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Základné údaje 

 

   Samosprávny kraj:      Košický samosprávny kraj 

   Okres:        Michalovce 

   Región:       Zemplín 

   Poloha stredu obce:      48°46′15″S 21°47′00″V 

   Nadmorská výška stredu obce:     146 m. n. m. 

   Rozloha katastra:      1 522 ha. 

   Počet obyvateľov:      1 051 obyv. 

   Hustota obyvateľstva:      69,05 obyv./km2 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Rakovec_nad_Ondavou&language=sk&params=48.770833_N_21.783333_E_region:SK_type:city
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Rakovec_nad_Ondavou&language=sk&params=48.770833_N_21.783333_E_region:SK_type:city
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Príhovor starostu obce 
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Úvod 
 
 
Obecná samospráva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja tvorí integrálnu súčasť regionálnej politiky a regionálneho rozvoja. Integrálnou súčasťou 

regionálnej politiky sa stala najmä v súvislosti s rozsiahlou decentralizáciou verejnej správy, ktorá sa na 

Slovensku uskutočnila po prelome milénií a ktorou na obecné samosprávy prešlo obrovské množstvo 

kompetencií, zodpovednosti a taktiež financií, predstavujúcich významnú časť verejných financií. Samosprávy tak 

v oblasti vytvárania podmienok pre hospodársky a sociálny rozvoj územia majú svoje nezastupiteľné postavenie. 

Či už v rámci svojich originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy, obce zabezpečujú 

výkony a služby vo verejnom záujme. Z tohto dôvodu je potrebné venovať veľkú pozornosť a úsilie koncipovaniu 

rozvojových stratégií samospráv.  

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017-2022“ (ďalej 

len „PHSR“) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskej a sociálnej situácie 

stanovuje strategické ciele a priority v záujme budúceho rozvoja obce. Je prostriedkom na napĺňanie vízie 

ďalšieho smerovania obce. Týmto programom sa uskutočňuje podpora rozvoja na lokálnej úrovni s dôrazom na 

hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť. Ide o program cielených opatrení, navrhnutý pre stimulovanie 

rozvoja obce v strednodobom horizonte.  

Cieľom tohto dokumentu je navrhnúť funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce so zreteľom na potreby jej obyvateľov. Tento dokument formuluje tak 

strategické ciele, ako aj konkrétne opatrenia a aktivity, realizáciou ktorých budú tieto ciele naplnené. PHSR nie je 

uzavretý dokument bez možnosti zmien. Práve naopak, je dokumentom živým, otvoreným, ktorý môže byť v 

prípade potreby kedykoľvek aktualizovaný, doplňovaný a upravovaný. Jeho význam a využitie spočíva 

predovšetkým v tom, že je spracovaný na základe prieskumu názorov a potrieb volených orgánov obce, jej 

obyvateľov, záujmových skupín, ako aj za spoluúčasti miestnych aktérov a odborníkov. 

 

Ambíciou dokumentu je podať odpovede na tri základné a najdôležitejšie otázky:  

1. Akí sme a kde sa nachádzame?  

2. Kam sa chceme dostať?  

3. Ako sa tam dostaneme?  

 

Cieľom analytickej časti je identifikácia rozvojových faktorov a disparít obce (akí sme a kde sa nachádzame). 

Následne je v strategickej časti sformulovaná vízia, ktorá dáva odpoveď na druhú otázku (kam sa chceme 

dostať). Spôsob ako sa tam dostať je stanovený v stratégii rozvoja, ktorej úspešné naplnenie bude závislé od 

úspešnosti realizácie opatrení a aktivít, definovaných v programovej časti dokumentu.  

Pri vypracovaní tohto programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa zohľadnili priority Národnej stratégie 

regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na Slovensku: Slovensko sa má stať krajinou s 
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vysokou kvalitou života všetkých jeho obyvateľov. V záujme naplnenia dlhodobej vízie regionálneho rozvoja SR 

zameranej na rozvoj obcí, miest a regiónov, na zvyšovanie ich výkonnostného potenciálu a 

konkurencieschopnosti Národná stratégia regionálneho rozvoja SR stanovuje strategický cieľ: Integrovaným a 

výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia vnútorného potenciálu 

regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality 

života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja. 

 

Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 

2017-2022  

Formulár 1 (Ú1): Zámer spracovania PHSR Zámer spracovania PHSR 

Názov dokumentu  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou 

na roky 2017-2022  

Forma spracovania  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou 

na roky 2017-2022 (ďalej len „PHSR 2017-2022“) bude spracovaný podľa 

aktuálneho znenia zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v 

znení neskorších predpisov a v súlade s Metodikou na vypracovanie programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, vydanou 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, verzia 2.0, február 

2015.  

Spracovanie dokumentu bude rešpektovať princíp partnerstva. Vykonané bude 

participatívnym spôsobom so zapojením zamestnancov obecného úradu, 

poslancov OcZ, širokej verejnosti a externých odborníkov.  

PHSR bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej 

stratégii regionálneho rozvoja a bude zohľadňovať ciele a priority zakotvené v 

Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho 

kraja.  

Riadenie procesu spracovania  Za riadenie procesu spracovania bude zodpovedať riadiaci tím zložený zo 

zástupcov obce a zhotoviteľa.  

Členmi riadiaceho tímu budú:  

Za obec:  

Koordinátor riadiaceho tímu  

MVDr. Peter Olejník – starosta obce  

Za zhotoviteľa:  

Člen riadiaceho tímu  

Mgr. Michal Švábik – externý odborník  

Riadiaci tím zodpovedá za:  

- celkovú koordináciu spracovania PHSR 2017-2022,  

- zostavenie Zámeru spracovania PHSR,  

- spracovanie analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia,  
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- spracovanie východísk pre strategickú časť,  

- vypracovanie strategickej vízie,  

- vypracovanie sumárneho návrhu aktivít a projektov ako východisko pre Akčný 

plán,  

- stanovenie termínov realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania 

(výška a zdroje financovania),  

- spracovanie akčného plánu na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky,  

- vytvorenie systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR,  

- informovanie verejnosti o realizácii PHSR,  

- spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR,  

- finalizáciu dokumentu a jeho predloženie zastupiteľstvu na schválenie.  

Pre účely spracovania dokumentu budú zriadené 3 pracovné skupiny pre oblasť 

hospodárstva, sociálnych vecí a životného prostredia. Členovia pracovných 

skupín za obec budú nominovaní starostom obce, príp. obecným 

zastupiteľstvom. Členstvo v pracovných skupinách pre partnerské organizácie a 

pre zainteresovanú verejnosť bude ponúknuté na báze dobrovoľnosti a so 

subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu bude uzatvorená partnerská 

dohoda.  

Členovia pracovnej skupiny – hospodárska:  

obecný poslanec  

Mgr. Michal Švábik 

Členovia pracovnej skupiny – sociálna:  

obecný poslanec  

Mgr. Michal Švábik  

Členovia pracovnej skupiny – environmentálna:  

obecný poslanec 

Mgr. Michal Švábik 

Pracovné skupiny budú zodpovedať za:  

- prerokovanie východísk pre strategickú časť,  

- prípravu podkladov pre formuláciu strategickej vízie obce,  

- návrh strategických cieľov a opatrení,  

- špecifikáciu opatrení, vrátane merateľných ukazovateľov výsledku,  

- prerokovanie návrhu finančnej časti.  

Spracovanie PHSR bude prebiehať v úzkej komunikácii s verejnosťou. Verejnosť 

bude pravidelne informovaná o priebežných výstupoch prostredníctvom webovej 

stránky obce. Názory verejnosti budú zozbierané formou dotazníkového 

prieskumu.  

Obdobie spracovania  Od 14.5.2015 do 30.12.2017  

Financovanie spracovania  Z rozpočtu obce, vo výške: 1 200 € s DPH 
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Formulár 2 (Ú2): Harmonogram spracovania PHSR v roku 2017 

Harmonogram spracovania PHSR 

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Úvod                         

Analytická časť                         

Strategická časť                         

Programová časť                         

Realizačná časť                         

Finančná časť                         

Záver                         

 

 

Formulár 3 (Ú3): Metódy zapojenia verejnosti do spracovania PHSR 

Metóda 
Informovanie 

verejnosti 
Získavanie názorov 

verejnosti 
Zohľadnenie názorov 

verejnosti 

Verejné informačné tabule       

Internetové stránky áno áno áno 

Obecné noviny       

Obecný rozhlas áno áno áno 

Stretnutie s kľúčovými ľuďmi áno áno áno 

Návšteva v území áno áno áno 

Verejné vypočutie       

Využitie miestných ľudí na 
získavanie názorov 

áno áno áno 

Pracovné skupiny áno áno áno 

Nezávislí experti  áno áno áno 

 

 

Formulár 4 (Ú8): Štruktúra dokumentu  

Úvod  

- táto časť zahŕňa:  

• stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,  

• stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov, týkajúcich sa vymedzeného územia,  

• zámer spracovania PHSR.  

 

Analytická časť  

- táto časť zahŕňa:  

• kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych 

dát podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,  

• ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a 
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neinvestičných projektov k 31.12. príslušného roku),  

• analýzu silných a slabých stránok územia,  

• identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),  

• analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska 

príležitostí a ohrození),  

• analýzu väzieb územia,  

• SWOT analýzu (súhrnná tabuľka),  

• analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,  

• identifikáciu východísk a možných riešení,  

• odhad budúceho možného vývoja.  

 

Strategická časť  

táto časť zahŕňa:  

• víziu územia,  

• formuláciu a návrh stratégie,  

• výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, 

environmentálna).  

 

Programová časť  

- táto časť zahŕňa:  

• konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,  

• súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.  

 

Realizačná časť  

- táto časť zahŕňa:  

• popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  

• popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, 

kooperácie a koordinácie,  

• stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  

• systém monitorovania a hodnotenia,  

• akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky – vecný a časový harmonogram realizácie 

jednotlivých opatrení a projektov.  

 

Finančná časť  

táto časť zahŕňa:  

• indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,  
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• model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-

ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,  

• hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.  

 

Záver  

táto časť zahŕňa:  

• informáciu o schválení a zverejnení PHSR.  

 

Prílohy  

táto časť zahŕňa:  

 Príloha č. 1 – Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do 

spracovania PHSR,  

 Príloha č. 2 – Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a koncepčné 

dokumenty, súvisiaca legislatíva),  

 Príloha č. 3 – Zoznam skratiek použitých v PHSR,  

 Príloha č. 4 – Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky,  

 Príloha č. 5 – Dohoda o partnerstve.  
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A – Analytická časť  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017 - 2020 

 
 
Analytická časť PHSR obsahuje komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na 

širšie územie – analýzu aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Definuje vnútorný potenciál územia a 

limitujúce faktory rozvoja obce. 

 
 
Východiskové a vstupné podklady  

 
Pre vypracovanie analýzy boli použité nasledovné podklady: 
 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu  Platnosť dokumentu  Úroveň dokumentu  Zdroj  

Program 
hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce 
Rakovec nad Ondavou 
na roky 2007-2013 

2007- 2013  lokálna  Obecný úrad Rakovec 
nad Ondavou 

PHSR Košického 
samosprávneho kraja 
2016 – 2022 

2016-2022  regionálna  www.web.vucke.sk  

Územný plán veľkého 
územného celku 
Košického kraja – 
Zmeny a doplnky 2014  

od 2004  regionálna  www.web.vucke.sk  

Národná stratégia 
regionálneho rozvoja 
SR  

2030  národná  www.telecom.gov.sk  

Strategický plán rozvoja 
dopravnej infraštruktúry 
SR do roku 2020 - 
návrh  

2020  národná  www.telecom.gov.sk  

Koncepcia územného 
rozvoja Slovenska 2001  

od 2001  národná  www.telecom.gov.sk  

Partnerská dohoda 
2014-2020  

2014-2020  národná  www.partnerskadohoda.g
ov.sk  

Operačné programy 
2014-2020  

2014-2020  národná  www.partnerskadohoda.g
ov.sk  

Stratégia Európa 2020  2020  európska  www.eu2020.gov.sk  
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Širšie regionálne a územné súvislosti 
 
Obec Rakovec nad Ondavou sa rozprestiera v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na západnom 

úpätí Pozdišovskej pahorkatiny. Vo vyšších polohách je listnatý les. Smerom na západ prechádza do nivy 

Ondavy.  

 

Obec leží cca. 18,5 km západne od okresného mesta Michalovce. Z dopravného hľadiska je obec prístupná 

cestnou komunikáciou II. triedy č. 554 Nižný Hrabovec – Trhovište. Obec leží v údolí rieky Ondavy nad jej 

sútokom s Topľou na hrane nížinnej Pozdišovskej pahorkatiny. Hranice katastra obce tvoria súčasne aj hranice 

Michalovského, Vranovského a Trebišovského okresu. Chotár je z väčšej časti odlesnený, poľnohospodársky 

využívaný, lesy vo východnej časti sú listnaté oddeľujúce od Rakovca obce Suché a Lesné. Cez obec prechádza 

štátna cesta II. triedy 554 Nižný Hrabovec – Trhovište, ktorá tvorí pozdĺžnu kompozičnú os obce severojužným 

smerom. 

  

Vymedzenie a charakteristika územia  

 

Okres Michalovce a v ňom nachádzajúca sa obec Rakovec nad Ondavou po územnom a správnom 

usporiadaní v zmysle  zákona NR SR č. 221/1996 Z.z. zaberá územie ohraničené na severe  pohorím 

Vihorlatských vrchov. Na juhu jeho prirodzenú hranicu  tvorí rieka Latorica a konfigurácia územia má 

rovinatý charakter.  Na východe okres Michalovce hraničí s novovytvoreným okresom Sobrance a sčasti 

s Ukrajinou. Západným susedom sú okresy  Trebišov a Vranov nad Topľou. Severnú hranicu okresu 

Michalovce tvorí hranica s okresom Humenné patriacim do Prešovského kraja. 

 Územie okresu leží v karpatskej sústave. Rozprestiera sa na  rozsiahlom území vnútorných a 

vonkajších karpatských formácií.  Ílovce, pieskovce, konglomeráty s flyšovými fáciami z doby  eocénu a 

paleocénu sú prevládajúcou horninovou formáciou tejto  série. Južná časť územia pokrýva územie 

medzihorských dolín  pozostávajúcich z neogénnych, bahenných, fluviálno-bahenných,  alebo 

príležitostne lagúnnych, hlinitých, či piesčito-štrkových  usadenín. Andezitové a pyroklastické formácie, 

ktoré vytvárajú  reťazec Vihorlatského pohoria severovýchodne od Michaloviec  a Slánske vrchy 

prechádzajúce od severu k juhu majú pôvod  v neogénnom vulkanizme. 
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A.I - Analýza vnútorného prostredia 

Programu hospodárskeho a osciálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017 - 2022 

 

História obce 

 

Úrodné nížiny a bohatstvo rieky Ondavy lákali k osídleniu už v dávnych dobách. Našli sa tu osídlenia z mladšej 

doby bronzovej a mohyly tzv. mohylovej kultúry z konca eneolitu a začiatku doby bronzovej. 

V r. 1987 pri prácach na vojenskom objekte (na vršku Kozák) sa našlo 6 ks poľských mincí Jána Kazimíra z r. 

1668. 

Po prvýkrát sa obec Rakovec spomína v listine Jágerského biskupa Lamperta z r. 1226 pod názvom RAKOUCH. 

Pozdejšie sa názov obce menil podľa toho, ku ktorému panstvu obec patrila.  

Napr. rok: 

1329 – Rakouch 

1357 – Rachkolch 

1405 – Vagykouch 

1433 – Rakaucz 

1773 – Rakowecz 

1927 – Rakovec nad Ondavou 
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Územie obce patrilo do Zemplínskej župy, okresu Michalovce. Terajší názov obec Rakovec dostala po 

zemianskej rodine Rákócziovcov, ktorá tu mala po dlhý čas veľké pozemky. 

O predkoch Rákócziovcov vieme, že osada Rákócz v župe Zemplín, bola pramajetkom rodu Bogáth – Radván. 

Spomedzi tu spomínaných členov rodiny a podľa listiny z r. 1328, otec Balazsa Mihály používal prímeno Rákóczi 

(de Rakolch – Rakovecký), čo znamená, že bol majetiteľom osady Rákócz a pravdepodobne tam aj býval. Od 

tých čias táto vetva rodu Bogáth – Rádvan používa stále meno Rákóczi. V rodinnej kronike z roku 1357 sa 

spomína, že rakovec bol rozkvitajúcou osadou a majiteľom osady bol Istvánfy Dominik. 

 

V spisoch rodu grófov Andrássy z r. 1392 sa dočítame, že pri rozdeľovaní jágerského biskupstva, do ktorého 

patril aj majetok osady Rákócz, sa podieľali synovia statkárov Morvay Gyapola András, János a Ladislav, ako aj 

synovia Jakuba, Mikuláš a Peter. Ďalšími významnejšími statkármi v XV. storočí boli rodina Csapi (1463), rodina 

Gyapoly , rod. Morvay (1415 - 1459). Sl. Vedec Matej Bel vo svojom diele NOTITIA HUNGARYAE novae ... o 

osade Rakovec píše ako o vlastníctve grófa Žigmunda Barkócziho a Pavla Okoličianského, ktorým patril roľnícky 

majer RIČEJOV. Matej Bel v správe uvádza, že Rakovec ležiaci na svahu má úrodnú pôdu a bohaté pastviny v 

lesoch. Obyvateľmi tu boli z väčšej časti Slováci. V tom čase sídlili v obci 2 – 3 Maďari, z ktorých, ako píše autor, 

citujem: „... medzi nimi najprednejší Andrej Rákóczi, ktorý pochádza z tých istých predkov ako knieža tohto mena, 

najšľachetnejší výhonok rodu. Dosiahol šťastie so svojimi predkami. Tento Rákóczi nedosahuje takú vysokú 

hodnosť, žije však pokorne a počestne, má v moci časť dediny, druhá časť je odovzdaná do zálohy 

Szirmayovcom...“. Toto dielo písané po latinsky z roku 1743 nebolo dosiaľ publikované, časť jeho prekladu sa 

nachádza v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. 

 

V tomto diele je spomínaný Juraj Rákóczy, vodca protihabsburského stavovského povstania, ktorý bol 

sedmohradským kniežaťom známym z Rákócziho povstania, ktoré dostalo po ňom pomenovanie. Tento svojím 

testamentom, okrem iného prenecháva obec Rakovec svojim deťom. Tieto pozemky vlastnili z rodu 

Rákócziovcov Juraj, Ľudovít, František, Michal a Andrej. Po smrti Andreja Rákócziho Mária Terézia v r. 1754 

darovala časť pozemkov obce Jánovi RHOLYICZANIMU za jeho vojenské služby. Postupne majetky v obci patrili 

rodinám Szirmayovcom (18. – 19. storočie), rod. Boronkayovej, Szulyovskej a Dereczinyiovej. V 20. stor vlastnili 

terajšie majetky Wengerszkovci a Žinčakovci. Pri rieke Ondave bola asi v 15. stor. osada nazývaná podľa maď. 

prameňov Čukohara. Pretože rieka Ondava nebola v tých časoch zregulovaná, osada bola často zaplavovaná a z 

toho dôvodu sa obyvateľstvo z osady vysťahovalo. Povráva sa, že ľudia z tejto osady sa usadili na druhej strane 

rieky a založili osadu Božčice. Okrem tejto osady bola ďalšia, ktorá sa nazývala Dubník. Meno vraj dostala podľa 

dubového hája, ktorý sa tu rozprestieral. Podľa prvého sčítania ľudu v Rakúsko - Uhorsku v roku 1781 za vlády 
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Márie Terézie bolo v obci 26 podd. sedliackych rodín, 6 rodín želiarskych a 6 podželiarskych, urbársku pôdu 

tvorilo 169 ha. Pri ďalšom sčítaní ľudu v roku 1785 bolo už v obci 74 domov, v ktorých žilo 127 rodín, čo bolo 751 

obyvateľov. Z toho: muži: 374, ženy 376. Z mužov bol 1 kňaz a 7 šľachticov. Podľa národnosti bolo v obci v roku 

1881 34 Maďarov, 44 Nemcov, 702 Slovákov a 19 občanov nerozpráva. Podľa vierovyznania bolo 590 gr. kat., 

135 rím. kat., 20 evanjelikov, 14 kalvínov, 40 židov. Písať a čítať vedelo 242 osôb. Na tie časy to už bola veľká 

obec. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a rybolovom. 

V roku 1866 celá obec vyhorela. Povráva sa, že oheň úmyselne založil istý furman, ktorému ukradli prikrývky na 

kone. Po tejto katastrofe žilo obyvateľstvo vo veľkej biede. Už v r. 1851 sa v obci spomínajú 3 kaštiele. Jeden 

patril rodine Boronkayovej, druhý rodine Szirmay a tretí rodine Szulovských. 

 

Rodina Boronkayová sa však zadĺžila a banka zabavila ich majetok aj s kaštieľom a predala ho Miškovi. Miško ho 

predal Gruticovi, ktorý bol v príbuzenskom vzťahu s grófom Biordym. Ten ho od neho odkúpil. 

V roku 1907 žije v obci 981 obyvateľov, obec má vlastného notára a matriku. Medzi dominanty obce patrí gr. 

kostol – cerkev, ktorá bola postavená v r. 1760. Druhou dominatnou je kaštiel rodiny Szirmay. Je to barok. – klas. 

stavba z 2. pol. 18. stor. 

Skončenie II. svetovej vojny 30. 11. 1944 pripomína tabuľa na Obecnom úrade. Súčasťou histórie obce je aj 

pomník SNP od Fr. Patočku z r. 1958 a tvz. Svätý dub, ktorý stojí nad dedinou za Domovom sociálnych služieb. 

Pred rokom 1866 bola postavená prvá škola, ktorá však pri požiari v r. 1866 vyhorela. 

V roku 1907 bola postavená nová škola. Až do r. 1918 bola vyučovacím jazykom maďarčina. Po tomto roku sa 

začalo vyučovať slovensky. 

Postupne sa priestory školy rozširovali o miestnosti v kaštieľoch a v r. 1964 sa začalo s výstavbou novej školy, 

ktorú postavili v parku pri kaštieľoch. Vyučovanie v nej začalo v r. 1967. 

 

 

Prírodné danosti 

 
Najvýznamnejšou prírodnou danosťou je svätý dub – druhý najstarší exemplár duba letného na Slovensku. Dub 

má vek cca. 550 rokov, výšku takmer 30 rokov a obvod kmeňa 740 centimetrov. Jedná sa o majestatný strom, 

ktorý tvorí pýchu obce. 
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Obyvateľstvo 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1991 – 2014: 
 

Rok sčítania 1991 2001 2011 2015 

Počet obyvateľov 1 152 1 119 1 096 1 051 

Prírastok obyvateľov                                                -33                           -23                           -45 

 ročný prírastok                                             -2,8%                      -2,1%                       -4,1% 

 
Z údajov uvedených v tabuľke o stave obyvateľstva vyplýva, že v každom roku sčítania obyvateľstva bol 

zaznamenaný pokles počtu obyvateľov obce Rakovec nad Ondavou. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v 

rozmedzí rokov 2011 až 2015 a to až 4,1 %. 

 
 
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v období rokov 1991 – 2011: 

Rok                          Počet obyvateľov 

 Spolu Vekové skupiny 

  predproduktívny produktívny poproduktívny 

2001 abs. 1 119 160 685 274 

% 100 14,3 61,2 24,5 

2011 abs. 1 096 131 806 159 

% 100 12 73,5 14,5 

 

Na základe údajov zo ščítania obyvateľstva v roku 2011 vyplýva, že k danému roku žilo v obci 1 096 obyvateľov, 

z toho 600 žien, čo predstavuje z celkového počtu obyvateľov cca. 55 %. Z hľadiska vekovej príslušnosti žilo 

v obci 131 obyvateľov predproduktívnom veku, čo predstavuje 12 %, 806 obyvateľov v produktívnom veku, čo 

predstavuje 73,5 % a 159 obyvateľov v poproduktívnom veku, čo predstavuje 14,5 % z celkového počtu 

obyvateľov. 

Z vyššie uvedených údajov o stave vekovej štruktúry obyvateľstva obce Rakovec nad Ondavou vyplýva, že 

najväčšie zastúpenie v obci má skupina obyvateľstva v produktívnom veku (15 – 64 rokov). 

 

 

Bývanie a občianska vybavenosť 

Ku dňu sčítania obyvateľstva v roku 2011 sa v obci nachádzalo celkovo.... bytov. 

 
Vývoj počtu trvale obývaných bytov v rokoch 1970 - 2001: 
Rok  1991 2001 2011 2015 

Počet trval. obýv. bytov     

Prírastok bytov                                                       0                                  0                                  0 
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Sociálna infraštruktúra a občianské vybavenie 

 

Administratívno-správne služby  

Spádovosť obce k vybraným poskytovateľom administratívno-správnych služieb: 

Sídlo matričného úradu  Trhovište 

Sídlo pracoviska daňového úradu  Michalovce 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru  Trhovište 

Sídlo Okresného súdu  Michalovce 

Sídlo Okresného úradu  Michalovce 

Sídlo Územnej vojenskej správy  Michalovce 

Sídlo pobočky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Michalovce 

 

 

Školstvo 

 

V obci sa nachádza základná škola s materskou školou. Jedná sa o samostatný právny subjekt v zriadovateľskej 

pôsobnosti obce, ktorý vznikol 01.07.2003 Základnú školu v školskom roku 2017/2018 navštevuje 180 žiakov, 

ktorí sú rozdelení do 9. tried. Materská škola má 1 triedu, ktorú navštevuje 20 žiakov.  

 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

 

V obci sídli súkromná zubná ambulancia Verona, ktorá sa nachádza v priestoroch základnej školy. Sociálnu 

starostlivosť obec Rakovec nad Ondavou neposkytuje. V obci sa nachádza Domov sociálnych služieb, ktorý je v 

zriadovateľskej pôsobnosti Vyššieho územného celku – Košický samosprávny kraj. 

 

Komerčná infraštruktúra, maloobchod, ubytovanie a stravovanie 

 

V oblasti maloobchodu pôsobia v obci nasledovné subjekty:  

• Coop Jednota, spotrebné družstvo 

• Ilas Market – potraviny 

• Pohostinstvo Jaroslav Papacun 

• Cukráreň Amor s pohostinstvom 

• Cupika – pizzéria 

• predajňa Agromarket Vladimír Juhas 
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Kultúra a osveta, šport 

Kultúrno-spoločenské podujatia v obci pod záštitou obce v spolupráci s miestnymi občianskými združeniami: 

❖ Školský ples  (január) 

❖ Teplákový ples (február) 

❖ Uvítanie detí do života (marec) 

❖ Stávanie mája (máj) 

❖ Cyrilo – metodské folklórne slávnosti (júl) 

❖ Dožinky (august) 

❖ Úcta k starším (október) 

❖ Silvestrovská ochutnávka zabíjačkových špecialít (december) 

 

V športovej oblasti pôsobia v obci nasledovné športové kluby a občianske združenia zamerané na podporu 

športových aktivít: 

- Obecný futbalový klub 

- OZ športom k zdraviu 

V obci sa okrem futbalových zápasov organizujú tiež volejbalové zápasy a tiež každoročný turnaj zástupcov 

jednotlivých ulíc v obci Rakovec nad Ondavou. 
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Ekonomická situácia obce 
 
 
Poľnohospodárska výroba 
 
Poľnohospodársku výrobu v hodnotenom území vykonáva spoločnosť D.K. AGRO, spol. s r.o., spoločnosť 

CORONA GROUP, s. r. o. a tiež samostatne hospodáriaci roľníci.   

 

 
Lesné hospodárstvo a nerastné suroviny 

 

V katastrálnom území obce pôsobia Pasienkové spoločenstvo, p.s. a LESY RAKOVEC, p.s. 

Pasienkové spoločenstvo, p.s. bolo založené za účelom hospodárenia a podnikania na poľnohospodárskych a 

lesných pozemkoch, zapísaných na LV č. 1524, kat.úz. Rakovec nad Ondavou, o celkovej výmere 

obhospodarovaných nehnuteľností 29,8988 há.  

Spoločenstvo bolo založené zmluvou zo dňa 12.03.2011 s právnou subjektivitou a bolo zapísané v registri 

Obvodného lesného úradu v Michalovciach zo dňa 22.03.2011, č. j. 2011/00100-Ziv. Spoločenstvo je právnická 

osoba a v zmysle ust. § 18 a násl. Občianskeho zákonníka zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. 

LESY RAKOVEC, p.s. je zriadené za účelom podnikania na spoločných nehnuteľnostiach a vzniklo na základe 

právnych pomerov pôvodných urbárnikov, združených pod názvom Lesy Rakovec, p.s.,072 03 Rakovec nad 

Ondavou 323. Celková výmera nehnuteľností, na ktorých spoločenstvo hospodári a ktoré užíva je 954 253 m2. 

 

 

Podnikateľské subjekty  

Prehľad podnikateľských subjektov v obci a ich hlavné odvetvové zameranie:  

Názov firmy Hlavná ekonomická činnosť Základné imanie 

AMOR plus, s.r.o. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 
spojení s predajom na priamu konzumáciu 

5 000 € 

BELEJ AGRO s.r.o. prenájom nehnuteľností spojený s 
poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom  

398 328 € 

BELEJ s.r.o. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja 
nespracovaných poľnohospodárskych a 
lesných výrobkov za účelom spracovania alebo 
ďalšieho predaja  

5 000 € 

D.K. AGRO, spol. s r.o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných 
živností  

6 638,78 € 

ERNEO s.r.o. uskutočňovanie stavieb a ich zmien  5 000 € 

FARLUCK s.r.o. činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov 

5 000 € 

HRYNENKO s.r.o. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - 
ambulancia s odborným zameraním 
stomatológia  

5 000 € 
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International Invest, s.r.o. 

sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu 
nehnuteľností  

10 954 € 

JRD Rakovec s.r.o. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja 
nespracovaných poľnohospodárskych a 
lesných výrobkov za účelom spracovania alebo 
ďalšieho predaja  

6 640 € 

MaNyx s.r.o. prípravné práce k realizácii stavby  5 000 € 

MARYJEN, s. r. o. činnosť podnikateľských, organizačných a 
ekonomických poradcov  

5 000 € 

MÄSIAR 1 s.r.o. udenárska výroba 5 000 € 

MÄSIAR 2 s.r.o. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v 
spojení s predajom na priamu konzumáciu 

5 000 € 

RD-SYSTÉM, s.r.o. výstavba bytových, občianskych, 
priemyselných, inžinierskych stavieb  

6 638,78 € 

SILMARK, s. r. o. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

7 000 € 

Zdroj: Obchodný register SR, 2017 

 

Zhodnotenie súčasného stavu  

Podľa Obchodného registra Slovenskej republiky má sídlo v obci Rakovec nad Ondavou až 15 podnikateľských 

subjektov, z toho je viacero subjektov orientovaných na spostredkovateľskú činnosť.  Z hľadiska právnej formy 

ide o podnikateľské subjekty - spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Celkovo je možné konštatovať,  že v obci Rakovec nad Ondavou sa nachádza značný počet podnikateľských 

subjektov, čo v konečnom dôsledku zvyšuje aj ekonomický štatút obce. Predstavitelia obce budú aj naďalej 

vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľskej činnosti v obci. 

 

 
 
Rekreácia a oddych 
 
Všeobecne potenciál cestovného ruchu (CR) v území predstavujú 3 druhy predpokladov resp. aktivít: 

a) potenciál viazaný na prevažne prírodné prostredie (klíma, morfológia terénu, podiel vodných plôch, podiel 

zalesnených plôch a pod.), 

b) potenciál viazaný na prevažne umelo vytvorené prostredie (objekty stavebnej činnosti, kultúrnohistorické 

pamiatky, objekty a zariadenia poskytujúce služby CR a pod.), 

c) potenciál viazaný na organizáciu života a spoločenskú komunikáciu (hudobné a folklórne slávnosti, výstavy, 

športové podujatia, konferencie a pod.). 
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Technická infraštruktúra 

 

a) Zásobovanie elektrickou energiou 

Obec Rakovec nad Ondavou je plne elektrifikovaná od 60-tych rokov. Aktuálnym dodávateľom elektrickej energie 

je VSE – Východoslovenská energetika, a. s.. 

 

b) Zásobovanie zemným plynom  

Obec Rakovec nad Ondavou je plne plynofikovaná od 80–tych rokov. Aktuálnym dodávateľom elektrickej energie 

je Slovenský plynárenský priemysel, a. s.. 

 

Vodné hospodárstvo   

 

a) Zásobovanie pitnou vodou 

Skupinový vodovod – ukončený. Obec je plne zásobovaná pitnou vodou, vodným zdrojom je vodná nádrž 

Starina. 

 

b) Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Obec disponuje čističkou odpadových vôd, ktorá je v prevádzke. Kanalizačná sieť obec je v stave 

rozpracovanosti – 60 % obyvateľov obce má k dispozícii kanalizáciu, ktorej prevádzkovateľom je 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Michalovce. 

 
Kvalita povrchových a podzemných vôd a kvalita ovzdušia 

Kvalita povrchových a podzemných vôd je ovplyvnená nedobudovanou kanalizačnou sieťou, vplyvom výrobných 

procesov závodu Chemko, a.s. v Strážskom a tiež poľnohospodárskou činnosťou v obci. 

 

Odpadové hospodárstvo 

Obec Rakovec nad Ondavou zabezpečuje pravidelný vývoz komunálneho odpadu a to v spolupráci so 

spoločnosťou Fúra, s.r.o.. Taktiež zabezpčuje vývoz separovaného zberu odpadu aq to prostredníctvom 

veľkoobjemových kontajnerov.  
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A-II Analýza vonkajšieho prostredia  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017 - 2022 

 

Vonkajšie prostredie v kontexte tohto Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja predstavuje pre obec tie 

oblasti, ktoré síce ovplyvňujú jej rozvoj (v rôznej miere, či už významne alebo len okrajovo), avšak obec ich 

zároveň nedokáže svojou činnosťou nijako ovplyvniť. V makroregionálnej mierke je dôležitým činiteľom rozvoja 

obce európsky rozvojový koncept „Red octopus“, ktorý stanovuje hlavné rozvojové centrá Európy. Ide o tzv. 

„červenú chobotnicu“ (pomenovanie podľa tvaru tejto rozvojovej siete), ktorá spája najrozvinutejšie európske 

sídelné a aglomeračné centrá a centrá, ktoré majú najväčší potenciál ďalšieho rozvoja. Jedno z ramien „červenej 

chobotnice“ prechádza aj Slovenskom, avšak len jeho juhozápadnou časťou.  

 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) vyhodnotila jednotlivé sídelné centrá Slovenska ako 

terciárne centrá, t.j. centrá na základe ich terciárnej obslužnosti (úrovne vybavenosti vybranou vyššou 

občianskou vybavenosťou). Takýmto spôsobom bolo na národnej úrovni vytvorených päť skupín obcí (okrem 

Bratislavy a Košíc, ktoré stoja samostatne a nepatria do žiadnej skupiny), ktoré naznačujú úroveň obsluhy ako 

pre vlastné mesto, tak pre jeho zázemie (prvé tri skupiny sa pritom členia na dve podskupiny).  

 

Okrem centier osídlenia KURS 2001 na Slovensku stanovila jadrové ťažiská osídlenia, ktoré sú navzájom 

pospájané rozvojovými osami I. stupňa. Ostatné sídelné centrá sú pospájané osami II. a III. stupňa. Tieto 

rozvojové a urbanizačné osi sú súčasťou vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporujú sídelné väzby 

medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k 

infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky, ktoré sú na 

sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych potrieb.  

 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 stanovuje tri stupne rozvojových osí, ktoré vychádzajú z 

nasledovných kritérií:  

➢ rozvojová os prvého stupňa – prepája centrá osídlenia prvej skupiny a ťažiská osídlenia prvej úrovne v 

štáte a porovnateľné centrá mimo hraníc krajiny, zahŕňajúc najmenej jednu cestnú komunikáciu a jednu 

železnicu rýchlostného typu,  

➢ rozvojová os druhého stupňa – prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej 

úrovne s centrami osídlenia prvej skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovne, resp. prepája centrá 

osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne medzi sebou, zahŕňajúc najmenej jednu 

cestnú komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho významu alebo jednu rýchlostnú cestu,  

➢ rozvojová os tretieho stupňa – prepája stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne navzájom, ako aj 

ostatné vyhodnocované centrá osídlenia s ostatnými centrami osídlenia druhej skupiny.  



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou                     

na roky 2017 - 2022 

 

 

 
21 

 

Z pohľadu rozvoja územia najdôležitejšia, teda rozvojová os I. stupňa, prepája Bratislavu a Košice (o. i.) 

severoslovenským dopravným koridorom. 

 

Veľmi dôležitým aspektom v analýze vonkajšieho prostredia je aj stratégia štrukturálnej politiky Európskej únie a 

jej priemet do slovenských pomerov. Počas programovacieho obdobia EÚ 2000-2006 (čo pre Slovensko 

znamenalo roky 2004-2006) používala Európska únia stratégiu regionálnej politiky založenú na rovnomernom 

prístupe samospráv k štrukturálnym fondom (tzv. „pokropením regiónov investíciami“, kde každá samospráva 

mala rovnaký prístup k týmto fondom). Od programovacieho obdobia 2007 - 2013 sa však už stratégia 

regionálnej politiky EÚ zmenila, keďže táto sa už nezamerala na znižovanie regionálnych disparít formou podpory 

zaostalých regiónov, ale na základe skúseností z regionálneho rozvoja zo západoeurópskych krajín, rozhodla sa 

posilňovať predovšetkým vytýčené póly rastu, ktoré sú najviac konkurencieschopné a majú najväčší potenciál 

rozvoja (týmto opatrením sa taktiež sledovalo posilnenie vonkajšej konkurencieschopnosti EÚ ako celku voči 

ostatným aktérom vo svetovom hospodárstve). Jednotlivými krajinami vytýčené póly rastu mali byť nositeľmi 

rozvoja v jednotlivých regiónoch a postupom času by sa rozvoj z týchto pólov rastu mal šíriť do ich 

bezprostredného okolia (teda do zaostalejších oblastí v ich okolí). Na Slovensku tak boli od programovacieho 

obdobia 2007-2013 na základe Koncepcie územného rozvoja Slovenska stanovené inovačné a kohézne póly 

rastu (niektoré mestá a obce v ich bezprostrednom zázemí), pričom najväčšia časť podpory zo štrukturálnych 

fondov smeruje práve do nich.  

 

Výrazným vonkajším rozvojovým impulzom pre obec by mohla byť zvýšená podpora zo strany vlády formou 

investičných stimulov pre tie priame zahraničné investície, ktoré sa plánujú realizovať priamo v okrese 

Michalovce (príp. jeho bezprostredného okolia). Skúsenosti však ukazujú, že od roku 2002, kedy sa začalo s 

poskytovaním investičnej pomoci, jednotlivé slovenské vlády touto formou podporovali smerovanie priamych 

zahraničných investícií primárne do najrozvinutejších regiónov Slovenska (najmä do trojuholníka Bratislava – 

Trnava – Nitra, do Košíc a oblasti stredného Považia po Žilinu).  

Spomínaná politika územnej podpory vo forme investičnej pomoci a množstvo ďalších faktorov (napr. faktor 

sídelnej hierarchie, faktor makropolohovej atraktivity, faktor veľkej dopravnej infraštruktúry, faktor historickej 

marginality, faktor depresnosti priľahlých prihraničných regiónov a pod.; Korec 2005) prispeli (a naďalej 

prispievajú) k veľmi nerovnovážnemu regionálnemu vývoju v rámci Slovenska, keď sa medzi jednotlivými jeho 

regiónmi vytvorili pomerne výrazné regionálne disparity. Vytvorila sa tak významná priestorová polarizácia 

spoločnosti s existenciou centier na strane jednej a periférií (vnútorných aj prihraničných periférnych regiónov) na 

strane druhej.  
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Štrukturálne fondy v programovom období 2014-2020  

Jednou z možných ciest získavania finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií (okrem ďalších 

možných zdrojov, uvedených v časti „Indikatívny finančný plán“) sú Európske štrukturálne a investičné fondy. 

Napriek tomu, že tieto európske štrukturálne a investičné fondy sú z aspektu regionálneho rozvoja definované 

ako „doplnkové“ zdroje financovania, v súčasnom modeli regionálnej politiky a nastavenia financovania 

samospráv sú práve tieto prostriedky z EŠIF hlavným zdrojom financií, bez ktorého by len ťažko boli samosprávy 

schopné financovať svoje rozvojové investičné projekty. V programovom období EÚ 2014 – 2020 bude 

Slovensko čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a 

v rámci Cieľa Európska územná spolupráca. V rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa budú čerpať 

financie prostredníctvom nasledujúcich operačných programov:  

✓ Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP),  

✓ OP Ľudské zdroje (OP ĽZ),  

✓ OP Integrovaná infraštruktúra (OP II),  

✓ OP Výskum a inovácie (OP VaI),  

✓ OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP),  

✓ OP Efektívna verejná správa (OP EVS),  

✓ Technická pomoc,  

✓ Program rozvoja vidieka,  

✓ Rybné hospodárstvo.  

 

V rámci Cieľa Európska územná spolupráca bude Slovensko čerpať financie prostredníctvom nasledujúcich 

operačných programov:  

Programy cezhraničnej spolupráce  

▪ SK – CZ 2014 – 2020,  

▪ SK – AT 2014 – 2020,  

▪ PL – SK 2014 – 2020,  

▪ SK – HU 2014 – 2020,  

▪ ENI HU – SK – RO – UA 2014 – 2020.  

Programy nadnárodnej spolupráce  

▪ Stredná Európa,  

▪ ETC Dunaj.  

Programy medziregionálnej spolupráce  

▪ INTERREG,  

▪ ESPON,  
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▪ INTERACT,  

▪ URBACT.  

 
Pre obec Rakovec nad Ondavou sú najvýznamnejším a najpravdepodobnejším zdrojom financovania 

rozvojových projektov v rámci EŠIF prostriedky z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, príp. z Programu 

cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014 – 2020. Veľmi pravdepodobným zdrojom financovania budú aj financie 

poskytované v rámci výziev vyhlasovaných prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny, ktorej je obec členom. V 

čase spracovania tohto PHSR sa však v MAS ešte len koncipuje stratégia CLLD4, nateraz teda nie je jasné, aké 

projekty budú prostredníctvom tejto MAS podporované.  

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 bude financovať rozvojové projekty obcí v rámci Opatrenia č. 7 – 

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Oprávnenými žiadateľmi o podporu budú v rámci 

tohto Opatrenia najmä obce a združenia obcí, pričom celková finančná alokácia na realizáciu Opatrenia č. 7 je 

119 500 000,00 eur. 

 
V rámci spomínaného Opatrenia č. 7 Programu rozvoja vidieka budú mať obce do 1 000 obyvateľov možnosť 

uchádzať sa o finančné prostriedky cez štyri Podopatrenia:  

 

Podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie  

 

Popis operácie:  

- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu alebo čistiarne odpadových vôd;  

- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, 

autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich 

obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácií, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za 

predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi 

vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. 

k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);  

- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.  

 
 
 
Podopatrenie 7.3 – Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a 

rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a 

elektronickej verejnej správy  

 
Popis operácie:  

- vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí s rýchlosťou 
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min. 30 Mbit/s, vrátane zriadenia verejne prístupného miesta;  

- oprávnené budú projekty zavádzania tzv. “poslednej míle”. Riešenie prístupových sietí bude nadväzovať na 

ukončenie prvej fázy výstavby regionálnych sietí, financovanej z OP II, resp. tam, kde už sú regionálne siete 

dostupné a je preukázané zlyhanie trhu;  

- oprávnené sú činnosti, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu, napr.:  

❖ vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na 

prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové 

alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií);  

❖ budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie 

káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické 

vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, 

kanalizačné siete atď.).  

 

Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  

 

Popis operácie:  

- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry –napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie 

nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych 

domov;  

- zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich 

okolia;  

- investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. 

divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;  

- investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž 

kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);  

- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v 

obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.;  

- investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie – len ako 

súčasť investícií do miestnych služieb.  

 

Podopatrenie 7.5 – Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a 

drobnej infraštruktúry cestovného ruchu  

Popis operácie:  
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- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, 

bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a 

zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;  

- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na 

verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, 

KIOSKy a pod.;  

- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, 

budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba 

vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických 

trasách a pod.  

 

 

Finančná analýza 

 

Finančné hospodárenie obce sa realizuje prostredníctvom rozpočtu obce, zostavovaného podľa dikcie § 9 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na obdobie jedného kalendárneho roka. Pravidlá rozpočtového 

hospodárenia obce upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. V § 5 uvedeného zákona sú príjmy obce definované nasledovne:  

a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu  

b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových 

organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,  

c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,  

d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,  

e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,  

f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,  

g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o 

štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,  

h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,  

i) účelové dotácie z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,  

j) prostriedky z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na tento účel,  

k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.  

 

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, prostriedky 

získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, návratné zdroje financovania 

a združené prostriedky.  
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V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavuje viacročný 

rozpočet. Tento viacročný rozpočet predstavuje ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci 

jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri 

rozpočtové roky.  

 

 
STEEP analýza  

Pri stretávaní sa s rôznymi problémami a výzvami je potrebné si uvedomiť, že ich riešenie môže byť v budúcnosti 

ovplyvnené rôznymi vonkajšími faktormi, ktoré obec nedokáže ovplyvniť. Úlohou STEEP analýzy (analýzy 

externého prostredia) je napomáhať tvorcom rozhodnutí predvídať budúci možný vývoj a na tieto zmeny sa 

pripraviť. 

 
Formulár 5 (A8): STEEP analýza 

Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické Hodnoty 

Starnutie 
obyvateľstva, 
emigrácia 
mladých ľudí 
do miest  

Úroveň 
technológie 
poskytovateľa  

Nové trhy a 
nové príležitosti 
(napr. cestovný 
ruch)  

Vplyv rôznych 
subjektov na ŽP  

Politika vlády v 
hospodárskej, 
sociálnej a 
environmentál
nej oblasti  

Zmena 
postojov k 
lokálnemu 
rozvoju  

Zmeny 
postojov a 
správania – 
aktívny tretí 
sektor  

Dostupná 
technológia a 
využívaná 
technológia  

Klesajúce trhy v 
niektorých 
poskytovaných 
službách  

Možnosti 
obnovy a tvorby 
ŽP  

Štrukturálna 
politika 
Európskej únie  

Zmena 
životného 
štýlu  

Zmeny 
správania 
obyvateľov  

Technológia 
využívaná 
obyvateľmi, 
podnikateľmi  

Dostupnosť 
finančných 
zdrojov  

Politika ŽP  Legislatívne 
zmeny  

Tímová 
spolupráca  

Móda  Kontakt s 
obyvateľmi 
prostredníctvom 
technológie  

Daňová politika  Podpora tvorby 
a ochrany ŽP  

Zmena vlády 
ako výsledok 
volieb  

Osobné 
hodnoty  
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A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia  

Programu hospodárskeho a osciálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017 - 2022 
 

Zhodnotenie súčasného stavu územia je spracované formou SWOT analýzy. Tá bola vypracovaná na základe 

auditu rozvojových zdrojov obce a výsledkov prieskumu medzi obyvateľmi. 

 

SWOT analýza 

 
SWOT analýza  je súčasťou prezentácie výsledkov sociálnej a ekonomickej analýzy obce. Je to metóda, ktorou 

sa analyzujú poznatky o súčasnom stave podmienok v obci (silné stránky, slabé stránky) a identifikujú sa 

možnosti pre rozvoj a ohrozenia, s ktorými je potrebné počítať do budúcnosti (príležitosti a ohrozenia). Touto 

metódou je vytvorený podklad, na základe ktorého je možné formulovať  stratégiu usmernenia budúceho vývoja 

obce, tak aby boli zachované, resp. rozvíjané jej silné stránky, odstránené, resp. eliminované jej slabé stránky 

a boli využité  príležitostí pre jej ďalší rozvoj, pričom boli brané do úvahy  aj ohrozenia jej ďalšieho rozvoja.  

 

SWOT analýza obce bola realizovaná v dvoch krokoch. V prvom kroku boli na  stretnutí s obyvateľmi obce 

formou brainstormingu identifikované vnútorné faktory, ktoré v  pozitívnom alebo negatívnom zmysle ovplyvňujú 

život obyvateľov a bol identifikovaný potenciál príležitosti, ktoré môže obec využiť pre svoj rozvoj. Zároveň išlo o 

to, aby si obyvatelia uvedomili aj riziká a obmedzenia, ktoré môžu predstavy o rozvoji obcí ohroziť. Analýza 

slabých a silných stránok, príležitostí a rizík rozvoja obce, prostredníctvom názorov obyvateľov obce, je 

najúčinnejšou formou analýzy súčasných podmienok života a možností rozvoja  obce. Je to pohľad „z vnútra“ na 

problémy a potreby života obyvateľov. 

V druhom kroku bola vypracovaná SWOT analýza tímom odborných špecialistov, ktorí  spracovali sociálnu 

a ekonomickú analýzu obce. Táto SWOT analýza predstavovala „vonkajšie“ hodnotenie stavu obce a jeho 

rozvojového potenciálu na základe exaktných podkladov a údajov. 

Výsledky získané v rámci obidvoch prístupov v rámci analýzy podmienok obce sú zhrnuté do výslednej SWOT 

analýzy. Výstupy SWOT analýzy získané v rámci brainstormingu na stretnutí s obyvateľmi sú formulované tak, 

aby bola v čo najväčšej miere zachovaná autentičnosť odznených názorov obyvateľov.   
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Formulár 6 (A10): SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

 

Príležitosti Ohrozenia 

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

•  •  

 
 
Kľúčové faktory a disparity územia  
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Vyhodnotením silných stránok a príležitostí zo SWOT analýzy boli identifikované hlavné faktory rozvoja obce. 

Podobne, na základe vyhodnotenia slabých stránok a ohrození boli identifikované hlavné disparity obce. 

 

Hlavné faktory rozvoja:  

❖ podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby  

❖ podpora rozvoja poľnohospodárstva a agroturistiky  

❖ zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva  

❖ využitie zdrojov z EŠIF na realizáciu investičných a neinvestičných projektov.  

 

Hlavné disparity rozvoja:  

❖ emigrácia obyvateľstva – z obce emigruje predovšetkým mladé obyvateľstvo, a to z dôvodu absencie 

ponuky pracovných miest, slabej ponuky služieb a možností sebarealizácie  

❖ nízky potenciál pre prilákanie investícií do priemyselnej výroby – z dôvodu nevýhodnej periférnej polohy 

vo vzťahu k ekonomickým centrám má obec veľmi nízky lokalizačný potenciál pre prilákanie investícií 

❖ slabá ponuka pracovných príležitostí – malá obec nedokáže vygenerovať dostatočný počet pracovných 

príležitostí pre svoje obyvateľstvo  

❖ nezamestnanosť obyvateľstva – obyvateľstvo, ktoré si nevie nájsť prácu a neemigruje, upadá kvôli 

absencii dostatočného príjmu na živobytie do sociálnych problémov  

❖ nízka úroveň miezd – úroveň miezd v regióne spolu s časovou a finančnou náročnosťou dochádzky do 

zamestnania pôsobí ako demotivačný faktor a generuje podmienky pre emigráciu obyvateľstva  
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B - Strategická časť 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017-2022 

 

Rozvoj rôznych regiónov, od lokálnej po makroregionálnu úroveň, je nutné chápať, realizovať, uvažovať a 

posudzovať v čo možno najširších súvislostiach a väzbách, nie izolovane. Z tohto dôvodu je preto pre stanovenie 

rozvojovej stratégie obce nevyhnutné rešpektovať aj prognostické varianty rozvoja územných celkov vyššej 

úrovne, či už z hľadiska strednodobého alebo dlhodobého horizontu. Východiská pre prognózy budúceho vývoja 

sú prezentované v rôznych strategických dokumentoch národnej úrovne. Stratégia Európa 2020 predstavuje víziu 

európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí, definuje ciele, ktoré sa majú do roku 2020 naplniť a 

pre tieto ciele stanovuje aj ukazovatele na ich hodnotenie. Základom tejto stratégie sú tri vzájomne sa doplňujúce 

priority:  

➢ Inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,  

➢ Udržateľný rast – podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívne 

využíva zdroje,  

➢ Inkluzívny rast – podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a 

územnú súdržnosť.  

 

Stratégiu Európa 2020 aplikujú všetky členské štáty Európskej únie, teda aj Slovensko. Navyše, na podporu jej 

aplikácie a v záujme zlepšenia hospodárskej výkonnosti jednotlivých členských štátov vydáva Európska komisia 

pre tieto štáty rôzne odporúčania. Slovensko dostalo odporúčania na zlepšenie stavu v oblasti verejných financií, 

daní, trhu práce, vzdelávania a odbornej prípravy, sieťových odvetví, podnikateľského prostredia a efektívnosti 

verejnej správy. Stratégia Európa 2020 sa premieta aj do opatrení regionálnej politiky, podporujúcich rozvoj 

jednotlivých regiónov SR. Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad 

Ondavou na roky 2017 – 2022 nadväzuje na analytickú časť, ktorá predstavuje komplexnú analýzu územia. Táto 

časť PHSR obsahuje stratégiu rozvoja obce s ohľadom na jej vnútorné špecifiká a danosti. Jej súčasťou je 

strategická vízia, formulácia a návrh stratégie rozvoja, ako aj formulácia cieľov v hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej oblasti.  

 

Strategická vízia a strategický cieľ obce  

 

Vízia je želanou predstavou obyvateľov o budúcnosti, o tom, ako by mala obec vyzerať. Je teda nástrojom na 

motiváciu, opisom ideálneho stavu, ktorý by sme chceli v budúcnosti dosiahnuť. Stanovuje rámec pre definovanie 

strategických cieľov a priorít na strednodobý časový horizont. Analýzou súčasného stavu obce, analýzou doteraz 

realizovaných a plánovaných projektov, na základe analýzy hlavných faktorov rozvoja a na základe funkcií, ktoré 

plní samospráva obce bola sformulovaná nasledovná strategická vízia obce Rakovec nad Ondavou:  
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Obec Rakovec nad Ondavou je miestom s atraktívnym prostredím pre život. Všestranným rozvojom a 

využívaním svojho vnútorného potenciálu zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich 

obyvateľov, ktorým poskytuje kvalitné služby.  

 

Na dosiahnutie uvedenej strategickej vízie bude potrebné naplniť strategický cieľ rozvoja obce Rakovec nad 

Ondavou na roky 2017 – 2022. Strategickým cieľom rozvoja obce je:  

„vytvoriť podmienky na zvyšovanie kvality života jej obyvateľov aktívnym prístupom k podpore hospodárskej a 

sociálnej oblasti pri súčasnom zveľaďovaní životného prostredia obce“.  

 

Stratégia rozvoja  

Cieľom strategickej časti programu je navrhnúť priority a opatrenia, ktoré budú viesť k naplneniu stanovenej vízie. 

Ide o návrh takých priorít a opatrení, ktorých riešenie je buď priamo v kompetencii obce alebo tiež takých, ktoré 

síce nie sú priamo v jej kompetencii, avšak obec ich dokáže svojou činnosťou a svojimi schopnosťami ovplyvniť 

žiaducim smerom. Definovanie stratégie rozvoja obce vychádza najmä z detailného poznania jej vnútorného 

prostredia a z poznania potrieb obyvateľstva, pričom priamo nadväzuje na výsledky analýz. Stratégia rozvoja 

obce je spracovaná v súlade s aktualizovanou Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

ktorá definuje hlavné faktory rozvoja slovenských regiónov, analyzuje regionálne disparity a prognózuje 

hospodársky vývoj v týchto regiónoch. Táto stratégia, spracovaná v súlade so stratégiou Európa 2020, definuje 5 

prioritných oblastí na dosiahnutie cieľa – vytvoriť konkurencieschopnú, pracovné miesta vytvárajúcu a na 

poznatkoch založenú ekonomiku:  

➢ PO 1 – Ľudské zdroje – zvýšenie kvality ľudského kapitálu,  

➢ PO 2 – Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva,  

➢ PO 3 – Štrukturálne zmeny,  

➢ PO 4 – Poznatkovo orientovaná ekonomika,  

➢ PO 5 – Ochrana a tvorba životného prostredia.  
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Týchto 5 prioritných oblastí Národnej stratégie regionálneho rozvoja je premietnutých do navrhovaných priorít v 

stratégii rozvoja obce, pričom sú prispôsobené podmienkam obecnej samosprávy tak, že PO 2 až PO 4 z 

Národnej stratégie RR sú v PHSR zjednotené do Prioritnej oblasti Hospodárska politika, PO 1 predstavuje v 

PHSR Prioritnú oblasť Sociálna politika a PO 5 predstavuje oblasť Environmentálna politika.  

 

 
Pre naplnenie definovanej vízie si teda obec Rakovec nad Ondavou stanovila tri hlavné rozvojové oblasti a v 

rámci nich nasledovné priority: 

 

A.) Hospodárska oblasť – táto prioritná oblasť pozostáva zo štyroch priorít: podnikateľské prostredie (podpora 

malého a stredného podnikania, rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva, podpora samostatne hospodáriacich 

roľníkov), doprava a komunikácie (rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, výstavba parkovísk), 

technická infraštruktúra (úprava kanalizácie a ČOV, verejné osvetlenie, rozhlas, káblová televízia a pod.) a 

partnerská spolupráca (spolupráca s okolitými obcami a partnerskými obcami).  

B.) Sociálna oblasť – prioritná oblasť pozostávajúca zo štyroch rozvojových priorít: bývanie (podpora 

individuálnej bytovej výstavby), verejné priestory a bezpečnosť (rekonštrukcia a údržba verejných priestranstiev, 

kamerový systém), sociálna infraštruktúra a služby (podpora budovania, príp. rekonštrukcie zariadení občianskej 

vybavenosti, podpora sociálnych služieb v obci a pod.) a školstvo, kultúra a šport (výstavba/rekonštrukcia 

školských a športových zariadení, podpora kultúrnych a športových podujatí a telies).  

C.) Environmentálna oblasť – tretia prioritná oblasť pozostáva z jednej rozvojovej priority: odpadové 

hospodárstvo (skvalitňovanie triedeného zberu odpadov a boj proti čiernym skládkam).  

Prostredníctvom týchto troch prioritných oblastí a definovaných priorít, ktoré sú v programovej časti dokumentu 
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rozpracované do jednotlivých opatrení, projektov a aktivít, bude obec napĺňať definovanú strategickú víziu 

rozvoja. Splnením jednotlivých cieľov a stanovených opatrení bude zabezpečovať zvyšovanie kvality života 

svojich obyvateľov. 

 

Formulár 7 (S1): Hierarchia rozvojových cieľov 

 

 

 

 

 
 

Vízia: „Obec Rakovec nad Ondavou je miestom s atraktívnym prostredím pre život. Všestranným 

rozvojom a využívaním svojho vnútorného potenciálu zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých 

svojich obyvateľov, ktorým poskytuje kvalitné služby“  

Strategický cieľ: „vytvoriť podmienky na zvyšovanie kvality života jej obyvateľov aktívnym prístupom k 

podpore hospodárskej a sociálnej oblasti pri súčasnom zveľaďovaní životného prostredia obce“  

Prioritná oblasť Hospodárska Sociálna Environmentálna 

 

 

Globálny cieľ 

Rozvíjať vnútorný potenciál 

územia, založený na podpore 

miestneho hospodárstva a 

vybudovanej dopravnej a 

technickej infraštruktúry  

Podporovať skvalitňovanie 

občianskej vybavenosti a 

zabezpečovať pre obyvateľov 

dôstojné podmienky 

spoločenského vyžitia  

Zabezpečiť pre obyvateľov 

obce ako aj jej návštevníkov 

kvalitné životné prostredie  

 

 

 

Priority 

 

podnikateľské prostredie  

doprava a komunikácie  

technická infraštruktúra  

partnerská spolupráca  

 

 

bývanie  

verejné priestory a bezpečnosť  

sociálna infraštruktúra a služby  

školstvo, kultúra a šport  

 

 

odpadové hospodárstvo  

 

 

 

 

 

Opatrenia 

1.1. Podpora MSP, 

remeselníkov, 

poľnohospodárov a lesníkov  

1.2. Skvalitnenie miestnej 

dopravnej infraštruktúry  

1.3. Zlepšenie technickej 

vybavenosti obce  

1.4. Spolupráca s okolitými a 

partnerskými obcami  

2.1. Tvorba podmienok pre 

bývanie  

2.2. Úprava verejných 

priestranstiev a zvyšovanie 

bezpečnosti obyvateľov  

2.3. Zlepšenie kvality sociálnej 

infraštruktúry a verejných 

budov  

2.4. Skvalitnenie ponuky 

športového vyžitia a trávenia 

voľného času  

2.5. Podpora spoločenského a 

kultúrneho života  

3.1. Podpora zhodnocovania 

odpadov  
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C – Programová časť 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2015 - 2022 

 
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty na zabezpečenie 

realizácie programu rozvoja, vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Táto časť obsahuje 

podrobnejšie rozpracovanie cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti na úroveň opatrení a 

aktivít.  

 

Táto časť obsahuje:  

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,  

- súbor ukazovateľov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.  

 

 
Opatrenia, projekty a aktivity podľa prioritných oblastí  

Konkrétne projekty a aktivity, ktoré samospráva plánuje v strednodobom horizonte realizovať, sú uvedené v 

nasledujúcom formulári. Konkrétne činnosti, ktoré samospráva plánuje realizovať formou projektového zámeru, 

sú v tomto aj v ďalších formulároch uvedené ako „Projekt“. Činnosti, ktoré sa neplánujú realizovať formou 

projektového zámeru, sú uvedené ako „Aktivita“. 

 

Formulár 8 (P1): Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí 

Prioritná oblasť 1 – HOSPODÁRSKA 

Opatrenie Projekt/Aktivita 

1.1 Podpora MSP, remeselníkov, 

poľnohospodárov a lesníkov  

Projekt: 1.1.1 Založenie a aktívna účasť v rámci Miestnej akčnej 

skupiny (MAS) 

- podpora poľnohospodárov a samostatne hospodáriacich roľníkov  

1.2 Skvalitnenie miestnej dopravnej 

infraštruktúry  

Projekt: 1.2.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií  

Aktivity:  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií, položenie asfaltového povrchu  

 

Projekt: 1.2.2 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a prícestných 

rigolov 

Aktivity:  

- rekonštrukcia chodníkov a rigolov pri miestnych komunikáciách  

 

1.3 Zlepšenie technickej vybavenosti obce  Projekt: 1.3.1 Dobudovanie kanalizácie  

Aktivity:  

- vybudovanie kanalizačnej siete a príprava kanalizačných prípojok  

 

Projekt: 1.3.2 Rekonštrukcia verejného osvetlenia  

Aktivity:  

- výmena svietidiel a zavedenie energeticky úsporných  
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1.4 Spolupráca s okolitými a partnerskými 

obcami  

Aktivita: 1.4.1 Rozvoj partnerskej spolupráce  

- rozvoj spolupráce s partnerskými obcami  

 

 

Prioritná oblasť 2 – SOCIÁLNA 

Opatrenie Projekt/Aktivita 

2.1 Tvorba podmienok pre bývanie  Projekt: 2.1.1 Podpora individuálnej bytovej výstavby  

Aktivity:  

- podpora prípravy pozemkov pre výstavbu rodinných domov  

- aktualizácia územného plánu obce 

- príprava projektovej dokumentácie 

 

Projekt: 2.1.2 Vybudovanie 16-bytového domu 

Aktivity:  

- príprava pozemkov pre výstavbu 

- aktualizácia územného plánu obce 

- príprava projektovej dokumentácie 

 

Projekt: 2.1.3 Výstavba parkovísk  

Aktivity: 

- tvorba príslušnej dokumentácie 

2.2 Úprava verejných priestranstiev a 

zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov  

Projekt: 2.2.1 Revitalizácia centra obce – miestneho parku 

Aktivity:  

- estetická úprava parku, výsadba zelene  

 

Projekt: 2.2.2 Revitalizácia verejných priestranstiev  

Aktivity:  

- inštalácia monitorovacích kamier  

- vytvorenie kamerového systému – riadiacej jednotky 

2.3 Zlepšenie kvality sociálnej infraštruktúry a 

verejných budov  

Projekt: 2.3.1 Rekonštrukcia objektu základnej a materskej školy 

Aktivity:  

- príprava pozemkov pre výstavbu 

- realizácia majetkovo-právnych vzťahov 

 

Projekt: 2.3.2 Rekonštrukcia domu smútku, úprava a rozšírenie 

cintorína 

Aktivity: 

- technické zabezpečenie 

- personálne zabezpečenie 

2.4 Skvalitnenie ponuky športového vyžitia a 

trávenia voľného času  

Projekt: 2.4.1 Výstavba multifunkčného ihriska  

Aktivity:  

- výstavba multifunkčného ihriska  

 

Projekt: 2.4.2 Rekonštrukcia amfiteátra 

Aktivity:  

-  príprava projektovej dokumentácie 

- príprava pozemkov pre výstavbu 

- aktualizácia územného plánu obce 
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Projekt: 2.4.3 Dobudovanie športového areálu za účelom 

rekreácie 

Aktivity:  

- príprava projektovej dokumentácie 

- úprava prislúchajúceho okolia  

 

2.5 Podpora spoločenského a kultúrneho života  Aktivita: 2.5.1 Podpora kultúrnych a športových podujatí  

- podpora kultúrnych podujatí  

- podpora športových podujatí  

 

Prioritná oblasť 3 – ENVIRONMENTÁLNA 

Opatrenie Projekt/Aktivita 

3.1 Podpora zhodnocovania odpadov  Projekt: 3.1.1 Zriadenie zberného dvora  

Aktivity:  

- príprava projektovej dokumentácie 

 

Projekt: 3.1.2 Zvýšenie efektívnosti separovaného zberu  

Aktivity:  

- nákup a inštalácia zberných nádob na triedený odpad  

 

Projekt: 3.1.3 Podpora kompostovania v domácnostiach 

 

 

Súbor ukazovateľov, výsledkov a dopadov  

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele výsledkov a 

dopadov pre PHSR obce sú spracované v nasledujúcom formulári. Rozdelené sú do troch kategórií:  

- ukazovatele výstupu – práce, tovary a služby, financované počas realizácie aktivít projektu,  

- ukazovatele výsledku – okamžitý efekt realizácie aktivít projektu, príp. služby poskytnuté cieľovej skupine,  

- ukazovatele dopadu – dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu.  

 

Východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov v rámci hodnotenia dopadov pre PHSR obce boli stanovené 

ako nulové v roku 2015, cieľové hodnoty boli stanovené pre rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou                     

na roky 2017 - 2022 

 

 

 
37 

 

 

 

Formulár 9 (P2): Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR 

Typ 

ukazovateľa 
Ukazovateľ 

Informačný 

zdroj/Odkaz 

Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 2015 

Cieľová hodnota 

2018 2020 

Hospodárska oblasť 

Opatrenie 1.1. - Podpora MSP, remeselníkov, poľnohospodárov a lesníkov 

Dopad Podporení podnikatelia OcÚ počet 0 
  

 

Dopad 

Zrekonštruované miestne 

komunikácie OcÚ m2 0 
  

 

Dopad Pripojení obyvatelia na kanalizáciu OcÚ počet 0 
  

Výsledok Vybudovaný objekt ČOV OcÚ počet 0 
  

Výstup 

Zrekonštruované body verejného 

osvetlenia OcÚ počet 0 
  

 

Výsledok 

Podporené projekty partnerskej 

spolupráce OcÚ počet 0 
  

Sociálna oblasť 

Opatrenie 2.1. - Tvorba podmienok pre bývanie 

Dopad Vysporiadané stavebné pozemky OcÚ ha 0 
  

Opatrenie 2.2. - Úprava verejných priestranstiev a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov 

Dopad 

Zrevitalizovaná plocha verejnej 

zelene OcÚ ha 0 
  

Výsledok 

Zrekonštruované chodníky pre 

peších OcÚ m 0 
  

Výstup 

Osadené ďalšie bezpečnostné 

kamery OcÚ počet 0 
  

 

Výstup 

Zrekonštruované chodníky na 

cintoríne OcÚ m 0 
  

Výstup Osadené lavičky na cintoríne OcÚ ks 0 
  

Výsledok 

Zrekonštruovaná budova ob. 

úradu - interiér OcÚ počet 0 
  

 

Výsledok Vybudované multifunkčné ihrisko OcÚ počet 0 
  

Výsledok Vybudované sociálne zariadenia OcÚ počet 0 
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Výsledok Podporené kultúrne podujatia OcÚ počet/rok 0 
  

Výsledok Podporené športové podujatia OcÚ počet/rok 0 
  

Environmentálna oblasť 

Opatrenie 3.1. - Podpora zhodnocovania odpadov 

Výstup 

Inštalované odpadové koše na 

triedený odpad OcÚ počet 0 
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D – Realizačná časť 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017 - 2022 

 

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie 

programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce na základe 

stanovenia merateľných ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou 

akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:  

- akčný plán,  

- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,  

- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,  

- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  

- popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR.  

 

Akčný plán obce  

Akčný plán predstavuje konkrétny harmonogram činností/projektov/aktivít súvisiacich s rozvojom obce v 

nadväznosti na prioritné oblasti sociálno-ekonomického rozvoja. Tento plán vychádza zo stratégie, je jej logickou 

súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych projektov a aktivít. Obsahuje predpokladané termíny 

plnenia jednotlivých úloh, zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie a predpokladané zdroje financovania. 

 

Formulár 10 (R1): Akčný plán 

Opatrenie, projekt/aktivita Termín Zodpovedný Financovanie (tis. eur) 

1.1 Podpora MSP, remeselníkov, poľnohospodárov a lesníkov 

Projekt:     1.1.1 Založenie a aktívna 

účasť v rámci Miestnej akčnej 

skupiny (MAS) 

 

 

 

obec 

 

 

1.2 Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry 

Projekt: 1.2.1 Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií 

  

obec 

 

Projekt: 1.2.2 Rekonštrukcia 

a výstavba chodníkov 

a prícestných rigolov 

  

obec 

 

1.3 Zlepšenie technickej vybavenosti obce 

Projekt: 1.3.1 Dobudovanie 

kanalizácie  

  

obec 

 

Projekt: 1.3.2 Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia 

  

obec 

 

1.4 Spolupráca s okolitými a partnerskými obcami 
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Aktivita: 1.4.1 Rozvoj partnerskej 

spolupráce 

 

 

 

obec 

 

 

2.1 Tvorba podmienok pre bývanie 

Projekt: 2.1.1 Podpora 

individuálnej bytovej výstavby 

  

obec 

 

Projekt: 2.1.2 Vybudovanie 16-

bytového domu 

  

obec 

 

Projekt: 2.1.3 Výstavba parkovísk   

obec 

 

2.2 Úprava verejných priestranstiev a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov 

Projekt: 2.2.1 Revitalizácia centra 

obce – miestneho parku 

  

obec 

 

Projekt: 2.2.2 Revitalizácia 

verejných priestranstiev 

  

obec 

 

2.3 Zlepšenie kvality sociálnej infraštruktúry a verejných budov 

Projekt: 2.3.1 Rekonštrukcia 

objektu základnej a materskej 

školy 

  

obec 

 

Projekt: 2.3.2 Rekonštrukcia domu 

smútku, úprava a rozšírenie 

cintorína 

  

obec 

 

2.4 Skvalitnenie ponuky športového vyžitia a trávenia voľného času 

Projekt: 2.4.1 Výstavba 

multifunkčného ihriska 

  

obec 

 

Projekt:  2.4.2 Rekonštrukcia 

amfiteátra 

  

obec 

 

Projekt: 2.4.3 Dobudovanie 

športového areálu za účelom 

rekreácie 

  

obec 

 

2.5 Podpora spoločenského a kultúrneho života 

Aktivita: 2.5.1 Podpora kultúrnych a 

športových podujatí 

 

 

 

obec 

 

 

3.1 Podpora zhodnocovania odpadov 

Projekt: 3.1.1 Zriadenie zberného 

dvora  

  

obec 

 

Projekt: 3.1.2 Zvýšenie efektívnosti 

separovaného zberu 

  

obec 

 

Projekt: 3.1.3 Podpora 

kompostovania v domácnosti 

  

obec 
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Administratívne, organizačné a inštitucionálne zabezpečenie PHSR  

 

Vypracovaním a schválením tohto programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja plní obec jeden zo základných 

princípov regionálnej politiky, ktorým je princíp programovania. Implementácia navrhovaných projektov a aktivít si 

bude vyžadovať konkrétnych ľudí, ktorí budú tieto projekty/aktivity uskutočňovať od začiatku do konca a ktorí za 

nich budú aj zodpovední. Vzhľadom na poddimenzovanosť samosprávy z aspektu ľudských zdrojov sa 

predpokladá, že niektoré projekty bude potrebné realizovať v spolupráci s externými poradcami, odborníkmi.  

Riadiacim orgánom PHSR na úrovni obce je obecné zastupiteľstvo. Výkonným orgánom PHSR na úrovni obce 

je jej starosta. Ten zodpovedá za systém riadenia PHSR, ako aj za systém čerpania získaných dotácií, použitia 

úverových zdrojov a v prípade získania pomoci zo štrukturálnych fondov aj za čerpanie tejto pomoci.  

Administratívne zabezpečenie realizácie tohto programu je teda nevyhnutnou podmienkou jeho plnenia. 

Realizácia si však bude vyžadovať pravidelnú systematickú prácu. Z tohto dôvodu sa odporúča zriadiť pri 

obecnom zastupiteľstve komisiu strategického rozvoja. Táto komisia by vystupovala ako poradný orgán, ktorého 

úlohou by bolo vypracovať a posúdiť Správu o realizácii PHSR, stav finančného čerpania prostriedkov, podieľať 

sa na určovaní priorít realizácie PHSR a zúčastňovať sa dôležitých stretnutí, týkajúcich sa rozvoja obce. V 

prípade potreby by táto komisia mala za úlohu prehodnotiť plán na ďalšie obdobie, eventuálne doplniť úlohy a 

opatrenia, ktoré neboli uvedené v tomto programe a pod.  

Samospráva tak bude raz ročne (do leta, do začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok) získavať a spracovávať 

pripomienky poslancov, zamestnancov OcÚ, partnerov a verejnosti. Spracovanie pripomienok bude trvať do 

stanoveného termínu (napr. do septembra príslušného roku), kedy bude zastupiteľstvu predložené hodnotenie 

PHSR za predchádzajúci rok a aj jeho prípadná aktualizácia. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k realizácii PHSR 

berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje 

vyhodnotenie jeho plnenia. Úlohou obecného zastupiteľstva je taktiež schvaľovanie spolufinancovania 

pripravovaných projektov. Obecné zastupiteľstvo teda každoročne schvaľuje hodnotiace a monitorovacie správy 

a rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu. 

 

Stručný popis komunikačnej stratégie  

 

Súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR budú, či už z dôvodu povinného 

informovania a publicity (najmä pri projektoch financovaných z európskych štrukturálnych fondov) alebo v rámci 

komunikácie medzi obcou a cieľovými skupinami pri príprave a realizácii projektov, rôzne formy komunikácie. V 

prípade realizácie projektov z EŠIF budú v záujme informovania verejnosti osadené informačné tabule, príp. budú 

organizované úvodné a záverečné konferencie, semináre, workshopy a pod.  

V podmienkach obce prebieha komunikácia predovšetkým osobným stykom verejnosti a záujmových skupín s jej 

volenými orgánmi a zamestnancami. Významným komunikačným kanálom najmä pre mladšie a stredné vekové 

kategórie obyvateľstva je webová stránka obce. Staršie vekové kategórie uprednostňujú najmä obecný rozhlas a 
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úradnú tabuľu. Ďalším nástrojom komunikácie budú pozvánky na priamu účasť verejnosti na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva. Prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov bude až do ukončenia platnosti 

PHSR prebiehať neustála komunikácia s obyvateľmi týkajúca sa náležitostí a realizácie tohto Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja.  

 

Systém monitorovania a hodnotenia  

 

Cieľom systému monitorovania a hodnotenia je získavanie informácií o reálnom plnení PHSR a o jeho prípadnom 

negatívnom vývoji. Dôsledkom dobrého nastavenia systému monitorovania a hodnotenia bude prípadná zmena 

spôsobu realizácie, podľa potreby aj definovanie a prijatie nových opatrení.  

Ako už bolo spomenuté vyššie, samospráva bude raz ročne (do leta, do začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok) 

získavať a spracovávať pripomienky poslancov, zamestnancov OcÚ, zainteresovaných partnerov a verejnosti. 

Spracovanie pripomienok bude trvať do stanoveného termínu (napr. do septembra príslušného roku), kedy bude 

zastupiteľstvu predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok a aj jeho prípadná aktualizácia.  

 

Monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa teda bude vykonávať priebežne počas celého 

trvania PHSR až do ukončenia jeho platnosti. Tento proces bude vychádzať z údajov uvedených vo Formulári P2 

– ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu projektu. Výstupom monitorovania PHSR bude monitorovacia správa 

za príslušný rok schválená obecným zastupiteľstvom, ktorej súčasťou môže byť aj prípadná monitorovacia správa 

schválená riadiacim orgánom v rámci implementácie projektov z EŠIF. Za prípravu monitorovacej správy 

konkrétneho projektu bude zodpovedať jeho garant podľa povahy projektu. Za prípravu monitorovacej správy 

PHSR bude zodpovedať samospráva obce – či už prostredníctvom starostu obce, hlavného kontrolóra, 

poslancov, zriadenej komisie strategického rozvoja, zamestnancov obecného úradu, príp. inej poverenej osoby. 

 

Formulár 11 (R5): Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2017 - 2022 

Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické hodnotenie najskôr v roku 2017 podľa rozhodnutia obce a vzniknutej 

spoločenskej potreby 

Operatívne hodnotenie v prípade potreby kontrola súladu programu s reálnou situáciou 

Tematické hodnotenie časti PHSR 2016 téma hodnotenia identifikovaná ako riziková 

časť vo výročnej monitorovacej správe za 

predchádzajúci kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne hodnotenie v prípade potreby pri značnom odklone od stanovených cieľov; 

pri návrhu na revíziu PHSR 

Ad hoc hodnotenie celého PHSR 

alebo jeho časti 

2016-2020 na základe rozhodnutia starostky, kontrolného 

orgánu, podnetu poslancov, správy auditu pod. 
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E - Finančná časť 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017 - 2022 

 

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú 

stránku realizácie programu rozvoja obce. Táto časť obsahuje:  

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,  

- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických 

partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,  

- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.  

 

 

Indikatívny finančný plán  

 

Výška potrebných finančných prostriedkov je v tomto PHSR uvedená pri jednotlivých projektoch a opatreniach. 

Uvedené sumy sú stanovené odhadom, keďže bez spracovania projektovej dokumentácie nie je možné ex-ante 

určiť konkrétnu (presnú) sumu, potrebnú na realizáciu projektu.  

 

Pri rozhodovaní o financovaní jednotlivých projektov sa bude prihliadať na ich dôležitosť a na ich prínos pre 

rozvoj obce. Niektoré projekty/aktivity sa budú môcť realizovať v rámci bežnej prevádzky samosprávy, iné si však 

budú vyžadovať náročnejšie zdroje z hľadiska finančného aj personálneho zabezpečenia.  

 

Potenciálne zdroje, ktoré sa samospráva môže snažiť získať na realizáciu opatrení a aktivít uvedených v tomto 

PHSR, sú najmä:  

- bankové úvery,  

- štátne dotácie z účelových fondov (napr. Environmentálny fond, ŠFRB),  

- financovanie z národných projektov (napr. úrady práce, soc. vecí a rodiny - AOTP),  

- rozpočet samosprávneho kraja,  

- európske štrukturálne a investičné fondy,  

- nadácie, neinvestičné fondy,  

- účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,  

- Svetová banka,  

- sponzorské dary podnikateľov, súkromných osôb, neziskového sektora a pod.,  

- vlastné zdroje (rozpočet obce).  

 

Celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej doby platnosti schváleného Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja je Indikatívny rozpočet – sumarizácia. 
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Formulár 12 (F1): Indikatívny rozpočet - sumarizácia 

  

rok 

Spolu (tis. EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hospodárska oblasť 10 751 44 920  50 199 N/A N/A N/A 105 870 

Sociálna oblasť 91 864 50 484 78 706 N/A N/A N/A 221 054 

Environmentálna oblasť 48 669 3 342 7 537 N/A N/A N/A 59 548 

SPOLU 151 284 98 746 136 442 N/A N/A N/A 386 472 

 

Model viaczdrojového financovania a finančný rámec  

Financovanie jednotlivých projektov sa bude realizovať z viacerých zdrojov, pričom závisieť bude od aktuálnej 

finančnej situácie obce a aktuálnych potrieb. Financovanie sa tak bude opierať o zdroje obce, o národné zdroje, o 

zdroje z EŠIF, VÚC, o súkromné a ďalšie zdroje.  

Intervenčná matica predstavuje odhad objemu potrebných zdrojov na realizáciu jednotlivých projektových 

zámerov. Finálna podoba a konkrétna výška investícií bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie 

a vychádzať bude najmä z procesu verejného obstarávania. 

 

Formulár 13 (F5): Model viaczdrojového financovania - intervenčná matica 

Viaczdrojové financovanie (tis. eur) 

Opatrenie Celkové náklady 
Verejné zdroje 

Iné zdroje 
EÚ Štát VÚC Obec 

Opatrenie 1.1 
      

Opatrenie 1.2 
     

 

Opatrenie 1.3 
     

 

Opatrenie 1.4 
     

 

Opatrenie 2.1 
     

 

Opatrenie 2.2 
     

 

Opatrenie 2.3 
     

 

Opatrenie 2.4 
     

 

Opatrenie 2.5 
     

 

Opatrenie 3.1 
     

 

SPOLU 
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Finančný rámec na realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít je 

formulárom s podrobnou štruktúrou plánovaných finančných prostriedkov na opatrenia, projekty a aktivity PHSR 

na celé jeho obdobie. Obsahuje podrobné členenie predpokladaných finančných zdrojov, potrebných na 

realizáciu jednotlivých projektov. 

 

Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania  

Dôležitým momentom v procese realizácie PHSR bude schvaľovanie financovania jednotlivých projektových 

zámerov obecným zastupiteľstvom. Pri výbere projektov bude preto nutné prihliadať na ich dôležitosť a význam či 

už z legislatívneho hľadiska alebo vo vzťahu k rozvoju obce.  

Nasledujúca hodnotiaca tabuľka pre výber projektov je upravená pre potreby obce. Najvyššiu prioritu (úroveň 

dôležitosti) majú projekty, ktorých realizácia vyplýva priamo z legislatívy a projekty, ktoré budú riešiť výrazne 

naliehavú havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Kategória s vysokou prioritou zahŕňa projekty s oporou vo VZN 

obce, oblastnej organizácie cestovného ruchu, projekty s vydaným právoplatným stavebným povolením (príp. aj 

projekty s ukončeným procesom verejného obstarávania) a projekty, na ktoré sa dajú získať zdroje z EŠIF 

a/alebo ich realizácia je zároveň nutná pre rozvoj obce. Kategória so strednou úrovňou dôležitosti obsahuje tie 

projekty, ktoré majú možnosť byť spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a/alebo 

ich realizácia je zároveň vhodná pre rozvoj obce. Kategóriu 4 a 5 predstavujú projekty nachádzajúce sa vo fáze 

úvah (bez spracovania prvotných analýz, projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a pod.). 

 

 

 
Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania  

 

Dôležitým momentom v procese realizácie PHSR bude schvaľovanie financovania jednotlivých projektových 

zámerov obecným zastupiteľstvom. Pri výbere projektov bude preto nutné prihliadať na ich dôležitosť a význam či 

už z legislatívneho hľadiska alebo vo vzťahu k rozvoju obce.  

 

Nasledujúca hodnotiaca tabuľka pre výber projektov je upravená pre potreby obce. Najvyššiu prioritu (úroveň 

dôležitosti) majú projekty, ktorých realizácia vyplýva priamo z legislatívy a projekty, ktoré budú riešiť výrazne 

naliehavú havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Kategória s vysokou prioritou zahŕňa projekty s oporou vo VZN 

obce, projekty Miestnej akčnej skupiny, oblastnej organizácie cestovného ruchu, projekty s vydaným 

právoplatným stavebným povolením (príp. aj projekty s ukončeným procesom verejného obstarávania) a projekty, 

na ktoré sa dajú získať zdroje z EŠIF a/alebo ich realizácia je zároveň nutná pre rozvoj obce. Kategória so 

strednou úrovňou dôležitosti obsahuje tie projekty, ktoré majú možnosť byť spolufinancované z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a/alebo ich realizácia je zároveň vhodná pre rozvoj obce. Kategóriu 4 a 5 

predstavujú projekty nachádzajúce sa vo fáze úvah (bez spracovania prvotných analýz, projektovej 

dokumentácie, stavebného povolenia a pod.). 
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Formulár 14 (F3): Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov 

Kategória Úroveň dôležitosti Hodnotiace kritérium 
(podmienky pre zaradenie do úrovne dôležitosti) 

Projekt/Aktivita 

1  Najvyššia  - projekty vyplývajúce zo zákona alebo legislatívy EÚ  
- projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu 
situáciu 
 

 

2  Vysoká  a) projekty s oporou vo VZN obce  
b) projekty s právoplatným stavebným povolením  
c) projekty OOCR  
d) projekty miestnych rozvojových organizácií  
e) projekty s vysokou podporou obyvateľov  
f) projekty s potenciálom spolufinancovania z EŠIF a 
z iných zdrojov a/alebo projekty, ktorých realizácia je 
pre rozvoj obce nutná  

 

3  Stredná  projekty s potenciálom spolufinancovania z EŠIF a z 
iných zdrojov a/alebo projekty, ktorých realizácia je 
pre rozvoj obce vhodná  

 

4  Nízka  projekty v štádiu zámerov / úvah   

5  Najnižšia  ostatné   
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Záver  

Formulár 15 (Z1): Schválenie PHSR Schválenie PHSR 

Dokument  Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017 – 2022  

Štruktúra dokumentu: dokument je štruktúrovaný podľa 

zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

a podľa Metodiky na vypracovanie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, 

vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja, verzia 2.0, február 2015.  

Spracovanie  Forma a obdobie spracovania: spracovanie PHSR 

vykonala obec v partnerstve s externým odborníkom, ktorý 

koordinoval proces tvorby dokumentu a zabezpečoval 

dodržiavanie metodických postupov. Dokument bol 

spracovaný v mesiacoch máj – december 2015.  

Riadiaci tím: riadiaci tím pozostával z 3 členov a v procese 

spracovania mal 4 pracovné zasadania.  

Pracovné skupiny: pracovná skupina hospodárska mala 3 

členov (počet pracovných zasadaní 1), pracovná skupina 

sociálna 3 členov (1 zasadanie) a pracovná skupina 

environmentálna 3 členov (1 zasadanie).  

Autor dokumentu: Mgr. Michal Švábik 

Účasť verejnosti a komunikácia s ňou: verejnosť bola 

vyzývaná participovať na procese spracovania PHSR 

prostredníctvom web stránky obce a osobným podaním, 

jej názory boli zozbierané formou dotazníkového 

prieskumu.  

Náklady na spracovanie: 1 200 EUR s DPH 

Prerokovanie  Prerokovanie v orgánoch samosprávy dňa:  

Schválenie  Návrh na uznesenie zastupiteľstva: „Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Rakovec nad Ondavou na roky 2017 – 2022“.  

 

 
 
 
 
 
 


