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Víziou je progresívna obec vyuţívajúca výhodnú geografickú polohu, umoţňujúca 
rozvoj podnikania a cestovného ruchu a hospodársky rast za podmienok trvalo 
udrţateľného rozvoja, obec s kvalitnou inštraštruktúrou zameranou na uspokojenie 
potrieb svojich obyvateľov na najvyššej úrovni, vyuţívajúca úzku spoluprácu 
verejného, neziskového i podnikateľského sektora a občanov obce. 

VÍZIA ROZVOJA OBCE ŽEHŇA 
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Uplynulá dekáda 20. storočia aţ po súčasnosť je ovplyvnená procesmi, ktoré výrazne 

predznamenali dynamiku a charakter premien spoločensko-politických, 

hospodárskych, sociálnych, sociálno-kultúrnych s celou škálou pozitívnych, ale aj 

problémových dopadov na spoločnosť. Významné sú nadnárodné súvislosti 

prebiehajúcich procesov, keďţe sa netýkajú len jednej krajiny, ale sú súčasťou 

priestorovo širších premien, ktoré majú významné, prinajmenšom európske 

súvislosti. Premieta sa to, resp. odráţa v európskych integračných procesoch, 

v hľadaní podôb štátnych i spoločných európskych postupov, pri riešení problémov, 

pri usmerňovaní vývojových procesov, pri hľadaní spoločných či koordinovaných 

politík. 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom, ktorým si 

obec pri výkone svojej činnosti zabezpečuje rozvoj svojho územia a potreby 

obyvateľov. 

 

Ide o strednodobý programový dokument, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 

503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Pri spracovaní boli rešpektované 

zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky 

Európskej únie zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1266/1999 (nariadenie o 

štrukturálnych fondoch). 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je komplexným dokumentom, 

integrujúcim otázky rozvoja fyzických štruktúr so sociálnymi, ekonomickými a ďalšími 

aspektmi. Preto bude mať voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na 

miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Na rozdiel od územného plánu, ktorý rieši 

najmä otázky fyzického rozvoja územia (lokalizáciu zástavby a priestorové regulatívy 

pre stavebný rozvoj, funkčné vyuţitie rozvojových plôch), program rozvoja sa 

podrobnejšie zaoberá otázkami ekonomického a sociálneho rozvoja, čím vo vzťahu k 

územnému plánu plní komplementárnu funkciu.  

 

Aj napriek komplexnosti programu rozvoja nie je cieľom vyčerpávajúco obsiahnuť 

všetky problémy a nájsť na ne riešenie. 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ţehňa je v súlade s cieľmi 

a prioritami ustanovenými v Národnom rozvojovom pláne a s metodikou na 

vypracovanie príslušného PHSR pre obce. 

 

ÚVOD 
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Postup spracovania PHSR 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je účelovo spracovaný, najmä z 

hľadiska cieľov a priorít rozvoja SR a moţností vyuţívania fondov EÚ. 

Postup spracovania PHSR je v súlade s Metodickou príručkou uverejnenou 

Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekciou regionálnej politiky. 

Samotnú chronológiu prípravy a vypracovania moţno popísať nasledovne: 

1) Vypracovanie socioekonomickej analýzy obce, v ktorej boli identifikované 

tendencie súčasného socioekonomického vývoja obce. Analýza bola zameraná na 

oblasti: rozvojový potenciál, ľudské zdroje, ekonomika, občianska vybavenosť, 

vzdelávanie a kultúra a ţivotné prostredie. 

2) Vypracovanie analýzy realizovaných opatrení, v rámci ktorej sa zhodnotili 

doterajšie skúsenosti predstaviteľov obce s implementáciou programov a podporou 

regionálneho rozvoja. 

3) Vyhotovenie SWOT analýzy. 

4) Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja, vychádza 

z identifikácie hlavných problémov, ktoré PHSR rieši a určenia potenciálu pre toto 

riešenie. 

5) Definovanie samotnej stratégie. Tento bod priamo nadväzuje na SWOT analýzu 

s cieľom odstrániť, alebo zmierniť identifikované disparity pomocou vyuţitia 

potenciálu reprezentovaného určenými faktormi rozvoja. 

6) Vymedzenie opatrení a aktivít. Vychádza zo strategickej vízie obce, výsledkov 

analýz a stratégie PRO. V rámci aktivít ide o činnosti, ktoré budú v rámci 

vymedzených opatrení podporené. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich 

realizovať priority. 

7) Definovanie merateľných ukazovateľov a opis rozvojovej stratégie. 

8) Zostavenie finančného plánu. Východiskom boli disponibilné finančné zdroje obce 

a vymedzené opatrenia a aktivity. 

9) Definícia priorít a opatrení. 

10) Kompletizácia PHSR. 

11) Schvaľovanie a publikovanie PHSR. 

 

V rámci samotnej prípravy PHSR prebiehalo zhromaţďovanie aktuálnych informácií a 

dokumentov, spracovanie, porovnávanie a hodnotenie informácii, organizačné 

zabezpečenie a spracovanie získaných podkladov obce. 

 

Dôvodom pre vypracovanie programu rozvoja bola potreba komplexného 

strategického rozvojového dokumentu, ktorý by pokrýval aj aspekty sociálneho, 

ekonomického, kultúrneho a inštitucionálneho rozvoja, ktoré v územnom pláne nie sú 

riešené. Z tohto dôvodu sa pre obdobie nasledujúcich 2 rokov, t.j. s platnosťou do 

roku 2013 vypracúva nový komplexný plánovací dokument spĺňajúci aktuálne kritériá 

strategického plánu pre úroveň miestnej samosprávy, ktorým je Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 
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Obec Ţehňa leţí pribliţne 15 kilometrov od Prešova smerom na východ. Situovaná je 

na západnej strane Slánskych vrchov v nadmorskej výške pribliţne 425 m.n.m. Obec 

údajne moţno zaradiť medzi najstaršie na celom území Šariša, záznamy ktoré by 

však s istotou potvrdzovali tento údaj neexistujú.   

Murovaný kostol je súčasťou obce uţ od polovice 13.storočia, čo je dôkazom 

o existencii obce uţ pred jeho postavením. Najstaršie písomné dokumenty, v ktorých 

sa objavuje zmienka o obci sú datované do rokov 1332 aţ 1335. Uţ v tomto období 

sa v obci nachádzala fara i kostol. V dokumentoch z roku 1346 bola obec 

označovaná pod názvom Segne. V roku 1395 sa objavuje pod pomenovaním Zygne, 

záznamy z roku 1435 ju pomenúvajú Segne alebo Segnye. Ako pomenovanie obce 

v slovenskom jazyku bolo pouţívané Segňa ale aj Ţegňa, po maďarsky bola 

označovaná Zsegnye. Svoj súčasný názov Ţehňa dostala počas socializmu. 

Podľa historických záznamov bol súčasťou Ţehne kedysi aj kamenný hrad, 

po ktorom do dnešných dní nezostali ţiadne pozostatky. Stál na mieste súčasného 

kostola, školy a fary. Presný dátum jeho vzniku ako i iniciátora jeho stavby sa do 

dnešných dní nepodarilo zistiť. Isté však je, ţe zanikol v roku 1312 a v tom čase bol 

v rukách templárov. Ţehňu isté obdobie údajne zdobili aj dva kaštiele postavené 

Ketzlerovcami, miestnymi zemepánmi.  

Škola sa v Ţehni nachádza uţ od prvej polovice 18.storočia. Súčasťou obce je 

zároveň aj novorenesančná krypta pochádzajúca z druhej polovice 19.storočia. 

Tvorená je novým oltárom, na ktorom sa nachádzajú erby v rolverkovej kartuši. Nápis 

pod nimi uvádza dátum 1627.   

 

1.2  Symboly obce 

1. HISTÓRIA A SYMBOLY OBCE 
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Finančná stabilita ekonomiky je výsledkom vzájomného pôsobenia situácie v reálnej 
ekonomike, vo finančnom sektore, na finančných trhoch a v platobnom systéme. 
Úloha domácej reálnej ekonomiky je pritom kľúčová. Určuje ju stabilita v jednotlivých 
sektoroch reálnej ekonomiky Slovenska – vo verejnom sektore, v sektore 
nefinančných spoločností, v sektore domácností a v sektore zahraničného obchodu.  

Základná otázka vo vzťahu k finančnej stabilite je, či tieto sektory boli v rovnováhe a 

či výsledky ich hospodárenia vytvárali predpoklady na tvorbu potrebných rezerv a 

krytie ich finančných rizík, alebo naopak, či v ich finančnom hospodárení vznikali 

napätia, problémy s plnením záväzkov a riziká porúch. Tieto otázky vznikajú nielen 

vo vzťahu k súčasnej situácii, ale aj z hľadiska budúceho pravdepodobného vývoja 

vo vzťahu k udrţateľnosti súčasného nastavenia parametrov ich hospodárenia. Ak sa 

z týchto hľadísk pozrieme na vývoj ekonomiky SR, môţeme konštatovať, ţe bol 

veľmi priaznivý z hľadiska vytvárania predpokladov na celkovú ekonomickú a 

finančnú stabilitu. V ekonomike začala pôsobiť daňová reforma, ktorá zníţila daňové 

zaťaţenie podnikov a zlepšila vnímanie podnikateľského prostredia na Slovensku 

zahraničnými investormi. Ďalšie reformy, dôchodková reforma a reforma 

zdravotníctva, by mali prispieť k dlhodobej udrţateľnosti verejných financií. 

Pokračovala konsolidácia verejných financií. Prijaté reformy a opatrenia prispeli k 

zvýšeniu záujmu zahraničných investorov o investovanie na Slovensku. Rast 

ekonomiky sa zrýchlil, ale napriek tomu neboli v ekonomike prítomné známky 

prehrievania. Deficit na beţnom účte síce vzrástol, ale bol z veľkej časti financovaný 

priamymi zahraničnými investíciami. Tie vytvárali predpoklad na ďalší rast exportnej 

schopnosti a upevnenie vonkajšej ekonomickej stability. 

 

2. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ 
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2.1 Socioekonomická analýza 

Stav sociálno-ekonomickej úrovne regiónov Slovenska v značnej miere determinuje 

model uplatňovanej regionálnej politiky. Ekonomickou regionalizáciou moţno 

vymedziť územné celky, ktoré majú zhodné ekonomické parametre a vytvárajú 

relatívne homogénny funkčný celok, v ktorom pôsobia podnikateľské aktivity pribliţne 

za rovnakých podmienok. Takýmito územnými celkami môţu byť trhové zóny 

koncentrácie ekonomických aktivít alebo lokálne pracovné trhy, ktoré sa formujú na 

základe koncentrácie pracovných príleţitostí vo sfére výroby, vo výrobných i 

verejných sluţbách. Na území Slovenska  v dôsledku predchádzajúceho vývoja 

lokálne pracovné trhy tvoria spádové územia miest, ktoré v strediskovej sústave 

osídlenia plnili funkciu stredísk obvodného významu.  

 

Sociálna oblasť je významne previazaná s ekonomickou oblasťou, parametre ktorej 

určujú v značnej miere i situáciu, stav v sociálnej oblasti regiónu. Sociálna situácia 

zachytáva predovšetkým stav v oblastiach sociálnej či hmotnej odkázanosti a 

nezamestnanosti.  
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2.1.1 Rozvojový potenciál a ľudské zdroje 

Poloha a jej potenciál, prírodné danosti 

Základnú charakteristiku, ľudský potenciál a smerovanie rozvoja obce najviac 
ovplyvňuje jej veľkosť. Väčšie obce majú oveľa širšie moţnosti rozvoja, najmä 
v ekonomickej oblasti, ale aj v oblasti občianskej infraštruktúry. Väčšie obce často 
plnia funkciu strediskovej obce v štruktúre regionálneho osídlenia a sú ťahúňom 
rozvoja aj okolitých menších obcí. Ich úloha preto presahuje hranice ich 
katastrálneho územia. Naopak menšie obce majú na prvý pohľad obmedzenejšie 
moţnosti ekonomického rozvoja. Ich potenciál a spoločenská hodnota je však skrytá 
v lepších moţnostiach zachovania vidieckeho spôsobu ţivota, uchovávania kultúrnej 
hodnoty Slovenska a jeho regiónov a odkazu budúcim generáciám. Ekonomický 
rozvoj menších obcí je často spojený s úzkym prepojením na blízke väčšie, tzv. 
„strediskové“ obce alebo blízke mestá. Obyvatelia často dochádzajú do väčších 
sídelných stredísk za prácou. Je však nesprávne zanedbávať moţnosti 
ekonomického rozvoja v menších obciach a spoliehať sa len na blízke regionálne 
a mikroregionálne strediská. Kaţdá obec má svoje špecifiká a je nesmierne dôleţité 
ich analyzovať a na ich základe stanoviť rozvojovú stratégiu obce. 

Podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, ktoré sa na území 
Slovenskej republiky vykonalo k 21. máju 2011 ţije v obci Ţehňa 1 007 obyvateľov. 
Vzhľadom na relatívne malú veľkosť je obec úzko spätá so svojím okolím a je od 
neho závislá. Obec nemôţe presadzovať individuálny prístup k regionálnemu 
rozvoju, ale musí dôkladne analyzovať svoje prostredie a plánovať svoj rozvoj v 
súlade s obmedzeniami a moţnosťami okolia. Nemôţe byť snahou obce poskytovať 
svojim obyvateľom všetky sluţby verejného charakteru, pretoţe by to mohlo byť pre 
malý počet obyvateľov neekonomické a tieto sluţby by nedosahovali poţadovaných 
kvalít. Obec sa musí preto orientovať na sluţby obyvateľstvu, ktoré sú v obci 
vykonávané lepšie a výhodnejšie ako v okolitých sídelných centrách (blízke mesto, 
blízka väčšia obec). Stále však ostáva priestor pre stanovenie vlastných priorít a 
hľadanie nástrojov na ich naplnenie. 

Poloha je ďalším kľúčovým faktorom rozvoja obce, a to z pohľadu všetkých 

regionálnych úrovní, ktoré sú determinantmi okolitého prostredia obce. Obec takéto 

okolité podmienky nedokáţe ovplyvniť a musí ich chápať ako dané. Rozvoj v rámci 

Slovenska, kraja či okresu nie je zo strany obce plne ovplyvniteľný. Poloha obce má 

vplyv i na ekonomiku ako aj na lokalizáciu podnikov sídliacich v obci alebo v jej 

bezprostrednej blízkosti. 



11 

 

 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŢEHŇA (2012-2022)  

Z hľadiska administratívneho členenia patrí obec Ţehňa do Prešovského kraja 

a okresu Prešov. Prešovský kraj je podľa veľkosti druhý najväčší kraj na území 

Slovenska a z hľadiska počtu obyvateľov najväčším krajom Slovenska. V kraji sa 

nachádza 666 obcí, z nich je 23 miest. Prešovský kraj sa rozprestiera na celej 

severovýchodnej časti Slovenska.  

Prešovskému kraju dominuje Prešovský okres, ktorý je najväčším a najhustejšie 
zaľudneným na jeho území. Prešovský okres je ohraničený niekoľkými pohoriami. 
Čergov a Ondavská vrchovina zdobia jeho severnú a severovýchodnú časť, Slanské 
vrchy leţia na jeho juhovýchode a Košická kotlina vytvára juţnú hranicu okresu. 
Prešov, centrum Prešovského kraja a zároveň tretie najväčšie mesto Slovenska, tvorí 
aj administratívne centrum Prešovského kraja.   

Obec Ţehňa je situovaná na západnom svahu Slánskych vrchov, v oblasti pri 

prameni potoka Balka, ktorý leţí v nadmorskej výške pribliţne 425 m.n.m. Od 

okresného mesta Prešov je obec vzdialená necelých 16 kilometrov. Pôdne zloţenie 

okolia obce nie je jednoliate. Pozemky sú tvorené hlavne vápencom, nájde sa tu ale 

aj pieskovec, kameň, íl a štrk. Súčasťou územia obce Ţehňa je aj časť Dúbrava, 

ktorú v roku 1979 odčlenili od obce Mirkovce a rómska osada.  

Rozsah prekrývania sfér vplyvu miest na obec je veľmi vysoký. Obec leţí v blízkosti 

krajského mesta Prešov (15 km), okresného mesta Vranov nad Topľou (46 km) a 

ďalšie krajské mesto Košice je od obce vzdialené iba 30 kilometrov. Všeobecne 

takmer 40 % obcí na Slovensku patrí do sféry vplyvu dvoch alebo viacerých miest. 

Vytvára sa tak okrajové pásmo, v ktorom sú sledovateľné väzby na jadrá ťaţiska 

osídlenia predovšetkým v intenzite dochádzky za prácou a ich vzťah je 

sprostredkovaný cez menšie mestá tvoriace polycentrický systém ťaţiska osídlenia. 

Územné vymedzenie týchto pásiem však nie je stabilné a statické. Ide o isté v čase 

premenlivé a pulzujúce územia. Závisí to na rozvoji aktivít v jednotlivých pásmach a 

na rozvoji "sily" vlastného jadra (jadier) ťaţiska osídlenia. Relatívna blízkosť miest 

utvára podmienky pre rast a rozvoj okolitých obcí a uspokojovanie potrieb a 

sociálnych  istôt obyvateľov. Poloha obce zabezpečuje jej obyvateľom kvalitnú 

školskú, sociálnu, technickú a dopravnú infraštruktúru. Dobrá infraštruktúra 

zabezpečuje aj podmienky pre migráciu obyvateľov do obce, ktorí sú spravidla 

zamestnaní v mestských sídlach, avšak uprednostňujú kvalitu vidieckeho prostredia 

a ním poskytovaných moţností vyţitia. Výhodná poloha a blízkosť centier má vplyv aj 

na mieru nezamestnanosti v obci, nakoľko jej obyvatelia dočasne migrujú za prácou 

práve do týchto okolitých miest. Dočasnú migráciu je moţné sčasti identifikovať aj v 

dôsledku dopytu po školských, lekárskych a kultúrnych sluţbách. 
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Obec Ţehňa má výhodnú geografickú polohu. V blízkosti obce prechádza Európska 

cesta 50 (E50) (Brest – Machačkala), sa nachádza časť diaľnice D1, ktorá tu 

pokračuje po D1, zároveň neďaleko obce prechádza aj cesta I. triedy 68 (Mníšek nad 

Popradom – Milhosť), cesta I. triedy 73 (Lipníky – Vyšný Komárnik). Priamo cez obec 

prechádza štátna cesta III/068011. 

Z pohľadu kvality ţivota obyvateľov obce zohráva významnú úlohu lokalizácia 
významných inštitúcií. 

Tabuľka 1: Sídla inštitúcií 

Sídlo matričného úradu Tuhrina 

Sídlo pracoviska daňového úradu Prešov 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Drienov 

Sídlo Okresného súdu Prešov 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov 

Sídlo pracoviska obvodného úradu Prešov 

Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov 

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 

Sídlo Obvodného úradu ţivotného prostredia Prešov 

Zdroj: Mestská a obecná štatistika, 2010 

Ľudské zdroje 

Jedným z najvýznamnejších rozvojových potenciálov kaţdého územia je ľudský 

potenciál, ktorý je výsledkom populačného a hospodárskeho vývoja regiónu.  

V súčasnosti dochádza k prehlbovaniu rozdielov medzi mestským a vidieckym 

prostredím vo väčšine oblastí, najmä pokiaľ ide o kvalitu ľudského potenciálu 

(demografická, spoločensko-kultúrna, hospodárska, ekonomická oblasť) a jeho 

ţivotné podmienky. To následne vyvoláva prehlbovanie aj medziregionálnych 

rozdielov, profilovanie jadrových a periférnych oblastí, jasne sa vyformovali 

problémové oblasti. Pretrváva dlhodobé narušenie prirodzenej formy osídlenia 

(mestskej a vidieckej štruktúry), v preľudnení miest a vyľudňovaní malých vidieckych 

sídiel. Existujú rozdiely medzi kvalifikačnými štrukturálnymi charakteristikami 

ľudských zdrojov nielen medzi Bratislavou a ostatnými územiami, ale i medzi 

jednotlivými oblasťami SR ako i medzi ťaţiskovými centrami osídlenia. 

Medziregionálna mobilita ľudských zdrojov je stále veľmi nízka ako dôsledok 

ţivotného štýlu, ale tieţ nepruţného trhu s nehnuteľnosťami a bytmi. 

Podľa údajov Štatistického úradu SR ţilo k 21.máju 2011 v obci Ţehňa 1 007 
obyvateľov, z toho 489 bolo ţien a 518 muţov. Priemerná hustota osídlenia územia 
obce je k 31.12.2010 je 60 obyvateľov/km2, pričom priemerná hustota osídlenia 
Prešovského okresu je 180 obyvateľov/km2 (k 31.12.2012), Prešovského kraja 90,8 
obyvateľov/km2 (k 21.5.2011) a územia Slovenska 110,1 obyvateľov/km2 (k 
21.5.2011). 
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Tabuľka 2: Základné údaje o obyvateľstve 

Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 1006 

  muţi 512 

  ţeny 494 

Predproduktívny vek (0-14) spolu 359 

Produktívny vek (15-54) ţeny 269 

Produktívny vek (15-59) muţi 291 

Poproduktívny vek (55+Ţ, 60+M) spolu 87 

Počet sobášov 9 

Počet rozvodov 1 

Počet ţivonarodených spolu 27 

  muţi 18 

  ţeny 9 

Počet zomretých spolu 11 

  muţi 7 

  ţeny 4 

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 65 

  muţi 41 

  ţeny 24 

Zdroj: Mestská a obecná štatistika, 2010 

 

Tabuľka 3: Základné údaje o obyvateľstve 

Trvalo 
bývajúce 

obyvateľstvo 

Vekové skupiny 

0-4 5-9 10-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85-
89 

90-
94 

95-
99 

100+ nezistené 

Muţi  518  74  72  55  58  40  38  32  31  29  23 23 18  9  7  3  2  0  2  1  1  0  0 

Ţeny 489  54  44  57  53  48  34  35  30  34  19  12 18  13  14  6  8  7  2  0  1  0 0 

spolu 1007  128  116  112  111  88  72  67  61  63  42  35 36  22  21  9  10  7  4  1  2  0 0 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

V štruktúre trvale bývajúceho obyvateľstva prevládajú počtom muţi nad ţenami. 

V roku 1991 ţilo v obci 286 muţov a 340 ţien, k roku 2001 ţilo v Ţehni 381 muţov 

a 414 ţien.  
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Graf 1: Štruktúra trvale bývajúceho obyvateľstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011  

   Mestská a obecná štatistika, 2010 

Početnosť obyvateľstva v priestore je dôleţitým faktorom rozvoja, lebo vytvára 

silnejšie trhové pole pre firmy ako aj ponuku práce. Rozmiestňovanie obyvateľstva a 

rozmiestňovanie ekonomických aktivít sú navzájom prepojené a podmieňujúce sa 

procesy. Firmy priťahujú pracovné sily a ich odvetvová štruktúra ovplyvňuje kvalitu, 

t.j. vzdelanostnú úroveň a vekovú štruktúru. Migrácia je do značnej miery 

ovplyvňovaná predovšetkým moţnosťou získania bývania a zamestnania. Z tohto 

dôvodu môţe byť migrácia ovplyvňovaná realizáciou programov ekonomického 

rozvoja a súčasne vytváraním vhodných podmienok pre bývanie v obci. 

 

V roku 1991 ţilo v obci Ţehňa 286 muţov a 340 ţien. Ich počet odvtedy narastá. 

V roku 2001 ţilo v obci Ţehňa 381 muţov a 414 ţien. Podľa výsledkov sčítania 

obyvateľov, domov a bytov 2011 k 21. máju 2011 ţije v Ţehni 518 muţov a 489 ţien. 

Tento nárast je spôsobený prisťahovaním nových obyvateľov, hlavne mladých rodín, 

ktoré by v budúcnosti mohli prispieť k zlepšeniu demografického profilu obce 

a zabezpečeniu stabilnejšej základne pre dlhodobý rast počtu obyvateľov 

prirodzenou cestou. Týmto spôsobom sa zároveň predíde starnutiu obyvateľstva.  
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Tabuľka 4: Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku 

 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

Z hľadiska národnostného zloţenia moţno konštatovať, ţe zloţenie obyvateľstva 
obce Ţehňa je homogénne. Podľa údajov z roku 1991 obyvatelia slovenskej 
národnosti tvorili 99,84 % z celkového počtu obyvateľov, obyvatelia moravskej 
národnosti tvorili 0,16 %. Podľa údajov z roku 2001 obyvatelia slovenskej národnosti 
tvorili 97,99 % z celkového počtu obyvateľov, obyvatelia rómskej národnosti tvorili 
1,89 %. 

 

Tabuľka 5: Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti 

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti 

 

Obec 

 

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu 

v tom národnosť  

slovenská rómska rusínska česká ukrajinská ostatné nezistená 

Žehňa 1007 974 3 1 1 1 1 26 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

 

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku 

 

 

obec 

Trvale bývajúce obyvateľstvo Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva 

spolu Vo veku Vo veku (v %) 

0-14 Muţi 15-59 Ţeny 15-54 Muţi 60+ Ţeny 55+ predprodukt. produktívnom poprodukt. 

Ţehňa 1007 356 292 265 25 69 35,4 55,3 9,3 
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Graf 2: Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti 

 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

V štruktúre obyvateľstva obce Ţehňa podľa náboţenského vyznania bola v roku 2001 
najvyšším podielom zastúpená Rímskokatolícka cirkev, ku ktorej sa hlásilo 69,94 % 
obyvateľov, nasleduje evanjelická cirkev (20,25 %), gréckokatolícka (5,79 %), bez 
vyznania bolo 3,02 % obyvateľov Ţehne a pri 1,01 % obyvateľov sa ich náboţenské 
vyznanie nepodarilo zistiť. Podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 
sa 761 obyvateľov Ţehne hlásilo k rímskokatolíckej cirkvi, 144 k evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, 54 obyvateľov ku gréckokatolíckej cirkvi, 2 obyvatelia 
vyznávali evanjelickú cirkev metodistickú, po jednom veriacom mala pravoslávna 
cirkev a cirkev bratská, 3 obyvatelia Ţehne boli prívrţencami inej cirkvi, 5 obyvatelia 
boli bez vyznania a pri 36 obyvateľoch sa ich vierovyznanie nepodarilo zistiť.  
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Graf 4: Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa náboţenského vyznania 

 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 
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2.1.2 Ekonomická charakteristika 

Ekonomický potenciál Prešovského samosprávneho kraja predstavuje 
spolupôsobenie v kraji sa nachádzajúceho kapitálu, ľudských zdrojov a prírodných 
daností za účelom výroby, produkcie a poskytovania sluţieb. 

Priemysel 

Prešovský kraj je ekonomicky najslabší kraj na Slovensku, dominuje mu vidiecky 
charakter. Dostatočnému rozvinutiu priemyslu v regióne bráni nízky vnútorný 
investičný potenciál. Poľnohospodársky charakter kraja predurčil vyuţitie oblasti 
a teda väčšina podnikov Prešovského kraja sa venuje potravinárskej výrobe. 
Priemysel sa sústreďuje v okresných mestách. 

Export a produkciu Prešovského kraja z najväčšej časti tvoria štyri priemyselné 
odvetvia a to chemické, textilné, potravinárske a strojárske. Okrem chemického 
priemyslu, ktorý je situovaný v okresoch Humenné a Poprad sú ostatné odvetvia 
priemyslu rovnomerne rozmiestnené v celom Prešovskom kraji.   

Kedysi bol najdôleţitejšou oblasťou priemyslu v kraji elektrotechnický, podielom bol 
nad celoštátnym priemerom. V dôsledku investícií zahraničných spoločností 
v ostatných, vyspelejších regiónoch Slovenska sa však táto skutočnosť zmenila. 
Dnes sú najvýznamnejšími spoločnosťami regiónu Whirlpool Poprad (pračky 
a elektrické spotrebiče) a Tesla Stropkov (telefónne prístroje).   

Prešovský kraj charakterizujú ako z veľkej časti poľnohospodársky región, napriek 
tomu však nemá vhodné klimatické ani geografické podmienky na pestovanie obilnín. 
Zameraný je z toho dôvodu hlavne na produkciu menej náročných plodín. Významnú 
pozíciu zaberá v kraji aj lesníctvo, celoslovenský význam dosahujú aj loţiská 
kamennej soli pri Prešove.  

Mesto Prešov je centrom  priemyselnej výroby v okrese Prešov – strojárstvo, 
stavebníctvo, elektrotechnický, potravinársky, drevospracujúci a odevnícky 
priemysel. Útlm strojárskej výroby bol negatívnym činiteľom vo vývoji hospodárstva 
okresu. Jeho dôsledkom bola zvýšená miera nezamestnanosti a niţší počet 
pracovných príleţitostí. K zníţeniu zamestnanosti došlo aj v potravinárskom 
priemysle v dôsledku zníţenia výroby. V rámci okresu Prešov prevláda silná 
koncentrácia priemyslu do miest okresu, najmä do okresného a krajského mesta 
Prešov. S koncentráciou priemyslu je úzko spojená aj situácia v oblasti 
zamestnanosti a nezamestnanosti v okrese Prešov. Z doterajšieho vývoja 
zamestnanosti v okrese môţeme konštatovať, ţe naďalej klesá zamestnanosť vo 
veľkých zamestnávateľských subjektoch v prospech malých a stredných 
podnikateľov. Výrazným činiteľom zamestnanosti ostávajú malé a stredné podniky a 
ţivnostníci.  

Priestorové rozloţenie priemyselnej výroby v okrese je charakteristické 
sústreďovaním do veľkých mestských aglomerácií. Územie okresu je 
charakterizované nepriaznivou štruktúrou osídlenia s veľkým počtom malých sídel, 
čo sa odráţa aj vo zvýšených nárokoch na dopravu a dostupnosť do okresného 
mesta.  
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Tabuľka 6: Významné spoločnosti Prešovského kraja  

Spoločnosť Krajina 
pôvodu 

Počet 
zamestnancov 

Sektor/Produkt Mesto 

Fakultná nemocnica J.A.Reimana Prešov n.a.  2050  Zdravie a starostlivosť Prešov 

Tatravagónka, a.s.  n.a.  2100  Ţelezničné vagóny  Poprad 

MILK AGRO spol. s.r.o. n.a.  1250 Mliečne výrobky  Prešov 

Nemocnica Poprad, a.s.  n.a.  1247  Zdravie a starostlivosť  Poprad 

CHEMOSVIT FÓLIE a.s.  n.a.  850  Výroba fólii  Svit 

TATRASVIT SVIT – SOCKS a.s.  n.a.  780  Ponoţky  Svit 

Tesla Stropkov a.s.  n.a. 746 Elektrické a elektronické 

zariadenia 

Stropkov 

Merkury Market Slovakia s.r.o.  Poľsko  779  Predaj stavebného materiálu  Prešov 

Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. Luxemburg  600 Automobilový priemysel Prešov 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 

a.s. 

n.a. 539  Zber, čistenie a distribúcia vody Poprad 

CEMM THOME SK, spol. s.r.o.  Francúzsko  556  Káblové zväzky  Prešov 

JAS Export, a.s.  n.a.  550  Obuv  Bardejov 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. n.a.  529 Zdravie a starostlivosť Levoča 

Pivovary Topvar, a.s  GB  750  Potravinársky priemysel, nápoje  Veľký 

Šariš 

COOP Jednota Prešov  Slovensko  534  Potravinárske obchody  Prešov 

KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o. n.a.  500 Predaj potravín Prešov 

Mecom Humenné, s.r.o.  n.a.  1285  Spracovanie potravín  Humenné 

Zdroj: GLOBAL Slovakia, SARIO, 2010 

Tabuľka 7: Priemyselné parky prešovského kraja a k nim prislúchajúce firmy 

Priemyselný park Obec/Mesto Rozloha (v ha) Voľné miesto (v ha) Typ PP 

Poprad- Matejovce  Poprad  14  0  GF 

Vihorlat Snina  Snina  46  20  BF 

Industrial Park Za traťou  Lipany 8,5  4-5  GF 

Industrial Zone Keţmarok  Keţmarok  27  10,6  GF 

Industrial Zone Chemes Humenné  Humenné  64  8,7  BF 

Prešov Záborské  Prešov  26  26  GF 

Industrial Park Ferovo  Vranov nad Topľou  16,9  16,9  GF 

Zdroj: SARIO, 2010 
Typy PP: GF – greenfield, BF – brownfield 
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Priemyselný 
park/Etablované 
firmy 

Zamestnanci* Sektor  Výroba Krajina pôvodu 

 

Poprad - Matejovce 

GGP Slovakia s.r.o.  150  Strojársky  Kosačky na trávu  Taliansko 

TRANSERVICE 

EUROPA SK, s. r .o  
n.a.  Logistika  n.a.  Slovensko 

Ing. Dušan Popovič n.a.  Mechanika n.a. Slovensko 

TOL, spol. s r. o.  n.a.  Potravinársky 

priemysel  
n.a.  Slovensko 

CA.BI, s. r. o n.a.  Logistika  n.a.  Slovensko 

LPH, a. s.  n.a.  Mechanika  n.a.  Slovensko 

 

Prešov Záborské 

Honeywell turbo, 

s.r.o.  

400 - 550  Automotive Turbo dúchadlá  USA 

Elcom, s.r.o  n.a  Elektrotechnický p.  Palubovky  Nemecko 

 

Vihorlat Snina 

Mops Press s.r.o.  20  Strojársky  Zliatky z hliníka  Slovensko 

Del Casting a.s.  10  Strojársky  Stroje na zliatiny  Slovensko 

RMR Slovakia s.r.o  15  Strojársky  Hydromotory  Slovensko 

Elektron s.r.o  5  Sklady  Sklady  Slovensko 

Unex Slovakia  n.a.  Strojársky  Ţeriavy  Slovensko 

 

Industrial Zone Keţmarok 

Euroimunoslovakia  n.a. Farmaceutický 

priemysel 
n.a. Rusko 

TREVES Slovakia, 

s.r.o.  
n.a.  Strojársky  Podloţky na hlavu  Francúzsko 
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Industrial Zone Humenné 

Nylstar Slovakia 
a.s.  

300 Chemický Chemické vlákna na 

textil 
Taliansko 

Nexis s.r.o.  440 Chemický Chemické vlákna na 

textil 
Taliansko 

VSK s.r.o.  540  Chemický  Pančuchy  Slovensko 

Tytex Slovakia 
s.r.o.  

295 Chemický Textilná výroba do 

lekárstva 
Dánsko 

Twista s.r.o.  250  Chemický  Vlákna  Taliansko 

Prefil Slovakia 
s.r.o., and 40 other 
companies  

 

600 Chemický, 

Strojársky 
Chemické vlákna na 
textil 

 

Nemecko, 
Slovensko, 
Francúzsko 

Zdroj: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, 2010 

 

Podnikateľské prostredie v okolí 

V rámci obce absentujú väčší zamestnávatelia a podnikateľské prostredie je tvorené 
prevaţne mikropodnikmi. Medzi najväčších zamestnávateľov v obci Ţehňa patria: 

 

Predajňa Coop Jednota, 2 zamestnanci  

Vývarovňa Jasen – J.Sendţa, 2 zamestnanci 

 

Poľnohospodárstvo 

Okres nemá z  geologického a klimatického hľadiska najpriaznivejšie podmienky na 
poľnohospodársku činnosť. Prevaţná časť okresu sa nachádza vo flyšovom pásme, 
charakteristickom zníţenou úrodnosťou pôdy. V súčasnom stave pôdneho fondu sa 
na poľnohospodársku výrobu vyuţíva  49 772 ha pôdy tj. 53,4%  z celkovej výmery 
pôdneho fondu a 34 044 ha  t.j. 36,3 %  na lesné hospodárstvo. Ostatnú plochu 
predstavujú vodné, zastavané a ostatné plochy. Z celkovej výmery 
poľnohospodárskej pôdy zornenie predstavuje 57,6 %.  

V okrese Prešov je ţivočíšna výroba zameraná prevaţne na chov hovädzieho 
dobytka, ošípaných, oviec a hydiny. Vo vývoji stavov hospodárskych zvierat 
dochádza takmer u všetkých druhov hospodárskych zvierat k výraznému poklesu 
chovu. V rámci kraja je však aj naďalej v okrese Prešov najväčší počet 
hospodárskych zvierat. 
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Cestovný ruch 

Cestovný ruch predstavuje odvetvie, ktoré má prierezový charakter a na jeho 
realizácií sa priamo podieľa celý rad ďalších odvetví (doprava, kultúra, stavebníctvo, 
zdravotníctvo, priemyselné odvetvia, poľnohospodárstvo). Hospodárske dôsledky 
cestovného ruchu na obec sú: 

 tvorba nových pracovných miest a následné zniţovanie nezamestnanosti  

 zdroj príjmov a tvorba multiplikačného efektu  

 pozitívne ovplyvňovanie zárobkovej situácie obyvateľstva, stimuluje ďalšie 

aktivity, a tak zlepšuje hospodársky a sociálny rozvoj obyvateľstva  

 zvýšenie sebavedomia obyvateľstva, stimulácia rozvoja infraštruktúry regiónu  

 dôleţitý faktor medzinárodnej spolupráce  

 

Dominantou Prešovského kraja je krásna príroda a to hlavne Národný park Vysoké 
Tatry, ktorých jedným z najvýznamnejších turistických stredísk je Gerlachovský štít, 
najvyšší vrch Slovenska. Významnou súčasťou cestovného ruchu regiónu sú aj 
rezervoáre minerálnych vôd v niekoľkých kúpeľoch Prešovského kraja. 

Cestovný ruch v obci Ţehňa je ovplyvňovaný blízkosťou poľovného revíru. 
Agroturizmus zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľských subjektov v daných 
miestnych ekonomických a prírodných podmienkach, zameraných na uspokojovanie 
rekreačných potrieb a záujmov turistov a následne dosahovaním zisku. Základnými 
zloţkami agroturizmu sú ubytovacie sluţby, stravovacie sluţby a špecifické činnosti 
ponúkané agropodnikateľmi. Hlavnými dôvodmi rozvoja cestovného ruchu na vidieku 
je nízka surovinová a energetická náročnosť, zrýchľovanie obehu prostriedkov a 
akcelerácia hospodárskeho rozvoja, vhodný substitút útlmových a ekologicky 
zaťaţujúcich  výrob a odľahčenie ţivotného prostredia. 

Tabuľka 8: Stručná charakteristika podnikateľského prostredia 

Predajňa potravinárskeho tovaru áno 

Pohostinské odbytové stredisko áno 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru nie 

Predajňa pohonných látok nie 

Zariadenie pre údrţbu a opravu motorových vozidiel nie 

Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá nie 

Hotel (motel, botel) nie 

Penzión *** aţ * nie 

Turistická ubytovňa **, * nie 

Chatová osada *** aţ * nie 

Kemping **** aţ * nie 

Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia nie 

Komerčná poisťovňa nie 

Komerčná banka nie 

Bankomat nie 
Zdroj: Mestská a obecná štatistika, 2010 
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2.1.3 Občianska vybavenosť 

Infraštruktúra je podmieňujúcim faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja obce. 

Je tvorená technickou a sociálnou infraštruktúrou.  

Technická infraštruktúra je faktorom podmieňujúcim alokáciu firiem a ich prosperitu. 

Rovnako dôleţitý význam má z pohľadu obyvateľov, nakoľko determinuje kvalitu ich 

ţivota. Nedostatočná technická infraštruktúra obmedzuje rozvoj miest a obcí. 

Technická infraštruktúra je charakteristická dlhou ţivotnosťou a značnou 

náročnosťou na investičné zdroje. V rámci jej budovania je potrebné zohľadniť 

skutočnosť, ţe je málo mobilná a nie je moţné ju prispôsobiť novým podmienkam. 

Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej 

rozmiestňovanie je spojené so štruktúrou osídlenia, ako aj veľkosťou sídiel. 

Zameranie a koncentrácia zariadení sociálnej infraštruktúry je priamo spojená s 

potrebou racionalizovať dostupnosť k nej, stanoviť ich optimálnu kapacitu vo vzťahu k 

dopytu. Zmenou spoločensko-ekonomického systému došlo k prerozdeleniu na 

rozvoj a financovanie sociálnej infraštruktúry medzi štátnu správu, miestnu a 

regionálnu samosprávu a súkromný sektor. 

Kanalizácia 

Obec Ţehňa v súčasnosti nie je vybavená kanalizáciou. Odkanalizovaniu sídiel a 

úrovni čistenia komunálnych odpadových vôd (bohatých na organické látky, 

zlúčeniny dusíka a fosforu) je potrebné venovať značnú pozornosť. Úprava zákona 

o vodách (zákon č. 364/2004 Z. z.) stanovuje povinnosť odvádzať komunálne 

odpadové vody z aglomerácií verejnými kanalizáciami. Aglomerácie od 2 000              

do 10 000 EO (ekvivalentných obyvateľov) sú povinné takéto odvádzanie zabezpečiť 

do konca roku 2015 podľa plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií. 

Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd a organicky znečistených priemyselných 

odpadových vôd do povrchových vôd je podľa spomínaného zákona moţné aţ po ich 

minimálne dvojstupňovom čistení (v mechanicko – biologických ČOV). 

Vodovod 

Zásobovanosť obyvateľstva na Slovensku pitnou vodou z verejných vodovodov v 

porovnaní s okolitými európskymi krajinami nie je dostačujúca.  Úroveň rozvoja 

verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná a jedným z rozhodujúcich faktorov 

je aj nedostatok zdrojov podzemných vôd v pasívnych oblastiach (napr. juh 

stredného Slovenska a väčšina východného Slovenska). Obec Ţehňa má kompletné 

pokrytie verejným vodovodom. Verejný vodovod v obci bude jedným z faktorov 

rozvoja v budúcnosti, nakoľko pitná voda sa stáva strategickou surovinou. 

Prevádzkovateľom vodovodu je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
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Plynofikácia obce 

Obec Ţehňa nedisponuje v súčasnej dobe komplexnou plynofikáciou. Táto 

skutočnosť núti obyvateľov vyuţívať alternatívne zdroje energie, ktoré majú škodlivý 

vplyv na ţivotné prostredie. Rozvoj energetických sietí v obciach je potrebné 

koordinovať s rozvojom ekonomických aktivít a spotrebou obyvateľstva v regióne. 

Ďalšie dobudovanie plynofikácie podmieňuje Slovenský plynárenský podnik 

ekonomickou návratnosťou investície. Dokončenie je z pohľadu obce a jej rozpočtu 

mimoriadne finančne náročné a vyţadovalo by pouţitie cudzích finančných zdrojov. 

Plynovou prípojkou disponuje 60 % obce, zavedenie plynu chýba v rómskej osade. 

Prevádzkovateľom plynovodu je Slovenský plynárenský priemysel a.s.   

Tabuľka 9: Stručné zhrnutie technickej infraštruktúry obce Žehňa 

Pošta áno 

Káblová televízia nie 

Verejný vodovod áno 

Verejná kanalizácia nie 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie 

Rozvodná sieť plynu áno 

Najbliţšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov Prešov 

Najbliţšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km 13 
Zdroj: Mestská a obecná štatistika, 2010 

 

Sociálna infraštruktúra 

Sociálna infraštruktúra je určená na uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Jej 

rozmiestňovanie je spojené so štruktúrou osídlenia ako aj veľkosťou obce a práve 

tieto faktory spôsobujú, ţe fungovanie akéhokoľvek zariadenia sociálnej 

infraštruktúry na území obce by bolo vzhľadom na výšku rozpočtu obce ekonomicky 

neúnosné.  

 

Zdravotná infraštruktúra 

Výrazný vplyv na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti má v obci umiestnené 

zdravotné stredisko. Umiestnenie zdravotného strediska má dopad predovšetkým na 

marginalizované skupiny obyvateľov a dôchodcov, pre ktorých by dochádzka za 

zdravotnou starostlivosťou predstavovala často neúnosné finančné výdavky. Z 

pohľadu dôchodcov je nezanedbateľnou skutočnosťou fakt, ţe v prípade potreby ich 

môţe ošetrujúci lekár navštíviť doma. Existencia zdravotného strediska výrazne 

zvyšuje aj "atraktivitu" obce z hľadiska prílivu obyvateľov a celkove svedčí o 

kvalitnom infraštruktúrnom vybavení. Je dlhodobou snahou obce zachovať a podľa 

moţností a potrieb obyvateľov rozširovať sluţby poskytované strediskom. 
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V zdravotnom stredisku obce majú odbornú starostlivosť občania zabezpečenú 

dvomi lekármi, všeobecným lekárom a stomatológom. Najbliţšia nemocnica je 

v meste Prešov, ktoré je od obce vzdialené 16 km, čo je pre obyvateľov prijateľná 

vzdialenosť. 

Kultúrna infraštruktúra 

Strediskom kultúrnej infraštruktúry v obci je kultúrny dom, ktorého kapacita je 160 

miest v dvoch sálach. Kultúrny dom disponuje kuchynkou a šatňami. 

V priebehu roka sa v aktuálnych obdobiach uskutočňujú rôzne kultúrno-spoločenské 

podujatia prezentujúce schopnosti a šikovnosť miestneho obyvateľstva. Sú to 

napríklad rôzne akadémie detí a ţiakov, detské divadelné predstavenia, príleţitostné 

oslavy dňa matiek, dňa detí, diskotéky pre mládeţ, plesy, rôzne výstavy či degustácia 

vín. 

Dom kultúry v súčasnosti zabezpečuje kultúrno-spoločenské poţiadavky širokej 

vrstvy obyvateľov obce, a tak zastáva kľúčovú úlohu pri organizovaní významných 

kultúrnych podujatí. Fungujúca kultúrna infraštruktúra je dôleţitá pre sociálno-

ekonomický rozvoj regiónu, pretoţe poskytovaním  adekvátnych priestorov na 

konferenčné, prednáškové, kultúrno-spoločenské a iné účely sa dosiahne vyváţený 

regionálny rozvoj prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti obce. 

Obecné zastupiteľstvo komunikuje s občanmi prostredníctvom obecného rozhlasu 

a web stránky s adresou www.zehna.estranky.sk. Obec je členom Karpatského 

euroregiónu Slovensko. 

 

Bývanie 

Bytový fond v obci Ţehňa sa sústreďuje prevaţne v tradičných rodinných domoch. 

Tabuľka 10: Základné údaje o obyvateľstve, bytoch a domoch 

Základné údaje o obyvateľstve, bytoch a domoch 

 

Obec 

1991 2001 

obyvatelia domy Trvale obývané 
domy spolu 

obyvatelia domy Trvale obývané 
domy spolu 

Žehňa 626 104 101 795 129 114 

Zdroj: Mestská a obecná štatistika, 1991, 2001 

Vybavenosť domov a bytov poukazuje na rôznu ţivotnú úroveň obyvateľov obce. 

Sleduje sa viacerými ukazovateľmi ako napr. ukazovateľom obloţnosti, 

vybavenosťou bytov ústredným kúrením, kúpeľňou alebo sprchovacím kútom, 
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automatickou práčkou, ale aj tým, či domácnosť vlastní rekreačnú chatu, osobný 

automobil atď.  

Tabuľka 11: Počet obyvateľov, bytov a domov v krajoch a okresoch SR - 2001, 1991, 1980, 

1970 (podľa územnej štruktúry v roku 2001)    

 

Prešovský 

okres 

2001 1991 1980 1970 

obyvatelia byty  domy obyvatelia byty domy obyvatelia byty domy obyvatelia byty domy 

161 782 44 

401 

20 

823 

151 045 42 

303 

20 

160 

135 265 34 

313 

19 

568 

117 867 26 

468 

17 

881 

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 
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2.1.4 Vzdelávanie a kultúra 

Obce ako územné samosprávne subjekty vykonávajú pôsobnosť verejnosprávneho 

charakteru vo veciach kultúry v rozsahu ustanovenom zákonom č. 369/1990 Zb.                 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v rozsahu ustanovenom 

osobitnými zákonmi. Podľa novely zákona o obecnom zriadení z 2. októbra 2001, 

ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2002, obec zabezpečuje výstavbu a údrţbu 

kultúrnych zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností 

obce. Utvára podmienky na kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť; 

zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a 

vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. 

Školstvo 

Účelom koncepcie školstva je v rámci decentralizácie a transformácie štátnej správy 

podporovať rozvoj základných škôl, stredných škôl, mimoškolských a predškolských 

zariadení s cieľom tvorby optimálnych podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. 

Základné spoločenské zmeny, s ktorými sú spojené novo sa formujúce ekonomické 

vzťahy a sociálne postavenie ľudí v nich, sa prejavujú aj v poţiadavkách na jedinca 

ako pracovnú silu. Cieľom školskej politiky v duchu Národného programu   výchovy  

a  vzdelávania  a v duchu európskej dimenzie je zlepšenie kvality a efektívnosti 

školského vzdelávania, aby sa mladým ľuďom zabezpečilo, ţe im budú vštepené 

adekvátne schopnosti a zručnosti, ktoré im umoţnia stať sa informovanými, 

aktívnymi a zodpovednými občanmi a tým sa zabezpečí  ich integrácia do 

spoločnosti a pripravenosť pre pracovný ţivot.   

V obci Ţehňa sa nachádza jedna materská škola bez právnej subjektivity so sídlom 
Ţehňa 9. V roku 2012 navštevovalo materskú školu 30 detí, v roku 2013 bol 
plánovaný počet 35.   

Samotná predškolská výchova je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 
raného veku po vstup do základnej školy. Materská škola rozvíja osobnosť dieťaťa 
po stránke perceptuálnomotorickej, kognitívnej a sociálno - emocionálnej, pomáha 
rodine plniť jej výchovnú funkciu.          

Predškolská výchova zohráva dôleţitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov medzi deťmi z 

rozličného socioekonomického a kultúrneho prostredia, dôleţitú úlohu zohráva pri 

včasnom diagnostikovaní porúch vo vývine dieťaťa. Je potrebné umiestňovať čo 

najväčší počet detí do MŠ, a to nielen vzhľadom na krízu rodiny, ale najmä preto, aby 

sa zvýšila kvalita ich ďalšieho vzdelávania. Materská škola plní kľúčovú úlohu v 

zlepšení pripravenosti ţiakov pre vstup na ZŠ.                                                                                               

Inštitucionálna predškolská výchova, ktorá sa realizuje v materských školách, 

predstavuje rovnocennú účasť výchovno-vzdelávacej sústavy. Zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie detí predškolského veku (zákon č. 353/1994 o predškolských 

zariadeniach). Podľa deklarácie práv dieťaťa má právo navštevovať materskú školu 

kaţdé dieťa od 3 do 6-tich príp. 7-mich rokov. MŠ je pre dieťa dôleţitá a 
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nezastupiteľná, najmä z hľadiska vývinového zrenia a sociálnej adaptácie. Výchovno-

vzdelávací proces v MŠ sa riadi platnými učebnými osnovami pre príslušný typ školy, 

schválenými MŠ SR pre všetky druhy škôl. 

V obci Ţehňa sa nachádza jedna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 
bez právnej subjektivity so sídlom Ţehňa 22. Vzdelávanie obyvateľstva v obci je tak 
sústredené len do jediného školského zariadenia. Uvedená skutočnosť má okrem 
výchovno-vzdelávacieho aj svoj ekonomický dopad, predovšetkým na 
marginalizované skupiny obyvateľov. 

V zmysle Zákona č. 29/1984 Zb. § 5, § 6 základná škola poskytuje základné 
vzdelanie; ţiaci nadobúdajú základné vedomosti, zručnosti a postoje v zmysle 
vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. 
Základná škola pripravuje ţiakov pre ďalšie štúdium. Činnosť základnej školy má 
nesporný vplyv na vyváţený rozvoj v obci. Zariadenie zastáva kľúčovú úlohu pri 
výchove a vzdelávaní novej generácie. Fungujúca školská infraštruktúra je základom 
pre ekonomický rozvoj regiónu. Zároveň dôleţitým predpokladom pre rozvoj regiónu 
je stabilizácia ekonomicky produktívnych ľudí a vytvorenie podmienok pre ţivot a 
prácu v regióne. Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabraňuje odlivu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov z regiónu do centralizovaných aglomerácií miest. Zameraním 
školy je umoţniť rozvíjať mimoškolské aktivity detí a spoluprácu s partnermi. 

Zriaďovateľom základnej školy je obec Ţehňa. Základná škola Ţehňa vyuţíva aj 
špeciálne vyučovacie metódy. V roku 2012 ju navštevovalo 100 ţiakov a 30 
integrovaných ţiakov. Plán do roku 2013 počíta so 100 ţiakmi a 30 integrovanými 
ţiakmi.  

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ sa riadi osnovami MŠ SR pre základné školy, 
ktoré sú záväzné pre všetky ZŠ. Základné školy sa okrem platných osnov riadia 
Učebnými plánmi pre 1.-9. Ročník základných škôl, školským zákonom č. 29/1984 
Zb., zák.č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zák.č. 
279/1993 Zb. o školských zariadeniach, vyhláškou MŠ SR č. 143/1984 Zb. o 
základnej škole, vyhl. MŠ SR č. 51/2000 Z.z. o školskej samospráve, vyhl. MŠ SR č. 
32/2000 Z.z. o školskej inšpekcii, nariadením vlády SR č. 162/2002 Z.z. o rozsahu 
vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení 
neskorších predpisov. 

 

Kultúrne podujatia 

Medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia organizované obcou v minulosti patria: 

 Hasičská súťaţ o pohár starostu obce 

 Deň matiek 

 Mikuláš pre deti 
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2.1.5 Ţivotné prostredie  

Hydrograficky územie okresu Prešov patrí do povodia Hornádu, iba nepatrná časť na 
severovýchode  je odvodňovaná tokmi ústiacimi do Tople. Hlavným tokom je Torysa, 
ktorá svojimi prítokmi odvodňuje podstatnú časť územia. Značná časť patrí do 
povodia Svinky a v juhozápadnej časti sú menšie toky ústiace do Hornádu. Prírodné 
podmienky odzrkadľujú pestrosť jeho geologických a geografických pomerov. Na 
území okresu Prešov sú evidované 2 chránené areály, 2 prírodné rezervácie, 6 
národných rezervácií a 11 prírodných rezervácií. 

Vodohospodársky významnou oblasťou okresu Prešov je alúvium Torysy. Na 
všetkých odberných objektoch v povodí rieky Torysy, ktoré sú vyuţívané pre 
hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou a úţitkovou vodou, boli stanovené 
pásma hygienickej ochrany I. a II. stupňa. Ďalšími zdrojmi pitnej vody sú lokálne 
zdroje zásobujúce obecné vodovody. Pásma hygienickej ochrany sú vymedzené 
vodohospodárskym orgánom a majú miestny význam. Vodohospodársky 
významnými tokmi sú Svinka,  Malá Svinka, Torysa, Sekčov, Delňa a Ternianka. 

Znečistenie   ovzdušia   v   okrese   spôsobujú  stacionárne a mobilné  zdroje. Zo  
stacionárnych zdrojov  je evidovaných pribliţne 400 veľkých a  stredných zdrojov 
znečisťovania  ovzdušia a cca 50  malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Vysokou  
koncentráciou  znečisťujúcich  látok  v ovzduší je najviac  postihnuté  sídlo  okresu, 
mesto Prešov, legislatívne vyhlásené za zaťaţené územie vyţadujúce osobitnú 
ochranu ovzdušia. 

Koncentrácia hospodárskych odvetví vytvára nepriaznivú situáciu pre koncepčné  
riešenie  ochrany ovzdušia. Všetky zdroje majú pre svoje prevádzky stanovené 
emisné limity. V  oblasti emisií z malých zdrojov znečisťovania ovzdušia je 
determinujúcim faktorom stupeň plynofikácie obcí a miest okresu. 

Znečistenie  ovzdušia   emisiami  z  mobilných   zdrojov  je ovplyvnené územnou 
polohou okresu a polohou mesta Prešov, ktoré leţí na kriţovatke hlavných  
dopravných  trás Ukrajina -Západná  Európa a Poľsko - Jadran. Cestná doprava sa 
vzhľadom na celkový podiel v doprave stáva výrazným determinantom v zaťaţení 
územia znečisťujúcimi látkami vplývajúcimi na kvalitu ovzdušia. 

Prevaţná časť okresu Prešov patrí  do povodia rieky Torysa s jej  významnejšími  
prítokmi  Sekčov,  Delňa  a  do povodia rieky Svinka. Iba  malé okrajové časti  okresu 
patria do  povodia rieky Topľa  a  Hornád.  Čistota  povrchových  vôd  sa sleduje v 
tokoch Torysa, Sekčov a Svinka. Kvalita vody v toku Torysa od Šarišských Michaľan 
po  Prešov je IV.  triedy čistoty a za mestom Prešov aţ  po hranicu okresu je V. triedy 
čistoty. Obdobná je aj kvalita vody v toku  Sekčov. Kvalita  vody v  toku Svinka  sa 
mení  z III. na V. triedu čistoty. Najväčšie  znečistenie spôsobujú  nerozpustné látky, 
ţelezo a koliformné baktérie. 

Okres Prešov je charakteristický nedostatočným a nevyváţeným rozloţením  zdrojov  
podzemných  vôd.  Pre zásobovanie obyvateľov miest Prešov a Veľký Šariš sa 
vyuţívajú vodné zdroje Šariš hrad o kapacite 45,0 l.s-1 a zdroj Šarišské Lúky o 
kapacite 20,0  l.s-1. 
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Ostatné  zdroje  podzemných  vôd  sú  lokálneho  charakteru a ich kapacita  často 
nepostačuje  ani pre  jednu obec.  Podstatná časť zdrojov podzemných vôd  pre 
okres Prešov je v  okresoch Sabinov a Levoča. V porovnaní s prechádzajúcim 
obdobím došlo k nevýraznému zlepšeniu kvality podzemných vôd v oblastiach, ktoré 
slúţia ako zdroje podzemných vôd. Na ochranu výdatnosti zdrojov sú stanovené 
pásma hygienickej ochrany  I. a  II. stupňa  a reţim  hospodárenia v nich. 

Výmera lesného pôdneho fondu je 33 908 ha, z toho podľa uţívacieho vzťahu na 
štátne lesy pripadá 18 184 ha, na obecné a mestské lesy 1 884 ha, na súkromné 
lesy 3 188 ha,  pozemkovým spoločenstvám patrí celkom 9 295 ha,  cirkevné lesy 
zaberajú 142 ha a iné subjekty, napr.  školské 1215 ha. Výmera poľovných revírov je 
86 463 ha a uznaných je 34 revírov. 

Výmera lesov kategórie ochranných ( 11% ) stúpa na úkor kategórie hospodárskych 
lesov. V okrese Prešov sú zastúpené ihličnaté, najviac listnaté aj zmiešané lesy. 
Ihličnaté dreviny, najmä smrek a jedľa tvoria často porasty monokultúrneho 
charakteru, rozšírené hlavne v oblasti Braniska, kde sa najvýznamnejšie prejavuje 
nepriaznivý zdravotný stav lesov v dôsledku kumulatívneho pôsobenia škodlivých 
činiteľov. Je to hlavne vplyv imisií a následne podkôrneho hmyzu. 

V obci Ţehňa sa nenachádza skládka odpadu, v obci je zavedený separovaný zber, 

obyvatelia pravidelne zbierajú PET fľaše, papier, sklo, zmiešané plasty, tetrapak 

a kovové obaly, elektroodpad a penumatiky, nebezpečný odpad a komunálny odpad.  
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2.2 Analýza realizovaných opatrení 

Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý región je schopný efektívne vyuţívať 

všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok 

regiónu a ţivotného prostredia mobilizáciou vnútorných zdrojov regiónu a získaním 

mimoregionálnych zdrojov nevyhnutných pre financovanie rozvojových zámerov. 

 

Niţšie uvedená tabuľka obsahuje v minulosti realizované projekty s uvedením názvu 

projektu, roku realizácie, ako aj výšky nákladov a dotácie s konkrétnym uvedením 

poskytovateľa. 

 

Tabuľka 12: Realizované projekty 

Názov projektu 

realizovaného obcou 

Rok Popis projektu Výška 

nákladov 

Dotácia Poskytovateľ 

dotácie 

Kanalizácia a ČOV v rómskej 

osade Ţehňa 

2005-

2006 

kanalizácia 254 431  254 431 Enviromentálny   

fond 

Komunitná a sociálna práca 2007-

2009 

sociálna práca v 

komunite 

2 500 25 000 ESF 

 Komunitná a sociálna práca 2010-

2012 

sociálna práca v 

komunite 

3 700 37 000 ESF 

 

Investícia do infraštruktúry predstavuje základný prostriedok stimulu ekonomického 

rozvoja, na základe ktorého je moţné odštartovať proces revitalizácie a obnovy v 

obci. Samotné investície prispievajú k zniţovaniu nezamestnanosti. Stavebné práce 

poskytujú spravidla pracovnú príleţitosť miestnym firmám. Pre ekonomický rozvoj 

obce je dôleţitá kvalitná a moderná infraštruktúra, ktorá je jedným z pilierov 

ekonomického a spoločenského rozvoja. 

 

Všetky realizované investície v obci riešili akútne a chronické problémy obce, ktoré 

zniţovali jej konkurencieschopnosť, atraktivitu z hľadiska cestovného ruchu a 

zniţovali kvalitu ţivota obyvateľov. 
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2.3 SWOT analýza 

Silné stránky 

 vysoká rozmanitosť a atraktivita kultúrneho dedičstva a súčasnej kultúry 

 bohatý kultúrny a športový ţivot s tradičnými podujatiami 

 spätosť obyvateľov obce s prírodou a zdravý ţivotný štýl 

 potenciál pre rozvoj priemyslu v okolí 

 záujem zahraničných investorov 

 lokalizácia strategického podniku v regióne 

 plynofikácia obce, vybudovanie vodovodu 

 rozvoj podnikateľských aktivít s vysokým stupňom pridanej hodnoty 

 tradícia poľnohospodárskej výroby v regióne 

 primerané surovinové zabezpečenie z domácej poľnohospodárskej produkcie 

 blízke prepojenie obyvateľstva na vedenie obce 

 vysoká angaţovanosť obyvateľov obce na veciach spoločných a verejných 

 skúsený manaţment obce v úzkom prepojení s obyvateľmi lepšie napĺňa potreby 

obyvateľov 

 nárast počtu obyvateľov 

 ponuka voľných plôch 

 dostatočný bytový fond 

 dostatok voľnej pracovnej sily 

 dobré teritoriálne pokrytie energetickou sieťou s primeranou prenosovou 

kapacitou a s mierne zvyšujúcou energetickou bilanciou 

 separovaný zber odpadu 

 

Slabé stránky 

 veľkosť obce 

 chýbajúca kanalizácia v obci 

 zhoršujúci sa stav kultúrnej infraštruktúry v obci 

 slabý marketing rozvoja, nekoncepčnosť v marketingových aktivitách, ţiadna 

segmentácia, nehodnotenie efektívnosti existujúcich marketingových aktivít 

 nedostatok sluţieb pre rekreáciu 

 nevyhovujúci stav infraštruktúry – miestnych komunikácií, chodníkov 

 slabá propagácia územia 
 nedostatok vhodných pracovných príleţitostí, zlá dochádzka za prácou, migrácia 

za prácou, málo podnikateľov  
 nezabezpečený zber a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných komunálnych 

odpadov 

 



33 

 

 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŢEHŇA (2012-2022)  

Príležitosti 

 prílev zahraničných investícií do regiónu 

 dokonalé zmapovanie existujúceho stavu ekonomického potenciálu a prognóza 

jeho očakávaného vývoja v budúcnosti je rozhodujúcim faktorom ekonomickej 

úspešnosti obce 

 vyuţitie ekonomického potenciálu 

 dobudovanie miestnej infraštruktúry 

 rozvoj spolupráce so susednými obcami predovšetkým v oblasti cestovného 

ruchu 

 odstraňovanie administratívnych bariér podnikania a zlepšovanie podnikateľského 

prostredia 

 zvyšovanie kompetencií samosprávy 

 moţnosti partnerskej spolupráce všetkých subjektov štátnej správy, samosprávy a 

neziskových organizácií zainteresovaných do oblasti sociálnych sluţieb 

 rozvoj informačných technológií 

 moţnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ 

 moţnosti vyuţívania alternatívnych zdrojov energie 

 rozvoj odvetví vyuţívajúcich obnoviteľné domáce zdroje 

 vznik nových pracovných príleţitostí v nových priemyselných podnikoch 

v Prešovskom kraji 

 zapájanie obyvateľov a nezamestnaných pri úpravách a zveľaďovaní obce 

 pomoc mladým rodinám pri získavaní bývania v obci 

 

Ohrozenia 

 nízky dôraz na vlastnícke vzťahy - to, čo nikomu nepatrí, alebo to patrí všetkým, 

je devastované a nesprávne vyuţívané 

 nekomunikovanie prevencie v oblasti kriminality 

 devastácia ţivotného prostredia 

 nepriaznivé finančné následky na rozpočet obce v dôsledku prísnejších predpisov 

na ochranu ţivotného prostredia 

 nízka miera vymoţiteľnosti práva v oblasti ţivotného prostredia 

 nedostatok financií 

 presun kompetencií na samosprávy bez adekvátneho presunu finančných zdrojov 

 zvyšovanie administratívnej záťaţe vo verejnej správe 

 legislatívne reštrikčné opatrenia od nadriadených orgánov 

 moţnosť narušenia environmentálnej rovnováhy vplyvom nedokončenej 

kanalizácie 

 pokles a strata občianskych iniciatív v oblasti kultúr 
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2.4 Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja 

 

Hlavné príčiny regionálnych disparít sú v predovšetkým v realizácii postupných 

krokov ekonomickej reformy (devalvácia meny, liberalizácia cien, konverzia a 

následný rozpad trhov, odbytové ťaţkosti), ktoré pôsobia s rôznou intenzitou na 

ekonomiku regiónov SR. Dopad pôsobenia postupných krokov ekonomickej reformy 

mal vplyv na štruktúru ekonomiky regiónov. Postup ekonomickej reformy sprevádzalo 

zhoršovanie ekonomickej situácie v okresoch a mikroregiónoch s monoštruktúrnym 

zameraním výrobnej základne. Išlo predovšetkým o okresy, alebo ich časti, kde 

rozhodujúca výrobná aktivita sa dostala do depresie a dochádzalo k prudkému 

zniţovaniu zamestnanosti. Ekonomický úpadok výrobných aktivít pretrváva v 

priebehu celého transformačného procesu. 

Disparity a faktory rozvoja ovplyvňujúce úroveň udrţateľnej celkovej konvergencie 

SR k EÚ  v programovacom období 2007 aţ 2013:  

Kľúčové disparity:  

1. nedostatočne vyuţitý existujúci rastový potenciál regiónov,  

2. nedostatočná úroveň rastového potenciálu regiónov,  

3. sektorové a regionálne rozdiely v konkurencieschopnosti dané nedostatočným 

vyuţitím existujúceho rastového potenciálu, ako aj jeho nedostatočnou úrovňou.  

 

Hlavné faktory rozvoja:  

 

1. zlepšenie dostupnosti regiónov a dovybavenie územia infraštruktúrou,  

2. rozvoj ľudského potenciálu a efektívne vyuţitie pracovných síl,  

3. vyuţitie, reštrukturalizácia, rozvoj produkčného potenciálu a zvyšovanie inovačnej 

kapacity regiónov 

 

Koherentné poradie faktorov rozvoja 

 

Medzi kľúčové faktory rozvoja obce patrí jej výborná geografická poloha, ktorá 

výraznou mierou determinuje a určuje budúci rozvoj a úroveň konkurencieschopnosti 

obce v budúcnosti. Dobrá štruktúra sídelnej siete pre obsluhu územia má význam 

predovšetkým z hľadiska lokalizácie firiem a z hľadiska kvality ţivota obyvateľov v 

obci. 

 

Blízkosť významných pólov rozvoja, akými sú okolité mestské sídla (Prešov, Košice) 

a s ktorými je obec prepojená technickou i dopravnou infraštruktúrou, prináša so 

sebou predovšetkým ekonomické a sociálne výhody, ako sú napr. dostatok 

pracovných príleţitostí, kvalitná štruktúra ekonomických činností a predpoklad pre 
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rast a rozvoj potrieb a sociálnych istôt obyvateľstva a v neposlednom rade aj 

zniţovanie nezamestnanosti. 

 

Obec Ţehňa sa nachádza bezprostredne v regióne so značným potenciálom pre 

rozvoj priemyslu v okolí. V budúcnosti sa očakáva pokračovanie rozvoja priemyslu a 

v rámci neho zvyšovanie produktivity práce a pridanej hodnoty. Kvalitné podmienky 

pre umiestnenie firiem a závodov v spojení s relatívnym dostatkom zdrojov v regióne 

tieţ vzbudzujú značný záujem zahraničných investorov. 

Ekonomický potenciál je rozhodujúcim faktorom rozvojových moţností obce 

a determinantom ţivotnej úrovne jej obyvateľstva. Je východiskom všetkých 

rozvojových zámerov, ktoré sa obce dotýkajú. Ekonomický potenciál daného regiónu 

predstavuje spolupôsobenie existujúcich ľudských zdrojov, kapitálu a prírodných 

daností za účelom výroby produkcie a poskytovania sluţieb. Dokonalé zmapovanie 

existujúceho stavu ekonomického potenciálu a prognóza jeho očakávaného vývoja v 

budúcnosti je rozhodujúcim faktorom ekonomickej úspešnosti obce. 

 

Koherentné poradie disparít 

 
Disparitou pre obec je jej veľkosť, ktorá vo významnej miere ovplyvňuje zloţenie a 

efektívnosť miestnych verejných výdavkov. Preto v dôsledku ďalšieho presunu 

kompetencií na obce by bolo potrebné sa podrobnejšie zaoberať vzťahom medzi 

efektívnou veľkosťou samosprávnej jednotky a vplyvom obyvateľov na rozsah a 

štruktúru poskytovaných miestnych verejných sluţieb. 

 

Skutočnosť, ţe kvalitný ekonomický, ľudský a sociálny potenciál je sústredený najmä 

v mestách, komplikuje naštartovanie rozvojových trendov v obci a vytvára 

disproporcie, ktoré ovplyvňujú charakter i časovú náročnosť ich adaptovania sa na 

nové rozvojové trendy. 

 

Jednou z disparít obce, ktorá vyţaduje riešenie v strednodobom horizonte je 

dobudovanie kanalizácie v obci. Na základe novej úpravy Zákona o vodách č. 

364/2004 Z.z., sa stanovuje povinnosť odvádzať komunálne odpadové vody 

verejnými kanalizáciami. Aglomerácie od 2 000 do 10 000 EO (ekvivalentných 

obyvateľov) sú povinné takéto odvádzanie zabezpečiť do konca roku 2015 a 

aglomerácie nad 10 000 EO do konca roku 2010 podľa plánu rozvoja verejných 

vodovodov a kanalizácií.  

 

Nedobudovanie dopravnej infraštruktúry spôsobí zaostávanie regiónu a nevhodný 

reţim dopravy zvýši záťaţ ţivotného prostredia aj priamo v obci. Dopravná 

infraštruktúra a jej napojenosť na nadradené dopravné ťahy je bezprostredne 

podmieňujúcim faktorom alokácie firiem v obci alebo jej okolí. Vybudované cestné 

siete a blízkosť ţelezničnej siete v regióne umoţňujú pribliţovať materiály, tovary i 

obyvateľstvo k rozvojovým pólom. 
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Na základe definícií jednotlivých kľúčových faktorov a disparít rozvoja bola 

vypracovaná strategická plánovacia matica pre určenie najperspektívnejších vektorov 

rozvoja. 

 
Graf 1: Strategická plánovacia matica HDR 

 
  Zdroj: Premier Consulting, spol. s r.o. 

 
Uvedené parametre na osiach nasledovného grafu predstavujú oblasti, ktoré sú 

vitálne pre rozvoj obce. Súčasný stav poukazuje na blízkosť obce k centrám rozvoja 

a priemyselným oblastiam, priemerné demografické parametre, parametre pre 

poľnohospodárstvo a priemysel v obci, ktorý je zaloţený prevaţne na mikro-

podnikoch. Infraštrukturálna vybavenosť v obci vykazuje priemerné hodnoty, ktoré sú 

zároveň podporené blízkosťou k inovačným a kohéznym pólom rastu. Napriek tomu 

je zreteľný ich rastový potenciál. 

 

 
Podstatným faktorom rozvoja obce je ţivotné prostredie regiónu. V súčasnej dobe je 

ţivotné prostredie regiónu obce v podpriemernom stave, preto je potrebné ho zlepšiť 

a chrániť, pretoţe je základom potrebným pre rozvoj ostatných parametrov. 
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Rozvojová stratégia má nasledovné východiská: 

 

 rozvojové stratégie na vyššej úrovni v štruktúre regionálneho rozvoja 

(Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR na roky 2012-2022, 

Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2012-

2022 – pre projekty, pri ktorých sa neuplatňuje princíp územnej koncentrácie, 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho 

kraja); 

 disperzná teória rozvoja. NSSR 2007-2013 je budovaný na základe teórie pólov 

rozvoja, avšak pri koncipovaní PHSR a plánovaných aktivít bola zohľadnená aj 

Disperzná teória rozvoja, ktorá sa zameriava na komplexný plošný rozvoj regiónu 

a územia ako celku; 

 výsledky socioekonomickej analýzy, SWOT analýza a analýzy kľúčových 

disparít a hlavných faktorov rozvoja; 

 výsledky ankety – pomocou nich majú byť do PHSR premietnuté potreby, 

názory a myšlienky o jej budúcom smerovaní z pohľadu obyvateľov; 

 určenie nevyhnutných potrieb, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy (napr. nové 

normy v oblasti ochrany ţivotného prostredia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA 



38 

 

 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŢEHŇA (2012-2022)  

3.1 Ciele a priority 

 

Globálnym cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ţehňa je 

podporiť vyváţený rozvoj v obci prostredníctvom postupného zvyšovania jej 

konkurencieschopnosti. 

  

Strategickým cieľom obce je vytvorenie vhodného sociálno – trhového a trvalo-

udrţateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie a výkony obyvateľov 

pri tvorbe pracovných príleţitostí, bude zaloţené na akceptácii vlastníckych práv 

jednotlivcov a povedie jednotlivcov k dobrovoľnej zodpovednosti o sociálne slabších 

a o ţivotné prostredie.  

 

Jednotlivé prioritné oblasti s popisom cieľov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

č. Priorita Cieľ 

1 
 
 

 

Podpora trvalo udrţateľného rozvoja 
 
 
 

Zabezpečiť stabilný rast ekonomickej aktivity v obci 
a jej okolí, ktorý je základom hospodársko-
sociálneho postavenia jej občanov: 
- priemysel 
- cestovný ruch 
- ostatné sluţby 
- poľnohospodárstvo 

2 
 
 

Ochrana ţivotného prostredia 
 
 

Zachovať úctu k ţivotnému prostrediu nielen na 
úrovni platných noriem v oblasti ochrany ţivotného 
prostredia, ale hlavne zvyšovať povedomie 
obyvateľov, aby sami aktívne prispievali k ochrane 
svojho okolia. 

3 
 
 

Investície do občianskej infraštruktúry 
 
 

Prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej 
infraštruktúry v oblastiach ako sú technická, 
sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra. 
Súčasťou tejto priority je aj riešenie a zlepšovanie 
situácie v oblasti bývania. 

4 
 

Rozvoj občianskej spoločnosti 
 

Cieľom je aktivizácia obyvateľstva formou 
kultúrnych a športových podujatí ako aj kontinuálne 
zvyšovanie participácie obyvateľov na dianí v obci. 

5 
 

Podpora rozvoja sluţieb pre 
obyvateľov 
 

Cieľom je skvalitnenie sluţieb poskytovaných na 
území obce, ako aj zabezpečenie takých, ktoré v 
súčasnosti absentujú. 

 
  Zdroj: Výsledky ankety 
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3.2 Opatrenia a aktivity 

 

Opatrenia boli navrhnuté a budú realizované s cieľom komplexného zabezpečenia 

cieľov stanovených v časti 3.1 Ciele a priority a boli rozdelené podľa prioritných 

oblastí. 

 

Sumár opatrení: 

Opatrenie č.1: Zabezpečenie stabilného rastu ekonomickej aktivity v obci a jej 

okolí 

Cieľ opatrenia: Cieľom je zabezpečiť stabilný rast ekonomickej aktivity v obci a jej 

okolí, ktorý je základom hospodársko-sociálneho postavenia jej občanov: priemysel, 

cestovný ruch, sluţby, poľnohospodárstvo, ostatné. 

Stručná charakteristika opatrenia: Pre zabezpečenie ekonomického rozvoja je 

nutné realizovať opatrenie, ktoré tento rozvoj podporí (pomocou aktivít), avšak  

realizácia opatrenia bude koncipovaná a komplexne zabezpečená so zreteľom na 

trvalú udrţateľnosť. 

Predpokladané výsledky:  Sú uvedené v časti 3.3 Programová štruktúra, merateľné 

ukazovatele. 

 

Opatrenie č. 2:  Zabezpečenie ochrany ţivotného prostredia 

Cieľ opatrenia: Cieľom je zachovať úctu k ţivotnému prostrediu nielen na úrovni 

platných noriem v oblasti ochrany ţivotného prostredia, ale hlavne zvyšovať 

povedomie obyvateľov, aby sami aktívne prispievali k ochrane svojho okolia. 

Stručná charakteristika opatrenia: Zabezpečenie rozvoja, ktorý  neničí, ale 

zachováva ţivotné prostredie so zreteľom na špecifické poţiadavky a potreby obce 

a regiónu a vytvára synergický a komplementárny súlad s ostatnými opatreniami. 

Predpokladané výsledky:  Sú uvedené v časti 3.3. Programová štruktúra, 

merateľné ukazovatele. 

 

Opatrenie č. 3: Komplexné budovanie, dobudovanie a modernizácia 

infraštruktúry obce 

Cieľ opatrenia: Cieľom je prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej 

infraštruktúry          v oblastiach ako sú technická, sociálna, zdravotná a kultúrna 

infraštruktúra.  

Stručná charakteristika opatrenia: Zabezpečenie potrebnej technickej 

infraštruktúry               pre kontinuálne zvyšovanie a udrţanie kvality ţivota 

obyvateľstva a naplnenie jeho potrieb, ako aj potrieb firiem sídliacich na území obce 

a vyuţívajúcich uvedenú infraštruktúru. 

Predpokladané výsledky:  Sú uvedené v časti 3.3. Programová štruktúra, 

merateľné ukazovatele. 
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Opatrenie č. 4: Zvyšovanie participácie občanov na ţivote obce a jej ďalšom 

smerovaní 

Cieľ opatrenia: Cieľom je aktivizácia obyvateľstva formou kultúrnych a športových 

podujatí, ako aj kontinuálne zvyšovanie participácie obyvateľov na dianí v obci. 

Stručná charakteristika opatrenia: Investície pre zabezpečenie a skvalitnenie 

demokratického systému riadenia smerom zdola nahor, za účasti všetkých občanov 

a zabezpečenie a posilnenie multikulturálnej spoločnosti zaloţenej na odlišných 

základoch, kultúre a histórii, odbúravanie rasových a etnických predsudkov 

a posilnenia rodovej rovnoprávnosti a občianskej spolupatričnosti. 

Predpokladané výsledky:  Sú uvedené v časti 3.3 Programová štruktúra, merateľné 

ukazovatele. 

 

Opatrenie č. 5: Skvalitňovanie a zabezpečenie sluţieb obyvateľstvu 

Cieľ opatrenia: Cieľom je skvalitnenie sluţieb poskytovaných na území  ako aj 

zabezpečenie takých, ktoré v súčasnosti absentujú. 

Stručná charakteristika opatrenia: Investície pre skvalitnenie poskytovaných 

sluţieb obyvateľstvu so zameraním na znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

marginalizované skupiny a sociálne odkázaných občanov. 

Predpokladané výsledky:  Sú uvedené v časti 3.3. Programová štruktúra, 

merateľné ukazovatele.  
 

 

Tabuľka 13: Sumár finančného zabezpečenia opatrení 

 
Opatrenie 

  

Počet 
aktivít 

suma na 
opatrenie v 

Eur 

Zabezpečenie stabilného rastu ekonomickej aktivity v obci a jej okolí 3 9 500 

Zabezpečenie ochrany ţivotného prostredia 2 202 000 

Komplexné budovanie, dobudovanie a modernizácia infraštruktúry obce 11 4 680 000 

Zvyšovanie participácie občanov na ţivote obce a jej ďalšom smerovaní 2 85 000 

Skvalitňovanie a zabezpečenie sluţieb obyvateľstvu 2 55 000 

Zdroj: Premier Consulting, spol. s r.o. 

 

 

Vysvetlivky k údajom uvedeným v aktivitách: 

 

Financovanie: 

 Náklady v Eur: náklady na samotnú technickú realizáciu 

 Možnosti financovania: moţnosť získania financovania s uvedením 

potencionálneho zdroja 

 Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, žiadosť o eurofondy, 

verejné obstarávanie): finančné náklady, ktoré nie sú kalkulované v nákladoch 

na samotnú technickú dokumentáciu, ale sú pre realizáciu projektu 
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nevyhnutné. Ide o náklady zo strany obce. Pri investíciách, pri ktorých je 

investor iný ako obec, sa nekalkulujú. 

 Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: súčet nákladov na samotnú 

technickú realizáciu projektu a nákladov na prípravu projektu. V prípade 

financovania projektov s vyuţitím nenávratného finančného príspevku (alebo 

financovanie projektov súkromných investorov) je tu uvedená len suma, ktorú 

projekt vyţaduje prefinancovať zo strany obce. 

 

Dopady: 

Dopad na rozpočet (bežné príjmy/výdavky): udáva sa v hodnote na 1 kalendárny rok 

 

 

 

 

1. Opatrenie: Zabezpečenie stabilného rastu ekonomickej aktivity v obci a jej okolí 

 

Aktivita: Vypracovanie PHSR 

 

Popis: Vypracovanie programového dokumentu obce v zmysle usmernenia MVRR SR 

Prioritná oblasť: Podpora trvalo udrţateľného rozvoja  

Zodpovedný za realizáciu: obec  

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 1 

Financovanie: 

 

Náklady v Eur 1 000   

Moţnosti financovania: rozpočet obce 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 1 000 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky): nevýznamný 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 
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Aktivita: Podpora rozvoja cestovného ruchu 

 

Popis: Podpora propagácie ubytovania v súkromí v rámci moţností obce 

Prioritná oblasť: Podpora trvalo udrţateľného rozvoja 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2014  

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 3 

Financovanie: 

Náklady Eur: 500 

Moţnosti financovania: rozpočet obce 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 0 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 500 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  pozitívny - úspora beţných výdavkov (nárast 

príjmov) o viac ako 1000 Eur 

Dopad na kvalitu ţivota: veľmi pozitívny 

 

 

 

Aktivita: Územný plán obce 

 

Popis: Rozvoj výstavby 

Prioritná oblasť: Podpora trvalo udrţateľného rozvoja 

Plánovaný rok realizácie: podľa finančných moţností v období: 2012-2016 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 8000 

Moţnosti financovania: rozpočet obce 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 0 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 8000 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  negatívny - zvýšenie beţných výdavkov Dopad na 

kvalitu ţivota: pozitívny 
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2. Opatrenie: Zabezpečenie ochrany životného prostredia 

 

 

Aktivita: Zlepšenie enviromentálneho poznania obyvateľov obce 

 

Popis: Zlepšenie ochrany ţivotného prostredia formou publikácie propagačných a vzdelávacích 

materiálov 

Prioritná oblasť: Ochrana ţivotného prostredia 

Plánovaný rok realizácie: podľa finančných moţností v období: 2012-2016 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 1 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 2000 

Moţnosti financovania: rozpočet obce 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 0 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v v Eur: 2000 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  nevýznamný 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 

 

Aktivita: Vybudovanie kompostoviska a zberného dvora 

 

Popis: Vybudovanie spevnených plôch za účelom vytvorenia kompostoviska a zberného dvora. 

Aktivita zahŕňa aj nákup technologického vybavenia a kontajnerov. 

Prioritná oblasť: Ochrana ţivotného prostredia 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 3 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 200 000 

Moţnosti financovania: Envirofond, Operačný program ţivotné prostredie, alebo ekvivalent 

programu v nasledujúcom programovom období  

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, vypracovanie ţiadosti, verejné 

obstarávanie): 5000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v v Eur: 10 250 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  pozitívny - úspora beţných výdavkov (nárast 

príjmov)  

Dopad na kvalitu ţivota: veľmi pozitívny 
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3. Opatrenie: Komplexné budovanie, dobudovanie a modernizácia infraštruktúry obce 

 

Aktivita: Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba miestnych komunikácií  

 

Popis: Skvalitnenie lokálnej infraštruktúry výstavbou a rekonštrukciou miestnych komuníkácií 

a parkovacích miest. 

Prioritná oblasť: Investície do občianskej infraštruktúry 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2015 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 3 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 300 000 

Moţnosti financovania: Program rozvoja vidieka PRV 2012-2022 , Opatrenie 3.4.2 Obnova a 

rozvoj obcí, alebo ekvivalent programu v nasledujúcom programovom období 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 5000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 15 000 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  pozitívny - úspora beţných výdavkov (nárast 

príjmov)  

Dopad na kvalitu ţivota: veľmi pozitívny 

 

 

Aktivita: Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba chodníkov  

 

Popis: Skvalitnenie lokálnej infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti občanov s prioritou výstavby a 

rekonštrukcie chodníka pri – Osada Dúbrava, pri hlavnej ceste v Ţehňi... 

Prioritná oblasť: Investície do občianskej infraštruktúry 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 1 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 200 000 

Moţnosti financovania: Program rozvoja vidieka PRV 2012-2022 , Opatrenie 3.4.2 Obnova a 

rozvoj obcí, alebo ekvivalent programu v nasledujúcom programovom období 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 10 000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 10 500 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  pozitívny - úspora beţných výdavkov (nárast 

príjmov) 

Dopad na kvalitu ţivota: veľmi pozitívny 
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Aktivita: Úprava verejného priestranstva a verejnej zelene 

 

Popis: Skvalitnenie lokálnej infraštruktúry - vybudovanie zhromaţďovacej plochy a oddychovej 

zóny s altánkom 

Prioritná oblasť: Investície do občianskej infraštruktúry 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 50 000 

Moţnosti financovania: Envirofond 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, vypracovanie ţiadosti, verejné 

obstarávanie): 2000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 2600 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  pozitívny - úspora beţných výdavkov (nárast 

príjmov)  

Dopad na kvalitu ţivota: veľmi pozitívny 

 

Aktivita: Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok 

 

Popis: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci. 

Prioritná oblasť: Investície do občianskej infraštruktúry 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 1 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 30000 

Moţnosti financovania: Program rozvoja vidieka PRV 2012-2022 , Opatrenie 3.4.1 Obnova a 

rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a sluţieb, alebo ekvivalent programu v 

nasledujúcom programovom období 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 2000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 1600 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  pozitívny - úspora beţných výdavkov (nárast 

príjmov)  

Dopad na kvalitu ţivota: veľmi pozitívny 
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Aktivita: Rekonštrukcia materskej školy. 

 

Popis: Rekonštrukcia zahŕňajúca zateplenie obvodových stien, rekonštrukciu strechy, výmenu 

okien, dverí s cieľom zlepšiť prevádzkovo-ekonomické parametre zariadenia. Zmenou 

dispozičného riešenia získanie ďalších priestorov pre potreby obce. 

Prioritná oblasť: Investície do občianskej infraštruktúry 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 150 000 

Moţnosti financovania: Ministerstvo školstva SR 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj.dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 5000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v tis. Sk: 7750 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  Pozitívny - zníţenie beţných výdavkov o viac ako 

1000 Eur 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 

 

Aktivita: Rekonštrukcia základnej školy. 

 

Popis: Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu základnej školy. Rekonštrukcia zahŕňa výmenu 

okien, fasády, strechy a vybavenia základnej školy. V rámci rekonštrukcie školy sa ráta aj 

s výstavbou oplotenia. 

Prioritná oblasť: Investície do občianskej infraštruktúry 

Plánovaný rok realizácie: 2014 - 2017 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 400 000 

Moţnosti financovania: Ministerstvo školstva, MPaRV SR, Regionálny operačný program, alebo 

ekvivalent programu v nasledujúcom programovom období 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj.dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 15000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 20 750 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  Pozitívny - zníţenie beţných výdavkov o viac ako 

1500 Eur 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 
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Aktivita: Rekonštrukcia verejného osvetlenia a obecného rozhlasu 

 

Popis: Rekonštrukcia verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v celej obci. 

Prioritná oblasť: Investície do občianskej infraštruktúry 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2013 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 250000 

Moţnosti financovania: MH SR, OP KaHR, alebo ekvivalent programu v 

nasledujúcom programovom období 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 5000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v tis. Sk: 12 750 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  Pozitívny - zníţenie beţných výdavkov o viac ako 

2000 Eur 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 

 

Aktivita: Rekonštrukcia obecného úradu, Zdravotného strediska a kultúrneho domu 
vrátane úpravy okolia 

 

Popis: Modernizácie miestnej infraštruktúry v obci. Rekonštrukcia zahŕňajúca zateplenie 

obvodových stien, výmenu okien, dverí a opravu strechy s cieľom zlepšiť prevádzkovo-

ekonomické parametre zariadenia a zriadenie parkovacích plôch pred obecným úradom. 

Ozvučenie a internetizácia priestorov s cieľom lepšieho vyuţitia. 

Prioritná oblasť: Rozvoj občianskej spoločnosti 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 500 000 

Moţnosti financovania: PRV SR, alebo ekvivalent programu v nasledujúcom programovom 

období  

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, vypracovanie ţiadosti, verejné 

obstarávanie): 10000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 25 500 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  negatívny - zvýšenie beţných  

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 
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Aktivita: Rekonštrukcia obecných stavieb 

 

Popis: Modernizácie miestnej infraštruktúry v obci – rekonštrukcia domu smútku, poţiarnej 

zbrojnice... 

Prioritná oblasť: Rozvoj občianskej spoločnosti 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 300 000 

Moţnosti financovania: PRV SR, ROP, alebo ekvivalent programu v 

nasledujúcom programovom období 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, vypracovanie ţiadosti, verejné 

obstarávanie): 8000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 15400 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  negatívny - zvýšenie beţných  

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 

 

 

 

Aktivita: Výstavba sociálnych bytov a zakúpenie pozemkov pre IBV v obci Ţehňa 

 

Popis: Výstavba sociálnych bytov a zakúpenie pozemkov pre IBV v obci Ţehňa 

Prioritná oblasť: Rozvoj občianskej spoločnosti 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 500 000 

Moţnosti financovania: PRV SR, ROP 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, vypracovanie ţiadosti, verejné 

obstarávanie): 8000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 15000 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  negatívny - zvýšenie beţných výdavkov rozpočtu 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 
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Aktivita: Výstavba kanalizácie v obci Ţehňa a v časti Dúbrava 

 

Popis: Výstavba kanalizácie v obci Ţehňa a v časti Dúbrava 

Prioritná oblasť: Rozvoj občianskej spoločnosti 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 2 000 000 

Moţnosti financovania: Operačný program ţivotné prostredie 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, vypracovanie ţiadosti, verejné 

obstarávanie): 25000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 101 250 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  negatívny - zvýšenie beţných výdavkov rozpočtu 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 

 

 

 

4. Opatrenie: Zvyšovanie participácie občanov na živote obce a jej ďalšom smerovaní 

 

Aktivita: Dni obce Ţehňa 

 

Popis: Organizácia slávností dňa obce Ţehňa 

Prioritná oblasť: Rozvoj občianskej spoločnosti 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 5000 

Moţnosti financovania: Rozpočet obce 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 0 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 5000 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  nevýznamný 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 

 

 

 



50 

 

 PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŢEHŇA (2012-2022)  

 

Aktivita: Spolupráca a podpora činností miestnych kultúrnych spoločností 

 

Popis: Aktivita zahŕňa: výstavbu komunitného centra, elektronizácia kniţnice,vzdelávacie 

aktivity pre obyvateľov 

Prioritná oblasť: Rozvoj občianskej spoločnosti 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 80000 

Moţnosti financovania: Rozpočet obce 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 0 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 80000 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  negatívny 

Dopad na kvalitu ţivota: pozitívny 

 

 

 

5. Opatrenie: Skvalitňovanie a zabezpečenie služieb obyvateľstvu 

 

 

Aktivita: Športový areál 

 

Popis: Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu - objektu spoločenského významu a 

voľnočasových aktivít - vybudovaním detského ihriska, volejbalového, nohejbalového ihriska a 

tenisového kurtu, prestavbou existujúcich prezliekarní, dobudovaním parkoviska 

Prioritná oblasť: Podpora rozvoja sluţieb pre obyvateľov 

Plánovaný rok realizácie: 2017 - 2019 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 2 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 35000 

Moţnosti financovania: Ministerstvo školstva, Úrad vlády SR 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj.dokumentácia, vypracovanie ţiadosti, verejné 

obstarávanie): 0 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur: 0 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  pozitívny - úspora beţných výdavkov (nárast 

príjmov)  

Dopad na kvalitu ţivota: veľmi pozitívny 
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Aktivita: Cyklotrasy 

 

Popis: Vybudovanie cyklotrasy – náučné po lese 

Prioritná oblasť: Podpora rozvoja sluţieb pre obyvateľov 

Plánovaný rok realizácie: 2012-2022 

Zodpovedný za realizáciu: obec 

Dôleţitosť (1 = vysoká, 2 = stredná, 3 = niţšia): 1 

Financovanie: 

Náklady v Eur: 20000 

Moţnosti financovania: Program rozvoja vidieka PRV 2012-2022 , Opatrenie 3.4.2 Obnova a 

rozvoj obcí, alebo ekvivalent programu v nasledujúcom programovom období 

Náklady na prípravu projektu v Eur (proj. dokumentácia, ţiadosť o eurofondy, verejné 

obstarávanie): 5000 

Potreba financovania z vlastných zdrojov v Eur 1000 

Dopady: 

Dopad na zamestnanosť: nulový vplyv 

Dopad na rozpočet (beţné príjmy/výdavky):  pozitívny - úspora beţných výdavkov (nárast 

príjmov)  

Dopad na kvalitu ţivota: veľmi pozitívny 

 

 

 

Opis rozvojovej stratégie 

 

Samotná charakteristika rozvojovej stratégie vyplýva z piatich prioritných oblastí 

určených v kapitole 4.1. 

 

 

Výška investícií bola kalkulovaná na základe prioritných oblastí a na základe 

strategickej plánovacej matice HDR. Určuje potrebu vlastných zdrojov podľa výšky 

investícií, ktoré boli definované ako determinujúce faktory rozvoja obce. Výška 

plánovaných investícií/nákladov pre jednotlivé prioritné oblasti závisí od viacerých 

faktorov: 

 investičná náročnosť aktivít – aktivity v oblasti občianskej infraštruktúry kladú 

najvyššie nároky na financovanie 

 miera vyuţitia cudzích zdrojov a zapojenia partnerov – do aktivít v oblasti 

trvalo udrţateľného rozvoja sa budú zapájať aj partneri, ktorí prevezmú veľkú 

časť financovania, a tak spoluúčasť obce zníţia 

 niţšia celková suma aktivít v peňaţnom vyjadrení neznamená niţšiu prioritu 

týchto aktivít alebo zanedbávanie tejto oblasti – tieto aktivity sú jednoducho 

menej finančne náročné avšak získanie iných zdrojov je často ťaţšie 
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Definovanie rozvojovej stratégie obce nadväzuje na výsledky komplexných analýz 

a na SWOT analýzu, pričom sa snaţí odstrániť alebo prinajmenšom zmierniť 

identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja. Rozvoj obce je chápaný 

ako jej hospodársky rozvoj, predovšetkým ako hospodársky rast. Malo by ísť hlavne 

o taký rozvoj, ktorý neničí vlastnú surovinovú a ľudskú základňu, zachováva ţivotné 

prostredie, je teda  trvalo udrţateľný. 

 

3.3 Programová štruktúra, merateľné ukazovatele 

 

Medzi merateľné ukazovatele zaraďujeme aj výšku nákladov (náklady celkové, 

náklady na prípravu projektov a potrebu financovania z vlastných zdrojov). Merateľné 

sú taktieţ dopady na zamestnanosť, prevádzkový rozpočet a kvalita ţivota v obci. 

Merateľné ukazovatele sú podrobne charakterizované v rámci kapitoly 3.2 Opatrenia 

a aktivity, v tejto časti uvádzame sumarizáciu: 

 

 
 

Z uvedenej sumarizácie vyplýva, ţe: 

 

 kvalitu ţivota občanov najviac posilnia aktivity v prioritnej oblasti Investície do 

občianskej infraštruktúry, Podpory trvalo udrţateľného rozvoja a Podpory 

rozvoja sluţieb pre obyvateľov 
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 dopad na rozpočet obce je celkovo pozitívny 

 

Rozvojová stratégia obce vychádza predovšetkým zo silných stránok a maximálneho 

moţného vyuţitia príleţitostí identifikovaných vo SWOT analýze a v strategickej 

plánovacej matici. 
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Jednou z kľúčových otázok programu rozvoja je schopnosť obce v priebehu jeho 

realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Finančné zdroje potrebné pre 

naplnenie aktivít uvedených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja budú 

plynúť z nasledovných zdrojov: 

 

 rozpočet obce je základným zdrojom financovania aktivít. Po fiškálnej 

decentralizácii je výnos dane z príjmov fyzických osôb (FO) rozhodujúcim 

príjmom rozpočtov obcí. Jeho priaznivý vývoj je základným predpokladom 

ekonomickej stability obcí a ich úspešnej činnosti. Svedčí o tom aj vývoj 

podielu výnosu dane z príjmov FO na celkových príjmoch obcí.  V zmysle 

východiskových parametrov rozpočtu verejnej správy na rok 2012 sa v roku 

2012 predpokladal rast hospodárstva na úrovni 2 %, rast zamestnanosti o 

0,8% a reálne mzdy mierne poklesly vo všetkých odvetviach hospodárstva. 

Priemerná ročná miera inflácie sa očakávala v hodnote 4,1%. Rozhodujúci 

podiel na príjmoch rozpočtov obcí budú mať v roku 2012 daňové príjmy, 

dotácie a transfery. Výška voľných prostriedkov je však limitovaná a preto je 

vhodné prostriedky obecného rozpočtu pouţiť najmä na nasledovné: 

  

 zabezpečiť prípravu projektov – projektová dokumentácia, príprava 

ţiadostí na čerpanie eurofondov a iných ţiadostí  a podobne 

 spolufinancovať europrojekty – v rámci Programu rozvoja vidieka 

v opatrení Obnova a rozvoj obcí je síce intenzita pomoci 100 %, 

predpokladá  sa  však   5 % - ná spoluúčasť na dani z pridanej hodnoty, 

v ďalších opatreniach je štandardne nevyhnutné podieľať sa časťou 5 

% na spolufinancovaní europrojektov. Tento podiel vzrastie, ak berieme 

do úvahy aj vedľajšie náklady projektov. 

 financovanie beţných aktivít – ide najmä o neinvestičné aktivity 

v oblasti sluţieb obyvateľom alebo podpore kultúrneho a športového 

ţivota 

 

 ostatné verejné zdroje, najmä prostriedky ŠFRB sú vhodné na financovanie 

bytovej výstavby. Príleţitosti na získanie nenávratného finančného príspevku 

zo štátneho rozpočtu sú v značnej miere obmedzené. Podstatným 

parametrom pre získanie dotácie na výstavbu obecných bytov bude 

projektovaná rozloha obytnej plochy jednotlivých b. j. 

 súkromné zdroje – je moţné pouţiť najmä v projektoch, ktoré sú orientované 

na podporu podnikateľského prostredia a súkromný sektor z neho bude mať 

tieţ osoh 

4. FINANČNÝ PLÁN 
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 štrukturálne fondy EÚ – je moţné pouţiť na financovanie mnohých 

projektov, avšak treba uváţiť ich zloţitú a náročnú prípravu. 

 úverové zdroje – úvery sú vhodné na riešenie akútnych investičných potrieb 

prípadne na financovanie aktivít s pozitívnym dopadom na rozpočet obce. 

 

 

Obec má v súvislosti s prevádzkou vyrovnané záväzky a jej aktivity sú v súlade so 

Zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Pod likviditou rozumieme schopnosť obce uhradiť včas svoje záväzky voči všetkým 

dodávateľom (veriteľom). Pod likvidnosťou aktív rozumieme schopnosť v čo 

najkratšom čase pretransformovať jednotlivé majetkové súčasti podniku na peňaţné 

prostriedky, a to bez straty alebo bez podstatnej zľavy z ich účtovnej hodnoty. 

 

Likvidita 1. stupňa vypovedá, aký podiel krátkodobých dlhov môţe subjekt k určitému 

dňu (v závislosti od toho, z ktorého dňa sú pre analýzu poskytované údaje) vyplatiť v 

hotovosti. Za optimálny sa povaţuje pomer od 0,00 do 0,60.    

   

 
Likvidita 2. stupňa vypovedá o tom, ako je subjekt schopný zaplatiť krátkodobé dlhy 

bez predaja zásob. Zásoby môţu byť ovplyvnené ich likvidnosťou. Tento ukazovateľ 

je pre posúdenie likvidity veľmi dôleţitý. V zásade platí, ţe hodnota ukazovateľa by 

sa mala pohybovať od 1,00 do 1,50. Ak je hodnota menšia ako 1,00, subjekt musí 

rátať s tým, ţe na zaplatenie záväzkov bude musieť likvidovať zásoby. Ak je hodnota 

vyššia ako 1,00, tak po úhrade krátkodobých záväzkov má ešte rezervu (napr. ak 

beţná likvidita je 1,25, táto rezerva predstavuje 25 %).   

      

Ukazovateľ likvidity 3. stupňa udáva podiel krátkodobých dlhov na financovaní 

obeţného majetku. Čím je likvidita 3. stupňa väčšia, tým je väčší podiel financovania 

krátkodobého majetku dlhodobými zdrojmi, čo zniţuje riziko platobnej neschopnosti 

pre prípad, ţe sa nepodarí premeniť časť nepeňaţného obeţného majetku na 

peňaţné prostriedky. Hodnota ukazovateľa nemá byť menšia ako 1,50, optimum je 

2,00 a za maximálnu hodnotu je povaţovaný pomer 2,50.    

  

 

Plánované aktivity boli posudzované z finančného hľadiska pre posúdenie súladu 

investičných aktivít a ich rozpočtov so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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ň 

 

 

PHSR je potrebné podrobiť kaţdoročnému posúdeniu v odborných komisiách, a tak 

aktualizovať plán aktivít na nasledujúci rok. PHSR je ţivý dokument, ktorý je 

potrebné aktualizovať a upravovať podľa akútnych potrieb či moţností financovania. 

 

Strategické plánovanie podpory rozvoja obce je charakteristické najmä: 

 orientáciou podpory na dosiahnuté efekty, 

 hierarchickým usporiadaním cieľov, 

 riadením na základe procesov, 

 permanentným monitorovaním a vyhodnocovaním efektov, 

 permanentným učením sa a inováciou, 

 rozvíjaním partnerstiev, 

 zodpovednosťou voči verejnosti. 

 

 

Na základe poznatkov o efektívnosti a účinnosti vynaloţených nákladov sa budú 

iniciovať inovačné zlepšenia v rámci stanovovania cieľov v obci. Informácie 

o účinnosti a efektívnosti vynakladaných prostriedkov sú nenahraditeľným zdrojom 

permanentného rozširovania poznatkov v oblasti podpory rozvoja obce. 

 

5. ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE 
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5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 

 

Zabezpečenie realizácie a naplnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

bude dosiahnuté koordinovaným a širokospektrálnym pôsobením všetkých 

zainteresovaných cieľových skupín v obci v kombinácii s vyuţitím schopností 

a skúseností všetkých zodpovedných osôb. 

 

V časti 3.2 je uvedený subjekt zodpovedný za realizáciu kaţdej aktivity. Väčšina 

aktivít je v pôsobnosti obce. Nakoľko sú tieto aktivity rozsiahle a náročné, je potrebné 

určiť konkrétne osoby či komisie v orgánoch obce, ktoré budú tieto aktivity riadiť 

a koordinovať. 

V pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja neurčujeme konkrétne mená či posty, 

nakoľko takéto rozhodnutie je potrebné robiť operatívne. 

 

Je však moţné rámcovo určiť kompetencie jednotlivých orgánov obce. Štruktúra 

organizačného zabezpečenia manaţmentu programu je závislá od špecifických 

podmienok obce. Zastupiteľstvo obce je najvyšší orgán na čele so starostom, má 

politickú a riadiacu zodpovednosť za plnenie celého programu rozvoja obce. 

Obecné zastupiteľstvo prijíma rozhodnutia o postupe realizácie programu, 

ustanovuje riadiacu skupinu alebo osobu, ktorá bude poverená riadením procesu, 

schvaľuje návrhy a projekty rozvoja, dojednáva partnerské vzťahy, hodnotí, schvaľuje 

výsledky a výstupy programu a zabezpečuje jeho realizáciu a rozhoduje o zmenách. 

Zastupiteľstvo spracúva, schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie programu 

obce. Realizácia programu je vykonávaná na základe projektov. Na realizácii 

programu sa budú podieľať odborníci a partneri, nakoľko účinnosť plnenia programu 

je moţné zvýšiť len na základe partnerstiev. Okrem podnikateľskej sféry sú vhodnými 

partnermi subjekty so skúsenosťami vo sfére čerpania finančných prostriedkov 

z fondov EÚ. 

 

Implementácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je najvhodnejšia 

prostredníctvom implementačných programov, ktoré môţe obec realizovať sama 

alebo v spolupráci s externými poradenskými organizáciami. Úlohou 

implementačného projektu je zaviesť dané opatrenie do praxe a ďalej vykonať 

potrebné opatrenia, aby sa pokračovalo v práci navrhnutým smerom alebo priamo 

realizovať opatrenie do jeho úspešného naplnenia cieľov a dosiahnutia 

programovaného výsledku a stavu. 

 

Organizačné opatrenia špecifikujú nástroje, ktorými bude zabezpečené napĺňanie 

vytýčených strategických cieľov a zámerov v PHSR a nástroje, akými sa strategický 

dokument dopĺňa a aktualizuje. Je potrebné zabezpečiť inštitucionálne zabezpečenie 

implementácie konkretizovaných zámerov v jednotlivých oblastiach rozvoja obce. 

Inštitucionálne hľadisko poskytne informáciu o tom, kto bude realizovať naplnenie 
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vytýčených cieľov a kto ponesie zodpovednosť za ich dosiahnutie a splnenie. 

Zodpovednosť je konkretizovaná v rámci kaţdého jedného plánovaného projektu 

v obci. 

5.2 Monitorovanie a hodnotenie 

 

Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude stálym a dlhodobým procesom 

zameraným na sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien pomocou 

vybraných ukazovateľov, cieľom 

ktorého 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 umoţní priebeţná i etapovitá kontrola 

realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a 

metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce 

zmenové riadenie. 

 

Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude obsahovať nasledovné činnosti: 

 kaţdoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHSR, 

 kaţdoročné spracovanie plánu aktivít na nasledujúce obdobie, 

 vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a 

opatrení, 

 vyhodnotenie dopadov aktivít na občanov dotazníkovou formou a porovnanie 

s počiatočnými preferenciami občanov pri zostavovaní PHSR. 

 

Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umoţnia zhodnotiť postup 

v realizácii plánovaných úloh, čo 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. 

 

Po implementácii bude pracovná skupina plniť aj funkciu monitorovania a 

hodnotenia. Konkrétne pôjde o sledovanie vývoja, smerovania a zmien vonkajších 

podmienok v obci, poţiadaviek obyvateľov, ako aj poţiadaviek ďalších cieľových 

skupín (návštevníkov, investorov a podnikateľov). 

V procese monitorovania sa zhromaţďujú údaje o realizovaných projektoch. Na 

základe výstupov monitorovania a hodnotenia je potrebné následne uskutočniť 

aktualizáciu strategických cieľov. 

 

Cieľom monitorovania pracovnými skupinami bude zabezpečiť konzistentné 

a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch. Vhodným 

spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne ukazovatele úspešnosti, ktoré 
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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 vynaloţených nákladov. 

Tieto informácie sa transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa 

prerokovávajú na zasadnutiach pracovnej skupiny. Proces hodnotenia vyuţíva ako 

svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania. 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 po ich 

ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie 

prioritných problémov sa posudzuje s pouţitím 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. 

 

5.3 Harmonogram realizácie 

 

Kaţdá aktivita má v časti 4.2 určený predpokladaný termín realizácie. Dolu uvedená 

tabuľka sumarizuje harmonogram podľa jednotlivých prioritných oblastí. 

Časový harmonogram nie je záväzný a bude priebeţne aktualizovaný na základe 

finančnej situácie a rozpočtu obce. 

 

Harmonogram realizácie podľa priorít 

oblasť / rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Podpora trvalo udrţateľného rozvoja                   

Ochrana ţivotného prostredia                   

Investície do občianskej infraštruktúry                   

Rozvoj občianskej spoločnosti                   

Podpora rozvoja sluţieb pre obyvateľov                   
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je spracovaný na báze viacerých 

dokumentov a v súlade s príslušnými zákonnými predpismi. Časť PHSR je zameraná 

na komplexnú analýzu v oblastiach ako demografia, nezamestnanosť, hospodárska 

oblasť, sociálna a technická infraštruktúra a iné oblasti, ktoré popisujú a analyzujú 

súčasný stav v obci, ktorý je detailnejšie rozpracovaný vo SWOT analýze popisujúcej 

silné a slabé stránky, príleţitosti a ohrozenia. PHSR je dôleţitým strategickým, 

systémovým a koncepčným dokumentom pre zabezpečovanie zásadných aktivít 

rozvoja v zmysle definovaných cieľov, priorít, opatrení a financovania. Vzhľadom na 

súčasné postavenie regionálneho rozvoja v rámci Slovenskej republiky, ktorý 

nevytvára priame nástroje podpory v regiónoch (VÚC), je dokument PHSR účelovo a 

explicitne zameraný na ciele a priority rozvoja kraja, Plánu rozvoja vidieka SR na 

roky 2012-2022 a Národného strategického referenčného rámca so zameraním na 

roky 2012-2022. Sleduje sa tým najmä moţnosť vyuţívania nástrojov pomoci EÚ, to 

znamená vyuţitie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Vykonateľnosť PHSR 

bude závislá od mnohých faktorov, predovšetkým od schopnosti zainteresovaných 

subjektov vypracovávať a predkladať príslušným ústredným riadiacim orgánom a ich 

sprostredkujúcim implementačným agentúram také projekty, ktoré budú 

konkurencieschopné. 

 

Veľký význam pre realizovanie jednotlivých opatrení a aktivít definovaných v PHSR 

bude mať úroveň riadenia a koordinácie celého procesu prípravy projektov a ich 

presadzovania na 

národnej úrovni. Program je potrebné hodnotiť ako dokument otvorený, ktorý môţu 

orgány obce priebeţne doplňovať o nové aktivity, respektíve vypúšťať tie opatrenia, 

ktorých realizácia nie je v moţnostiach obce. 

 

Nástrojom pre naplnenie úloh vyplývajúcich z Národného plánu regionálneho rozvoja 

SR je PHSR ako základný programovací dokument pre uskutočňovanie regionálnej 

politiky ako aj základný rámec pre budúce projekty, v oblasti zniţovania regionálnych 

disparít. Program zároveň odráţa aj nový spôsob spolupráce s EÚ zaloţenej na 

princípoch partnerstva, otvorenosti, subsidiarity a hospodárskej a sociálnej súdrţnosti 

na úseku regionálneho rozvoja. Hlavnou myšlienkou tohto dokumentu je zlepšovať 

kvalitu ţivota občanov a sociálnu súdrţnosť spoločnosti, najmä vytvoriť podmienky 

pre ekonomický rozvoj a tvorbu pracovných príleţitostí, presadzovať koncept trvalo 

udrţateľného rozvoja. 

 

6. ZÁVER 


