne na dom dôchodcov
a sociálnych služieb
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Opatrenie

STRÁŽNE

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

2.1.4.1 Zriadenie verejného
2.1.4 Prístup k internetu

prístupu na bezplatný
internet Wifi pre Teba

3.1.1 Spodné vody

3.1.1.1 Výstavba kanalizácie
3.1.2.1 Technika pre obecné
kompostovisko
3.1.2.2 Predchádzanie a
odstraňovanie čiernych
skládok

3.1.2 Nakladanie s odpadom

3.1.2.3 Dokončenie zriadenia

a jeho likvidácia

zberného bodu,

3.1 Ochrana životného

zabezpečenie

prostredia

veľkoobjemových
kontajnerov a techniky pre
manipuláciu s nimi pre
verejné priestory
3.1.3.1 Výsadba parku pri MŠ
3.1.3 Zeleň verejných
a verejnej zelene pozdĺž
priestranstiev
chodníkov

4.1 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
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FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 1: Infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Dopravná infraštruktúra/Vybudovanie cesty Pácin - Strážne
Hlavné

Ukazovatele
Cestné prepojenie

2025

2026

Dĺžka

ukazovatele

vplyvu
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.2: Dopravná infraštruktúra/Budovanie a rekonštrukcia chodníkov

Hlavné

Bezpečná infraštruktúra pre

Ukazovatele

2022

2024

Dĺžka
ukazovatele

peších

dopadu
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.3: Dopravná infraštruktúra/Odvodnenie komunikácií

Hlavné

Ukazovatele
Kvalitné komunikácie

2022

2026

Dĺžka

ukazovatele

dopadu

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.4: Dopravná infraštruktúra/Projektová príprava a realizácia cyklistických trás - budovanie cyklistickej
infraštruktúry: komunikácie, budovanie cyklopruhov, cyklokoridorov na obecných komunikáciách, budovanie doplnkovej
infraštruktúry (napr. stojany a parkoviská pre bicykle)
Hlavné

Cyklodoprava a cykloturizmus

Ukazovatele
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Informačný
Ukazovateľ

Definícia
zdroj/odkaz

ukazovatele

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka

vplyvu
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.5: Dopravná infraštruktúra/Vybudovanie autobusovej zastávky

Hlavné

Ukazovatele

2023

Autobus zastávka s prístreškom
ukazovatele

2023

Počet
vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 2: Využitie obecných objektov
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Účelová rekonštrukcia/Rekonštrukcia bývalého objektu Jednoty na služby a komerčnú vybavenosť
Hlavné

Priestory pre podnikateľskú

Ukazovatele

2024

2025

Počet
ukazovatele

činnosť

dopadu

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.2: Účelová rekonštrukcia/Rekonštrukcia objektu bývalej colnice pre kultúrno-turistické centrum
Hlavné

Ukazovatele
Nové turistické centrum

ukazovatele

2024

vplyvu
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Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 3: Výstavba bytov
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.1: Podpora bývania/Výstavba štandardných bytov, výstavba bytov v radovej zástavbe
Hlavné

Ukazovatele

2023

Ponuka nových bytov v obci
ukazovatele

2025

Počet
vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 4: Zníženie nákladov
Opatrenie 1.4.1/Aktivita 1.4.1.1: Prevádzka obecných objektov/Zvýšenie energetickej účinnosti budov OÚ, Kultúrneho domu
Hlavné

Ukazovatele
Skvalitnenie obecných objektov

ukazovatele

2022

2026

Počet
vplyvu

Opatrenie 1.4.1/Aktivita 1.4.1.2: Prevádzka obecných objektov/Rekonštrukcia ústredného kúrenia OÚ, KD
Hlavné

Efektívne kúrenie

Ukazovatele
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2022 - 2026

PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Informačný
Ukazovateľ

Definícia
zdroj/odkaz

ukazovatele

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka

vplyvu

Opatrenie 1.4.1/Aktivita 1.4.1.3: Prevádzka obecných objektov/Umiestnenie fotovoltaických solárnych panelov na budovách OÚ
Hlavné

Ukazovatele

2022

Ekovýroba energie
ukazovatele

2026

Množstvo energie
dopadu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 5: Podpora malým pestovateľom
Opatrenie 1.5.1/Aktivita 1.5.1.1: Výkup produktov/Zriadenie miesta na výkup a spracovanie ovocia a zeleniny
Hlavné

Ukazovatele
Výkupné miesto

ukazovatele

2022

2026

Počet
dopadu

Návrat na hierarchickú štruktúru
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2022 - 2026

PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 1: Služby obce
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Kultúra/Podpora kultúrnych podujatí a uchovávanie tradícií
Hlavné

Ukazovatele

2022

Zaujímavý kultúrny život
ukazovatele

2026

Počet
vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 1: Služby obce
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.1: Športovanie a voľnočasové aktivity/Rekonštrukcia kolkárne
Hlavné

Ukazovatele
Kvalitné kolkárske dráhy

ukazovatele

2025

2025

Počet
vplyvu

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.2: Športovanie a voľnočasové aktivity/Výstavba detského ihriska
Hlavné

Ukazovatele
Podpora mladých rodín s deťmi

ukazovatele

2023

dopadu
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2022 - 2026

PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.3: Športovanie a voľnočasové aktivity/Výstavba viacúčelového ihriska
Hlavné

Ukazovatele

2022

Športový areál
ukazovatele

2023

Počet
vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 1: Služby obce
Opatrenie 2.1.3/Aktivita 2.1.3.1: Sociálne služby/Rekonštrukcia kasárne na dom dôchodcov a sociálnych služieb
Hlavné

Ukazovatele

2024

Pomoc sociálne odkázaným
ukazovatele

2026

Počet
dopadu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 1: Služby obce
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2022 - 2026

PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Opatrenie 2.1.4/Aktivita 2.1.4.1: Prístup k internetu/Zriadenie verejného prístupu na bezplatný internet Wifi pre Teba
Hlavné

Ukazovatele

2022

Bezplatný internet

2022

Pokrytie

ukazovatele

vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 1: Ochrana životného prostredia
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Spodné vody/Výstavba kanalizácie
Hlavné

Ukazovatele

2022

Kanalizačná sieť
ukazovatele

2026

Počet
vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 1: Ochrana životného prostredia
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.1: Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia/Technika pre obecné kompostovisko
Hlavné

Ukazovatele

2023

Manipulácia s odpadom
ukazovatele

2024

Počet
vplyvu

Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.2: Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia/Predchádzanie a odstraňovanie čiernych skládok
Hlavné

Ukazovatele

2023

Neznečisťovaná príroda
ukazovatele

2025

Počet
vplyvu

Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.3: Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia/Dokončenie zriadenia zberného bodu, zabezpečenie
veľkoobjemových kontajnerov a techniky pre manipuláciu s nimi pre verejné priestory
Hlavné

Ukazovatele

2022

Zberné kontajnery
ukazovatele

2023

Počet
vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Prioritná oblasť 1: Ochrana životného prostredia
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2022 - 2026

PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Informačný
Ukazovateľ

Definícia

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Merná jednotka
zdroj/odkaz

Opatrenie 3.1.3/Aktivita 3.1.3.1: Zeleň verejných priestranstiev/Výsadba parku pri MŠ a verejnej zelene pozdĺž chodníkov
Hlavné

Ukazovatele
Zelená obec

ukazovatele

2022

2026

Plocha
vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
Názov projektu

Vybudovanie cesty Pácin - Strážne

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Cestná stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2025 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Nevybudované cestné spojenie

Cieľ projektu

Podporiť rozvoj CR

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia, návštevníci, turisti

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Budovanie a rekonštrukcia chodníkov

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Cestná stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Nedobudovaná sieť chodníkov

Cieľ projektu

Zvýšiť bezpečnosť chodcov

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu

Dĺžka
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2022 - 2026

PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Odvodnenie komunikácií

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Cestná stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Stojatá voda na komunikáciách

Cieľ projektu

Zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Projektová príprava a realizácia cyklistických trás budovanie cyklistickej infraštruktúry: komunikácie,
Názov projektu

budovanie cyklopruhov, cyklokoridorov na obecných
komunikáciách, budovanie doplnkovej infraštruktúry
(napr. stojany a parkoviská pre bicykle)

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS
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2022 - 2026

PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Partneri garanta

Projektant

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2025
Absencia cyklochodníka a značených cykloturistických

Stav projektu pred realizáciou
trás
Zlepšiť bezpečnosť cyklistov a podporiť cykloturistické
Cieľ projektu
podmienky pre rozvoj CR
Výstupy
Používatelia

Obyvatelia, cykloturisti

Indikátory monitoringu

Dĺžka

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Výstavba štandardných bytov, výstavba bytov v radovej
Názov projektu
zástavbe
Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia ponuky voľných bytov

Cieľ projektu

Vybudovať voľné bytové kapacity

Výstupy
Používatelia

Záujemcovia o bývanie v obci

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Rekonštrukcia bývalého objektu Jednoty na služby a
Názov projektu
komerčnú vybavenosť
Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Nevyužívaný a chátrajúci objekt

Cieľ projektu

Podporiť podnikanie a zamestnanosť

Výstupy
Používatelia

Záujemcovia o podnikanie

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Zvýšenie energetickej účinnosti budov OÚ, Kultúrneho
Názov projektu
domu
Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Vysoké náklady na prevádzku budovy

Cieľ projektu

Znížiť prevádzkové náklady obce
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia ústredného kúrenia OÚ, KD

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Dodávateľ a realizátor tepelnej techniky

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Zastaralé a energeticky náročné kúrenie

Cieľ projektu

Znížiť prevádzkové náklady

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Umiestnenie fotovoltaických solárnych panelov na
Názov projektu
budovách OÚ
Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Partneri garanta

Dodávateľ a realizátor fotovoltaiky

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Vysoká energetická náročnosť a zvyšovanie cien energií

Cieľ projektu

Zníženie prevádzkových nákladov

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Množstvo energie

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Rekonštrukcia objektu bývalej colnice pre kultúrnoNázov projektu
turistické centrum
Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Nevyužívaný a chátrajúci objekt

Cieľ projektu

Podporiť rozvoj CR

Výstupy
Používatelia

Návštevníci, turisti, cykloturisti

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovanie autobusovej zastávky

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Neprestrešená zastávka autobusu

Cieľ projektu

Zlepšiť podmienky pre čakajúcich na autobus

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podpora kultúrnych podujatí a uchovávanie tradícií

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Pracovníci OÚ, Csemadok

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočný počet kultúrnych podujatí
Skvalitniť a zvýšiť počet kultúrnych aktivít, predchádzať

Cieľ projektu
sociálnej izolácii starších obyvateľov
Výstupy
Používatelia

Obyvatelia
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Indikátory monitoringu

STRÁŽNE

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia kolkárne

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Dodávateľ a realizátor vybavenia a povrchov kolkárne

Začatie a ukončenie projektu

2025 až 2025
Zastaralý a nevyhovujúci stav kolkárskych dráh

Stav projektu pred realizáciou
opotrebovaním
Cieľ projektu

Skvalitniť podmienky pre športovanie verejnosti

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba detského ihriska

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Dodávateľ a realizátor detských exteriérových ihrísk

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2023
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Nedostatočné podmienky pre aktívne trávenie voľného
Stav projektu pred realizáciou
času mladých rodín s deťmi
Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci rodinám s malými deťmi

Výstupy
Používatelia

Rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba viacúčelového ihriska

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

MAS, dodávateľ exteriérových ihrísk

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2023
Nevybudované podmienky pre realizáciu rôznych

Stav projektu pred realizáciou

športových činností (ihriská s umelým povrchom, fitnes
stroje, posilňovacie prvky a iné)

Cieľ projektu

Zlepšiť a rozšíriť možnosti športových aktivít

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

STRÁŽNE

Návrat na hierarchickú štruktúru
Rekonštrukcia kasárne na dom dôchodcov a sociálnych
Názov projektu
služieb
Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2026
Nevybudované podmienky pre poskytovanie služieb

Stav projektu pred realizáciou
dôchodcom a sociálne odkázaným obyvateľom
Skvalitniť život dôchodcom a oprávneným prijímateľom
Cieľ projektu
sociálnych služieb
Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Zriadenie verejného prístupu na bezplatný internet Wifi
Názov projektu
pre Teba
Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Dodávateľ a realizátor techniky

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2022
Nevybudovaný bezplatný prístup k wifi internetu na

Stav projektu pred realizáciou
verejných priestranstvách v obci
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Cieľ projektu

STRÁŽNE

Skvalitniť život v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Pokrytie

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba kanalizácie

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Vodárenská a kanalizačná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Nevybudovaná kanalizácia, používanie žúmp a septikov
Ochrániť spodné vody pred znečisťovaním a skvalitniť

Cieľ projektu
život v obci
Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Technika pre obecné kompostovisko

Garant

Obec Strážne
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Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Dodávateľ techniky

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2024
Nová obecná kompostáreň pre likvidáciu biologicky

Stav projektu pred realizáciou

rozložiteľného odpadu len čiastočne vybavená
potrebnou technikou na manipuláciu
Dokúpiť potrebnú techniku pre lepšie nakladanie s

Cieľ projektu
odpadom
Výstupy
Pracovníci obce zabezpečujúci prevádzku
Používatelia
kompostoviska
Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Predchádzanie a odstraňovanie čiernych skládok

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Spoločnosť na vývoz a likvidáciu odpadu

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025
Vývoz svojho tuhého komunálneho odpadu

Stav projektu pred realizáciou
nezodpovednými obyvateľmi do prírody
Cieľ projektu

Zamedziť znečisteniu životného prostredia

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia
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Indikátory monitoringu

STRÁŽNE

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Dokončenie zriadenia zberného bodu, zabezpečenie
Názov projektu

veľkoobjemových kontajnerov a techniky pre
manipuláciu s nimi pre verejné priestory

Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS
Dodávateľ kontajnerov a techniky na manipuláciu s

Partneri garanta
nimi
Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Dokončené zriadenie zberných bodov

Cieľ projektu

Skvalitniť ochranu životného prostredia v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Výsadba parku pri MŠ a verejnej zelene pozdĺž
Názov projektu
chodníkov
Garant

Obec Strážne
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Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Záhradnícka a sadovnícka spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočná plocha a kvalita verejnej zelene

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci obnovením a rozšírením zelene

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Plocha

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Zriadenie miesta na výkup a spracovanie ovocia a
Názov projektu
zeleniny
Garant

Obec Strážne

Kontaktná osoba garanta

Július Horváth DiS

Partneri garanta

Pracovníci OÚ - výkup a spracovanie

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2026
Nízka rentabilita malých pestovateľov, finančne

Stav projektu pred realizáciou

nákladný individuálny prevoz vypestovaného ovocia a
zeleniny mimo obec

Cieľ projektu

Podporiť malých pestovateľov

Výstupy
Používatelia

Individuálny pestovatelia ovocia a zeleniny

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
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STRÁŽNE

Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu na základe stanovených merateľných
ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie
programu formou akčných plánov.
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5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje,
riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií
PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných
programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu
zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta a obecné
zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať politiku
a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním zabezpečované
činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory
rozvoja aktivít na území obce.
Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú
vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.
Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie
všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia.
Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať
naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

Poznámka

Dokument spĺňa potrebné
Obsah dokumentu

3

0-4

náležitosti, avšak neobsahuje
všetky doplnkové formuláre.
Dokument je po odbornej
stránke zrozumiteľný, avšak

Zrozumiteľnosť dokumentu

3

0-4

niektoré časti sú zbytočne
zložito písané pre laickú
verejnosť.
Dokument má jasnú štruktúru

Prehľadnosť dokumentu

4

0-4
a atraktívny dizajn.

Väzby dokumentu na iné

PHRSR nadväzuje len na

strategické dokumenty na

základné strategické
2

0-4

miestnej, regionálnej

dokumenty VÚC (územný plán

a národnej úrovni

a PHRSR).
Zvolená stratégia je ideálna

Súlad navrhovanej stratégie
4

0-4

vzhľadom k potenciálu daného

s potenciálom územia
územia.
Jednotlivé kroky
Postupy monitorovania a

monitorovania a hodnotenia
3

0-4

hodnotenia

spĺňajú všetky náležitosti, ale
sú popísané príliš všeobecne.
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Skupina kritérií/Kritérium

Iné...

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

...

0-4

Poznámka

...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN
Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Opatrenie 1.1.1: Dopravná infraštruktúra
Aktivita 1.1.1.1:
2025 až

Obec

2026

Strážne

2022 až

Obec

2024

Strážne

2022 až

Obec

2026

Strážne

2024 až

Obec

2025

Strážne

Vybudovanie cesty Pácin

1 333 000 €

Dĺžka - 2026

400 000 €

Dĺžka - 2024

200 000 €

Dĺžka - 2026

150 000 €

Dĺžka - 2025

- Strážne
Aktivita 1.1.1.2:
Budovanie a
rekonštrukcia chodníkov
Aktivita 1.1.1.3:
Odvodnenie
komunikácií
Aktivita 1.1.1.4:
Projektová príprava a
realizácia cyklistických
trás - budovanie
cyklistickej
infraštruktúry:
komunikácie, budovanie
cyklopruhov,
cyklokoridorov na
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Akčný plán pre oblasť 1.1 Infraštruktúra
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

obecných
komunikáciách,
budovanie doplnkovej
infraštruktúry (napr.
stojany a parkoviská pre
bicykle)
Aktivita 1.1.1.5:
2023 až

Obec

2023

Strážne

Vybudovanie

25 000 €

Počet - 2023

autobusovej zastávky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.2 Využitie obecných objektov
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Opatrenie 1.2.1: Účelová rekonštrukcia
Aktivita 1.2.1.1:
Rekonštrukcia bývalého
2024 až

Obec

2025

Strážne

2022 až

Obec

2024

Strážne

objektu Jednoty na

100 000 €

Počet - 2025

300 000 €

Počet - 2024

služby a komerčnú
vybavenosť
Aktivita 1.2.1.2:
Rekonštrukcia objektu
bývalej colnice pre
kultúrno-turistické
centrum
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Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.3 Výstavba bytov
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Opatrenie 1.3.1: Podpora bývania
Aktivita 1.3.1.1: Výstavba
štandardných bytov,

2023 až

Obec

výstavba bytov v radovej

2025

Strážne

500 000 €

Počet - 2025

zástavbe

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.4 Zníženie nákladov
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Opatrenie 1.4.1: Prevádzka obecných objektov
Aktivita 1.4.1.1: Zvýšenie
energetickej účinnosti

2022 až

Obec

budov OÚ, Kultúrneho

2026

Strážne

Rekonštrukcia

2022 až

Obec

ústredného kúrenia OÚ,

2026

Strážne

2022 až

Obec

100 000 €

Počet - 2026

100 000 €

Počet - 2026

domu
Aktivita 1.4.1.2:

KD
Aktivita 1.4.1.3:
Umiestnenie
fotovoltaických

Množstvo energie 180 000 €

2026

Strážne

2026

solárnych panelov na
budovách OÚ
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Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.5 Podpora malým pestovateľom
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Opatrenie 1.5.1: Výkup produktov
Aktivita 1.5.1.1:
Zriadenie miesta na

2022 až

Obec

výkup a spracovanie

2026

Strážne

150 000 €

Počet - 2026

ovocia a zeleniny

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 2.1 Služby obce
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Opatrenie 2.1.1: Kultúra
Aktivita 2.1.1.1: Podpora
2022 až

Obec

2026

Strážne

kultúrnych podujatí a

25 000 €

Počet - 2026

uchovávanie tradícií
Opatrenie 2.1.2: Športovanie a voľnočasové aktivity
Aktivita 2.1.2.1:

2025 až

Obec

Rekonštrukcia kolkárne

2025

Strážne

Aktivita 2.1.2.2: Výstavba

2022 až

Obec

detského ihriska

2023

Strážne

Aktivita 2.1.2.3: Výstavba

2022 až

Obec

viacúčelového ihriska

2023

Strážne

100 000 €

Počet - 2025

25 000 €

Počet - 2023

80 000 €

Počet - 2023

Opatrenie 2.1.3: Sociálne služby
Aktivita 2.1.3.1:

2024 až

Obec
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Akčný plán pre oblasť 2.1 Služby obce
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Rekonštrukcia kasárne
na dom dôchodcov a

2026

Strážne

sociálnych služieb
Opatrenie 2.1.4: Prístup k internetu
Aktivita 2.1.4.1:
Zriadenie verejného

2022 až

Obec

prístupu na bezplatný

2022

Strážne

15 000 €

Pokrytie - 2022

internet Wifi pre Teba

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana životného prostredia
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Opatrenie 3.1.1: Spodné vody
Aktivita 3.1.1.1: Výstavba

2022 až

Obec

kanalizácie

2026

Strážne

1 500 000 €

Počet - 2026

Opatrenie 3.1.2: Nakladanie s odpadom a jeho likvidácia
Aktivita 3.1.2.1: Technika
2023 až

Obec

2024

Strážne

Predchádzanie a

2023 až

Obec

odstraňovanie čiernych

2025

Strážne

pre obecné

280 000 €

Počet - 2024

50 000 €

Počet - 2025

kompostovisko
Aktivita 3.1.2.2:

skládok
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Ochrana životného prostredia
Termín
Opatrenie, aktivita

Ukazovateľ
Zodpovedný

Financovanie

(rok)

výstupu

Aktivita 3.1.2.3:
Dokončenie zriadenia
zberného bodu,
zabezpečenie

2022 až

Obec

veľkoobjemových

2023

Strážne

100 000 €

Počet - 2023

kontajnerov a techniky
pre manipuláciu s nimi
pre verejné priestory
Opatrenie 3.1.3: Zeleň verejných priestranstiev
Aktivita 3.1.3.1: Výsadba
2022 až

Obec

2026

Strážne

parku pri MŠ a verejnej

100 000 €

Plocha - 2026

zelene pozdĺž chodníkov

Návrat na hierarchickú štruktúru
5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme
efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej
stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované
a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie
v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných
úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.
Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane
ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový
rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa
zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K
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zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku
monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je
odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia
PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a
kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií
o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť
ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i
etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a
metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:
◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR
◦ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení
◦ vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj
Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii
plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností,
projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa
vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na
dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.
Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť
konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch.
Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele
úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v
danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie
a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.
Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na
získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa
transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.
Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.
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Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace
a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči
cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich
ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných
problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená
kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie
činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.
Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja:
◦ počet pripravených investičných aktivít
◦ počet zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov
◦ objem aktivizovaných vnútorných zdrojov
◦ miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR
◦ miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území
◦ počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území
◦ miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území
◦ miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia
◦ miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ
◦ počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít
◦ miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA
Typ
Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania/periodicita

hodnotenia
Dlhodobé, vopred naplánované

Zistenie stavu dokumentu

Strategické

a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali

k reálnemu stavu riešeného

hodnotenie

byť diskusie a konzultácie

územia, čo sa naplnilo a čo

o naplnených a nenaplnených

nenaplnilo, riešenia príp.
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Typ
Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania/periodicita

hodnotenia
cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má
vzniknutých problémov a pod.
vykonať prvý krát, si určí
Periodicita, resp. pravidelné
samospráva riešeného územia
opakovanie, je vhodná raz ročne.
sama.
Vykonáva sa pravidelnejšie a

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

častejšie, je založené na

PHRSR, najmä realizácia

Operatívne

krátkodobej báze. Dátum (mesiac a

jednotlivých projektov a ich vplyv na

hodnotenie

rok), kedy sa má vykonať prvý krát,

samotné riešené územie. Vykonáva

si určí samospráva riešeného

sa ideálne viac krát ročne (min.

územia sama.

2-krát).
Hodnotí sa vybraná časť

Realizuje sa na konkrétnu časť
dokumentu alebo konkrétny
dokumentu (obvykle strategickú),
projektový zámer, napr. v prípade,
Tematické

v rámci ktorej sa identifikujú možné

hodnotenie

problémy. Dátum (mesiac a rok),

časti PHRSR

kedy sa má vykonať prvý krát, si

keď je považovaný za rizikovú, čo
vyplýva z predchádzajúcej
monitorovacej správy. Periodicitu si
určí samospráva riešeného územia
určí samospráva riešeného územia
sama.
sama.
Vykonáva sa podľa aktuálnej
Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za
potreby, ktorá vznikla nečakaným
horúca“, sa vykonáva podľa
Ad hoc

odklonením sa od stanovených
aktuálnej potreby, ak si to vyžiada

mimoriadne

cieľov, plánovaných hodnôt alebo
situácia (napr. vznikne nečakaný

hodnotenie

pri návrhu zmeny obsahovej
problém). Nie je vopred stanovené,
štruktúry dokumentu. Nepravidelná
kedy sa má realizovať prvý krát.
periodicita, podľa potreby.

Ad hoc

Podobne ako mimoriadne
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Typ
Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania/periodicita

hodnotenia
rozhodnutia starostu/primátora,
hodnotenie, len sa určí, či je

kontrolného orgánu obce/mesta,

zamerané na vybranú časť, alebo

podnetu poslancov, príp. na

celý dokument. Nie je vopred

základe protokolu Národného

stanovené, kedy sa má realizovať

kontrolného úradu SR.

prvý krát.

Nepravidelná periodicita, podľa

hodnotenie
celého PHRSR
alebo jeho
časti
potreby.

FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR
Časový

Miesto

Cieľová

Vstupné
Forma

rámec

konania

Téma, ciele

skupina

Výstupy
údaje

návrh
finálny
rozpočtu

rozpočet

k vybraným

obce na

projektom

rok 2022

obecný
6/2022

rozpočet
poslanci

rokovanie

úrad

k vybraným
projektom
PHRSR
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FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán
na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového
financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov
a výnosovo-nákladovú analýzu.
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú
súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať
na ich dôležitosť a dopad hospodársky, environmentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy
sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé
zase vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:
• vlastné zdroje, rozpočet obce,
• bankové úvery,
• štátne dotácie z účelových fondov,
• financie z Národných projektov,
• štrukturálne fondy,
• nadácie, neinvestičné fondy,
• účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,
• sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
• združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,
• a iné.
Indikatívny sumár nákladov potrebných na realizáciu plánovaných aktivít :
Oblasť
Hospodárska
Sociálna
Environmentálna

Rok
2024

Rok 2023

400 000

625 000

650 000

1200 000

663 000

3 538 000 €

75 000

55 000

205 000

305 000

205 000

845 000 €

370 000

530 000

475 000

335 000

320 000

2 030 000 €
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ZÁVER
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7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR
Schválenie PHRSR
Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Strážne na roky 2022 - 2026
Štruktúra:
1. Úvod – základná charakteristika a význam spracovania
dokumentu.
2. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových
oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodnoenvironmentálnej).
3. Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia
potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia
udržateľného rozvoja územia.
Dokument
4. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové
oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení,
potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu.
5. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a
organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o
monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne
realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja
obce/mesta (Formulár R 6).
6. Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje
zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje
financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR
7. Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.
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Schválenie PHRSR
Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
Obdobie spracovania: 04 - 06 / 2022
Riadiaci tím: Július Horváth, starosta obce Strážne
Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ
a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO
Spracovanie
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: Prieskum
verejnej mienky, informácie na webe, Dotazník
Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu
používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto
dokumentu
Prerokovanie v orgánoch samosprávy: kedy prebehlo (deň/
Prerokovanie

mesiac/rok), kto sa zúčastnili (výbory, komisie, rada)
Verejné pripomienkovanie: kedy prebiehalo (deň/mesiac/rok)
Návrh na uznesenie zastupiteľstva: Na prijatie uznesenia
obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný

Schválenie
súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie a
uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr
do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
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