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ÚVOD
Program rozvoja obce predstavuje strednodobý rozvojový dokument, ktorý je
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje
ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého
sa obec nachádza.
Strategický dokument obce Ţbince bol spracovaný v súlade s Metodikou na
vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC podľa
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
Obec Ţbince sa pre vypracovanie dokumentu rozhodla nielen z dôvodu legislatívnych
poţiadaviek, hlavný motív spočíval predovšetkým v snahe správne zadefinovať aktuálne
problémy a nedostatky obce a verejného ţivota a zamerať sa na stanovenie vhodných
prioritných oblastí a konkrétnych projektov, ktoré budú existujúce nedostatky riešiť.
Dokument predstavuje program cielených aktivít, navrhnutý za účelom oţivenia sociálneho,
ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Ţbince.
Program rozvoja obce Ţbince je rozdelený do piatich hlavných častí, v súlade s
metodikou:
 v prvej, analytickej časti je obsiahnuté komplexné hodnotenie a analýza
východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, moţné riziká a ohrozenia
vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a vyuţívanie vnútorného potenciálu
územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udrţateľného rozvoja obce,
 v druhej, strategickej časti je zadefinovaná stratégia rozvoja obce pri zohľadnení jej
vnútorných špecifík a určenie hlavných smerov, priorít a cieľov rozvoja obce
rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváţeného
udrţateľného rozvoja územia,
 v tretej, programovej časti je špecifikovaný zoznam opatrení a aktivít na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
 v štvrtej, realizačnej časti sa dokument sústredí na popis postupov inštitucionálneho
zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu
rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s
ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie
programu rozvoja obce formou akčných plánov,
 v záverečnej, finančnej časti je obsiahnuté finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít, inštitucionálna a organizačná stránka realizácie programu rozvoja
obce.
Program rozvoja obce je otvorený dokument, ktoré je moţné dopĺňať a meniť na
základe aktuálnych potrieb, po schválení obecným zastupiteľstvom. V dôsledku toho
predstavuje dokument vhodný nástroj regionálneho rozvoja, ktorý vie adekvátne reagovať a
prispôsobovať sa aktuálnym otázkam.
Dokument je vypracovaný na obdobie rokov 2017 - 2022, aby bolo zabezpečené
preklenutie programového obdobia 2014-2020.

4

[PROGRAM ROZVOJA OBCE ŢBINCE 2017-2022

ČASŤ A – ANALYTICKÁ ČASŤ
Časť A.1 Analýza vnútorného prostredia
1.1 Charakteristika obce
Základné informácie o obci
Obec Ţbince je situovaná uprostred
Východoslovenskej níţiny, na
západnom vale rieky Laborec, v
15,07
obec Ţbince
1019,26
okres
nadmorskej výške pribliţne 104
Michalovce
metrov. Obec leţí juhozápadne od
798 103
6754,5
117,94
Košický kraj
okresného
mesta
Michalovce,
pričom od tohto mesta je vzdialená pribliţne 12 km. Obec hraničí s katastrálnym územím
obcí Loţín, Hatalov, Dúbravka a Vrbnica. Celková výmera katastrálneho územia obce je
1507 ha.
Z hľadiska nomenklatúry územných NUTS 1
Slovenská republika
Východné Slovensko
štatistických jednotiek je obec na úrovni NUTS 3 NUTS 2
Košický samosprávny
NUTS
3
súčasťou Košického samosprávneho kraja a na
kraj
úrovni NUTS 4 (LAU 1) súčasťou okresu NUTS 4
Okres Michalovce
Michalovce.
Ţbince
NUTS 5
Počet
obyvateľov
(k 31.12.2016)
977
110 791

Rozloha
(km2)

Hustota
obyvateľstva
(obyv./km2)
64,83
108,7

Historický vývoj obce
Prvá písomná zbierka o obci pochádza z roku 1221, kedy sa obec spomína v listine
Karola Róberta pri ohraničovaní Pozdišoviec, ale archeologickým výskumom boli objavené
pamiatky, ktoré sú pozostatkami činnosti vtedajších obyvateľov Ţbiniec. Archeológovia
našli pri Ţbinciach črep slovienskej keramiky z 9. aţ 10 storočia, zásobnú jamu s črepmi
keramiky z 11. - 13. storočia, ale napr. aj kosáky z 13. - 16. storočia. Archeologické,
jazykovedné a historické poznatky vedú ku konštatovaniu, ţe tamojšie sloviensko slovenské sídlisko existuje od 9.storočia.
Ţbince uţ od 13. storočia patrili šľachticom. Tí sa tam usadili a názov dediny
pouţívali od 14. storočia v prídomku. V roku 1455 si postavili kaštieľ, ktorý im mal byť
spoľahlivým útočišťom proti vpádom a rabovaniam českých ţoldnierov vojska Jána Jiskru z
Brandýsa. Miestni zemania vlastnili Ţbince aj v 17. storočí. Pred 12. storočím pod Ţbincami
vzniklo filiálne sídlisko a dedina Hatalov, ktorú od 14. storočia sporadicky pomenúvali
maďarským názvom v zmysle Niţné Ţbince, pričom samotné Ţbince aţ v 16. storočí
zriedkavo pomenúvali v zmysle Vyšné Ţbince. Pravdepodobne v 13. storočí vznikla pri
starom sídlisku s kostolom nová miestna časť, takţe v prvej polovici 14. storočia aj úradne
rozlišovali dve dediny s názvom Ţbince. Od polovice 16. storočia dve sídliskové časti
rozlišovali aj pomenovaniami Veľké Ţbince a Malé Ţbince.
V roku 1567 zdanili sedliakov vo Veľkých Ţbinciach od troch port. Sedem
ţeliarskych domácností daň neplatilo. V roku 1600 malo veľkoţbinské sídlisko 14
obývaných
poddanských
domov,
kostol,
faru,
školu
aj
kúriu
zemanov. Na prelome 16. a 17. storočia boli Veľké Ţbince stredne veľkou dedinou so
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zemianskými, farskými, ale najmä poddanskými obyvateľmi. V 17. storočí tamojšie
sedliacke domácnosti chudobneli a ubúdalo ich. V roku 1610 zdanili sedliakov, ale aj
ţeliarov spolu od 0,75 porty. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia boli Veľké Ţbince malou
dedinou.V roku 1715 v nich ţili iba dve sedliacke domácnosti, v roku 1720 uţ 9
domácností. V Malých Ţbinciach v roku 1567 zdanili sedliakov od jednej porty , tri
ţeliarske domácnosti daň neplatili. V roku 1600 malo maloţbinské sídlisko 9 obývaných
poddanských domov a kúriu zemanov. Aj Malé Ţbince boli na prelome 16. a 17. storočia
malou dedinou so zemianskými, ale najmä poddanskými obyvateľmi. Začiatkom 17.
storočia sedliacke domácnosti vymreli alebo sa odsťahovali. Ţili tam však ţeliari, ktorých v
roku 1610 zdanili od 0,25 porty. Na prelome 17. a 18. storočia boli Malé Ţbince osadou. V
roku 1715 tam ţila jedna, v roku 1720 tri sedliacke domácnosti. Pri Ţbinciach jestvovali v
stredoveku osady alebo dediny Nagymezó, Pogorla, Stráţa, Újor, ktoré však zanikli.
V prvej polovici 13. storočia ţil v Ţbinciach muţ Šula, ktorý ako pristav z poverenia
kráľa pôsobil pri riešení sporov. Názov Ţbince prešiel nasledujúcim jazykovým vývinom:
Čbinci, Čbince, Dţbince, Ţbince.
V Ţbinciach bol kostol pravdepodobne pred 14. storočím, avšak správy o ňom sú od
roku 1323. Zasvätený bol Sv. Margite. Tamojší farár Pavol okolo roku 1335 odovzdával
desatinu z príjmov od svojich farníkov do pápeţskej pokladnice. Sídliskovú časť, v ktorej sa
nachádzal kostol ojedinelé pomenúvali v zmysle Kostolné Ţbince. V tamojšom kostole v 17.
storočí, určite od roku 1620 a neskôr okolo roku 1700 slúţili bohosluţby evanjelickí
reformovaní kazatelia, prípadne kazatelia evanjelického augsburského vyznania. Ţbinská
farnosť s filiálkami Hatalov a Vŕbnica patrila k slovenským kalvínskym farnostiam v
strednom Zemplíne. Uţ od stredoveku, okolo roku 1481 pôsobila v dedine farská škola. K
dedine patril aj vodný mlyn na riečke Duša, o ktorom je doklad
z roku 1353.
1.2 Demografický vývoj
Demografický vývoj patrí medzi základné ukazovatele vývoja obce. Dynamika
pohybu a meniacej sa štruktúry populácie je odrazom pôsobenia vonkajších a vnútorných
podmienok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do budúcnosti, a preto je
potrebné venovať tejto oblasti adekvátnu pozornosť.
Vývoj počtu obyvateľov
Celkový vývoj počtu obyvateľov od roku 2001 poukazuje na výrazne pozitívne
vývojové tendencie v demografickej oblasti. Počet obyvateľov od roku 2001, kedy bolo
dosiahnuté minimum - 912 obyvateľov postupne rastie a k 31.12.2016 obec evidovala
celkovo 977 obyvateľov. Maximálny počet obyvateľov bol v obci zaznamenaný v roku
2012, kedy v obci ţilo 985 obyvateľov.
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evidovala obec v roku 2011, kedy počet pôrodov prevýšil o 14 počet úmrtí, v tomto roku
obec zaznamenala najväčší počet narodených osôb, kedy pribudlo do obce 22detí. Naopak,
najväčší počet úmrtí obec eviduje v rámci sledovaného obdobia v roku 2003, kedy zomrelo
13 osôb, pričom sa narodilo iba 11 detí. V dôsledku toho bol v tomto období zaznamenaný
negatívny prirodzený prírastok.. V celkom sledovanom období 2001 - 2013 bol počet úmrtí
v obci 104, a celkový počet narodených detí bolo 187. V rámci ukazovateľa prirodzeného
prírastku, tento sa nachádza v celom sledovanom období výrazne nad nulou, čo sa odráţa na
celkovom demografickom vývoji. Je potrebné aj naďalej zvaţovať opatrenia, ktoré by
podporili, prípadne udrţali zvyšovanie pôrodnosti, aby nedochádzalo k starnutiu populácie
v obci.
 Migračný pohyb obyvateľstva
Z pohľadu emigrácie a imigrácie z/do obce, obec Ţbince vykazuje v sledovanom
období vo väčšine rokov negatívne migračné saldo. Výnimkou sú vybrané roky, kedy počet
prisťahovaných do obce prevýšil počet vysťahovaných obyvateľov z obce, avšak prírastky
boli iba nepatrné a neodrazili sa pozitívne na migračnom salde v rámci sledovaného
obdobia. Najpozitívnejšie migračné saldo obec eviduje v roku 2008 - na úrovni 8. V
posledných zaznamenaných dvoch rokoch však obec zaznamenala pomer vysokú emigráciu,
kedy z obce celkovo odišlo 46 ľudí, pričom sa prisťahovalo iba 26 osôb. V celom

7

[PROGRAM ROZVOJA OBCE ŢBINCE 2017-2022
sledovanom období 2001- 2013 bol súčet vysťahovaných z obce Ţbince 262, pričom počet
prisťahovaných bol 195. Celkové migračné saldo v sledovanom období bolo záporné a počet
vysťahovaných osôb o 67 prevyšoval počet prisťahovaných.

40
Graf - Počet vysťahovaných a prisťahovaných do obce
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 Celkový pohyb obyvateľstva
V kontexte oboch ukazovateľov - migračné saldo i migračný prírastok. môţeme
konštatovať, ţe od roku 2001 obec Ţbince dokumentuje pozitívny demografický vývoj, čo je
primárne dôsledkom vývoja prirodzeného prírastku.. Obec v posledných rokoch
nezaznamenáva roky s negatívnym prirodzeným prírastkom obyvateľstva a v celom
sledovanom období výrazne prevyšuje počet narodených detí nad počtom zomretých.
Negatívne vplýva na demografický vývoj emigrácia z obce, avšak zatiaľ sa výrazne
negatívne na vývoji celkového počtu obyvateľov neodráţa. V dlhodobom horizonte je
potrebné zvaţovať podporu mladých rodín, bývania v obci a prilákanie nových obyvateľov
do obce, čo môţe pozitívne prispieť k zlepšeniu stavu tejto oblasti.
Štruktúra obyvateľstva
 Na základe pohlavia
Z pohľadu zastúpenia jednotlivých pohlaví na celkovom počte obyvateľstva obce Ţbince
moţno konštatovať, ţe v dlhodobom horizonte prevaţuje počet ţien nad počtom muţov. V
roku 2009 bol podiel ţien na celkovom počte obyvateľstva na úrovni takmer 51%. V celom
sledovanom období sa však podiel ţien na celkovom počte obyvateľov pohybuje okolo 50%,
výraznejšie rozdiely v štruktúre obyvateľstva na základe pohlavia v obci nie sú
dokumentované.
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Graf - Vekové zloženie obyvateľstva v %

 Na základe národnosti
Národnostné zloţenie obyvateľstva poukazuje na prevahu slovenskej národnosti, kedy sa
v roku 2011 pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov z celkového počtu 982 obyvateľov,
945obyvateľov prihlásilo k slovenskej národnosti, 5 osôb k rómskej národnosti a 3 ľudia
k českej národnosti. 1 osoba bola evidovaná s maďarskou a 1 osoba s ukrajinskou
národnosťou. Pri 27 obyvateľoch obce nebola príslušnosť k určitej národnosti zistená.
 Na základe vzdelania
Vzdelanostné zloţenie obyvateľstva poukazuje na vyšší podiel osôb so základným
vzdelaním - 274 osôb, prípadne osôb bez vzdelania – 288. V obci Ţbince je podľa ŠODB
2011 podiel vysokoškolsky vzdelaných osôb na celkovej populácii menej ako 5%, pričom
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úplné stredné odborné vzdelanie má dokončených iba 117 osôb. Pri 76 obyvateľov úroveň
vzdelania zistená nebola. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva poukazuje na potrebu
zvyšovania vzdelania obyvateľov obce, keďţe súčasná štruktúra nezodpovedá priemeru SR.
Graf - Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
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Na základe náboţenstva
Náboţenská štruktúra obyvateľstva podľa zistení ŠODB z roku 2011 poukazuje na
výraznú prevahu obyvateľov hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi - viac ako 70%. Viac
ako 20% je v obci Ţbince zastúpená gréckokatolícka cirkev. Z pomedzi ďalších
náboţenstiev sa obyvatelia prihlásili k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (3 osoby),
pravoslávnej cirkvi (12 osôb), reformovanej kresťanskej cirkvi (6 osôb), náboţenskej
spoločnosti Jehovovi svedkovia (4 osoby), cirkvi bratskej (1 osoba). Zvyšná časť
obyvateľov bola bez vyznania(13 osôb), alebo nebolo zistená konkrétna príslušnosť
k náboţenstvu(55 osôb).


Na základe ekonomickej aktivity

Zloţenie obyvateľstva z hľadiska
ekonomickej aktivity v obci
iné
3,56%
Ţbince podľa údajov ŠODB 2011
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0,51%
poukazuje na pomerne vyrovnaný
pracujúci dôchodcovia
0,41%
počet
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deti
25,56%
a nezamestnaných
v obci.
dôchodcovia
19,25%
V danom roku je dokonca podiel
študenti
5,70%
pracujúcich o 1,5% niţší ako
podiel nezamestnaných osôb na
nezamestnaní
21,08%
celkom počte obyvateľstva, čo
osoby na MD/RD
4,28%
nekorešponduje so situáciou vo
pracujúci /okrem dôchodcov/
19,65%
väčšine obcí SR.
Pozitívnym aspektom je však
prevaha počtu detí nad počtom dôchodcov v obci v danom roku.
Graf - Ekonomická štruktúra obyvateľstva
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Z
pohľadu
vývoja
Graf - Vývoj nezamestnanosti
nezamestnanosti,
v
25,22%
sledovaných rokoch 200122,72%
20,70%
2012 dochádzalo do roku
19,16%
16,65%
15,90%
2007 k poklesu celkového
14,96%
14,92%
14,78%
14,49%
12,65%
počtu nezamestnaných a v
11,97%
obci evidovali v tomto
období menej ako 12%
nezamestnaných. Vplyvom
hospodárskej krízy sa od
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
roku 2008 opätovne začína nezamestnanosť v obci pozvoľne zvyšovať, avšak maximum
z roku 2001 nedosiahla. Celkový počet nezamestnaných v obci je však pomerne vysoký
a v obci sa stretávajú s vyrovnaným podielom celkového počtu zamestnaných a celkového
počtu nezamestnaných.
1.3 Domový a bytový fond
Obyvatelia obce Ţbince vyuţívajú na bývanie prevaţne rodinné domy. V obci sa
podľa údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov nachádza celkovo 217 bytov, pričom
prevaţná z nich sú byty nachádzajúce sa v budove s jedným bytom - 179 (jednogeneračný
rodinný domov). Ďalej sú v obci evidované 7 objektov, v ktorých sa nachádzajú po dva
byty. Zvyšných 24 bytov sa nachádza v budovách s viac ako troma bytmi.
70
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Graf - Byty podľa obdobia ich výstavby
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Z pohľadu obývanosti, v obci je celkovo obývaných 201 bytov, zvyšných 16 bytov je
neobývaných.
Podľa obdobia výstavby, v obci dominujú byty, ktoré vznikli v období rokov 19611970 a 1946-1960. V obci nie je významná súčasná výstavba, po roku 2001 vznikla v obci
celkovo 5 bytov, čo je v porovnaní s inými obcami veľký neúspech a tento stav sa postupne
môţe odraziť na celkovom demografickom vývoji obyvateľstva.
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1.4 Občianska vybavenosť
Občiansku vybavenosť môţeme podľa charakteru subjektov rozdeliť na verejnú
vybavenosť, do ktorej zaraďujeme školstvo, zdravotníctvo, či sociálnu starostlivosť
a komerčnú vybavenosť, kam sa radia sluţby, ubytovanie, verejné stravovanie, zariadenia
maloobchodu.
Verejná vybavenosť
Obec Ţbince patrí medzi obce s niţším počtom obyvateľov, čo sa odráţa aj na
občianskej vybavenosti obce. Na území obce nie je ţiadne zdravotnícke zariadenie, domov
sociálnych sluţieb alebo iné sociálne zariadenie. Najbliţšie zariadenia, ktoré ponúkajú
zdravotnícke sluţby sú situované v okolitých obciach a mestách..
Spádovosť obce
Mimo územia obce sa nachádzajú tieţ peňaţné a
Ţbince
bankové sluţby, ktoré sú situované najmä v okolitých Matričný úrad
Daňový
úrad
Michalovce
mestách.
Okresný súd
Michalovce
Z pohľadu vzdelávacích zariadení/školstva, na Úrad práce
Michalovce
území obce sa nachádza základná škola s materskou Vojenská
Košice - Sever
školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. správa
Riaditeľkou školy je Mgr. Mária Ivanová a Úrad ţivotného Michalovce
prostredia
zástupcom je PaedDr. Marián Hamadej. V školskom
roku 2016/2017 prebiehalo na základnej škole vyučovanie v 12 triedach. Celkovo na škole v
tomto školskom roku pôsobilo 21 pedagogických pracovníkov - učiteľov, vedúcich krúţkov
a asistentov učiteľov v základnej škole, 2 pedagogický zamestnanci v MŠ, 8
nepedagogických zamestnancov v ŢŠ a 1 nepedagogický zamestnanec v MŠ. Veľkosť školy
a počet pracovníkov je determinovaná spádovosťou obce a tým, ţe školu navštevujú i deti z
okolitých obcí - Hatalov, Vrbnica a Šamudovce. V rámci vyučovacieho procesu sa
pedagógovia snaţia o zabezpečenie dostatočnej odbornosti a pestrosti vzdelávacieho
procesu, ako aj o bohatú mimoškolskú činnosť. Ţiaci môţu po skončení vyučovania
navštevovať mnoţstvo krúţkov - biblický, čitateľský, futbalový, tvorivý, biologický, krúţok
spoločenských hier, literárno-čitateľský, matematický, počítačový, športový, tanečnospevácky, výtvarný, alebo krúţky varenia, tvorivých rúk či vševedka. V rámci aktivít a
snahy pedagógov a zriaďovateľa školy sa zariadenia
úspešne zapojilo do viacerých projektov financovaných z
fondov Európskej únie, alebo prostredníctvom štátnych
dotácií.
Pošta sa v obci Ţbince nenachádza, obyvatelia
vyuţívajú poštu v susednej obci Hatalov. V kultúrnom
dome sa nachádza obecná kniţnica.
Z pohľadu moţností športového vyţitia sú obyvatelia limitovaní. K dispozícii je
jedno futbalové ihrisko, ktoré vyuţíva najmä futbalov klub TJ Druţstevník. Futbalový klub
bol zaloţený v roku 1952. V obci tieţ pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je neziskovou
organizáciou. DHZ sa pravidelne zúčastňuje hasičských pretekov a je aktívny aj v
nadväznosti na kultúrny ţivot v obci, keďţe usporadúva plesy či preteky.
V rámci širšieho okolia sú však bohaté moţnosti cykloturistiky, turistiky, lyţovania,
športového rybolovu, vodných športov a poľovníctva.
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Z pohľadu kultúrneho vyţitia, ktoré je dôleţité jednak pre
obyvateľov obce, jednak pre zvýšenie moţností cestovného
ruchu sa obec kaţdoročne usiluje o usporadúvanie mnoţstva
kultúrno-spoločenských podujatí. Kultúrne podujatia sú
realizované najmä v miestnom kultúrnom dome, ktorý bol
postavený v roku 1976 pre
potreby obyvateľov obce. Obec
sa realizovaním kultúrnych podujatí snaţí o zachovanie
kultúrneho dedičstva a spestrenie voľného času obyvateľov.
Na pravidelnej báze sa organizujú mariášový turnaj, hasičská
súťaţ, deň detí a rodiny, ples, detský karneval, vianočné
zvyky, oslava Nového roku.
Komerčná vybavenosť
Komerčná vybavenosť obce je v tomto prípade limitovaná veľkosťou obce. V obci sa
nachádzajú dve maloobchodnú prevádzky, ktoré poskytuje moţnosti nákupu potravín a
zmiešaného, spotrebného tovaru. Obyvatelia majú tieţ k dispozícii sluţby jedného
pohostinstva a sluţby kaderníctva, ktoré sa v obci nachádza. Za ostatnými sluţbami sú
obyvatelia nútení dochádzať mimo územia obce.
1.5 Technická infraštruktúra
Obec Ţbince je plne elektrofikovaná. Všetky domy tak majú moţnosť pripojiť sa k
sieti elektrickej energie. V obci sa nachádzajú celkovo 4 trafostanice. Obec je 100%
plynofikovaná, pričom plynovodný systém je zásobovaný zemným plynom. Kvôli cenám
energií však obyvatelia obce pri vykurovaní vyuţívajú i tuhé palivá. Obec má vybudovaný
miestny vodovod, ktorý bol do prevádzky uvedený v roku 2006.
V obci sa nachádza verejná kanalizácia, na ktorú je napojených 66,5% domácností
(2017) Ostatné odpady sú riešené formou individuálnych ţúmp alebo septikov.
Z pohľadu dostupnosti televízneho signálu, ten je moţné zachytávať prostredníctvom
individuálnych antén či káblovej televízie. Internetové pripojenie poskytujú spoločnosti
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce a Sky NET Slovakia s.r.o. Bracovce. V obci sa nenachádza
telefónny automat.
Obecný rozhlas je umiestnený na stĺpoch sekundárneho elektrického vedenia,
pričom ústredňa rozhlasu sa nachádza v kancelárii obecného úradu. Obecným rozhlasom je
pokrytých 100% obce, jeho stav je vyhovujúci a zodpovedajúci poţiadavkám obce.
Zber komunálneho odpadu sa uskutočňuje 2x mesačne. Organizovanie zberu
separovaného odpadu je zabezpečené mesačne, podľa jednotlivých komodít.
1.6 Hospodárstvo
V kontexte historického vývoja sa obyvatelia obce Ţbince venovali predovšetkým
poľnohospodárstvu, chovu dobytka a sezónnym prácam v lesoch.
V obci majú sídlo 3 právnické osoby, spoločnosti s ručením obmedzeným:
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IN4EL, s.r.o. – odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických
zariadení. Revízie elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia.
LENS MI, s.r.o. – činnosti špeciálnej lekárskej praxe
Polymet, s.r.o. - poradenské sluţby v oblasti podnikania a riadenia

V minulých obdobiach mali v obci Ţbince sídlo a prevádzku viaceré fyzické osoby –
ţivnostníci. V súčasnosti ako fyzická osoba v obci podniká len Michaela Petická, ktorá sa
venuje kúpe tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo
iným prevádzkovateľom ţivností (veľkoobchod).
1.7 Finančné hospodárenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý je
zostavovaný podľa Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schvaľovaný
obecným zastupiteľstvom.
Rozpočet na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Výška príjmov i výdavkov bola
schválená na úrovni 769 012 Eur. Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a
kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet po zmenách bol schválený vo výške 914
537,08 Eur - príjmová časť, 883 095,12 Eur - výdavková časť.
Rozpočet obce k 31.12.2016
schválený
rozpočet na
rok 2016
(€)

rozpočet
2016 po
zmenách (€)

schválený
rozpočet na
rok 2016 (€)

rozpočet 2016
po zmenách
(€)

príjmy celkom

769 012

914 537,08

výdavky celkom

769 012

883 095,12

beţné príjmy

716 012

859 684,08

beţné výdavky

698 012

818 575,94

kapitálové príjmy

-

1 681

kapitálové výdavky

53 000

53 000

príjmové finančné
operácie

53 000

53 172

výdavkové finančné
operácie

18 000

11 519,18

Tabuľka - Schválený rozpočet na rok 2017
schválený
rozpočet na
rok 2017 (€)

schválený
rozpočet na
rok 2017 (€)

príjmy celkom

801 440

výdavky celkom

800 977

beţné príjmy

731 440

beţné výdavky

725 977

kapitálové príjmy

70 000

kapitálové výdavky

75 000

príjmové
finančné operácie

-

výdavkové
finančné operácie

-

Na rok 2017 bol schválený
prebytkový rozpočet vo
výške 801 440 Eur v
príjmovej časti. V časti
výdavkov bol schválený
rozpočet vo výške 800 977
Eur. Beţný rozpočet bol
schválený ako prebytkový,
kapitálový rozpočet ako

schodkový.

14

[PROGRAM ROZVOJA OBCE ŢBINCE 2017-2022
Z pohľadu príjmov a výdavkov obce od roku 2011 moţno konštatovať, ţe obec vykazovala
najvyššie príjmy i výdavky v rozpočte v roku 2013, naopak - najniţšie príjmy na začiatku
sledovaného obdobia, v roku 2011. Informácie poskytuje nasledujúca tabuľka.

2011
Príjmy
Výdavky

Tabuľka - Štruktúra príjmov a výdavkov obce od roku 2011
2012
2013
2014
2015
2016

640058,16
637848,24

672154,77
626063,94

1140004,37
1009550,86

748604,46
682937

768760,04
750781,82

853448,84
785599,07

2017-plán
801440
809977

1.8 Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHSR
Rok schválenia
projektu
2010

2009

Názov projektu
Rekonštrukcia a rozšírenie
verejného osvetlenia v obci
Ţbince
Revitalizácia centrálnej zóny
obce Ţbince

Poskytovateľ

Výška príspevku v €

Ministerstvo
hospodárstva SR

77 468,00

Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja

240 863,84
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Časť A.2 Analýza vonkajšieho prostredia
2.1 Poloha obce
Obec Ţbince sa nachádza vo východnej časti Slovenska, v Košickom samosprávnom
kraji, v strednej časti okresu Michalovce. Obec je situovaná uprostred Východoslovenskej
níţiny, na západnom nánosovom vale rieky Laborec, v priemernej nadmorskej výške 104
metrov nad morom. Reliéf je málo členitý, plochý, rovinatý, iba ojedinele sa tu nachádzajú
morfologicky výrazné presypy a duny viatych pieskov.
Zemepisné súradnice obce Ţbince sú 48°39´59“ severnej zemepisnej šírky a
21°52´43“ východnej zemepisnej dĺţky. Celková rozloha katastrálneho územia obce je 1507
hektárov pôdy, pričom toto územie susedí s katastrálnymi územiami obcí Loţín, Hatalov,
Dúbravka a Vrbica.
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2.2 Prírodné podmienky
Obec Ţbince sa rozprestiera na území Východoslovenskej níţiny, ktorá je druhou
najväčšou níţinou na Slovensku. Východoslovenská níţina sa delí na dva geomorfologické
celky – Východoslovenskú pahorkatinu a Východoslovenskú níţinu a predstavuje rozsiahlu
neogénno-kvartérnu tektonickú depresiu vyplnenú neogénnymi morskými, brakickými
a jazernými
sedimentmi
na
povrchu
prekrytými
prevaţne
fluviálnymi
a eolickýmikrartérnymi sedimentmi. Sedimenty redeponované z okolitých pohorí tvoria íly,
piesky, štrky, čiastočne tufy a tufity. Prevládajúce pôdne typy – pôdy illimerizované a hnedé
pôdy níţin.
Východoslovenská rovina má monotónny reliéf akumulačnej roviny s amplitúdou do
30 m, Východoslovenská pahorkatina hladko modelovaný mierne zvlnený reliéf, ktorého
amplitúda zriedka prekračuje hodnotu 100 m. Nadmorská výška níţiny sa pohybuje od 94 m
do 300 m.
Klíma Východoslovenskej níţiny je mierne
kontinentálna. Väčšia časť níţiny má teplú,
suchú a mierne suchú klímu so studenou
zimou. Na Východoslovenskej pahorkatine je
klíma mierne teplá a mierne vlhká,
humídnejšia. Východoslovenská níţina je
typickým
agrárnym
ekosystémom
so
špecifickým charakterom pôdnej pokrývky.
Obec patrí do veľmi teplej oblasti, podoblasti
mierne suchej, okrsku teplého, mierne
suchého s chladnou zimou. Jedná sa o typ níţinnej klímy, suchú aţ mierne suchú, prevaţne
teplú. Katastrálne územie obce Ţbince patrí do fytogeografickej oblasti stredoeurópskej
a východoeurópskej teplomilnej flóry. Fytogeografický obvod - rozhranie slovenskej
predkarpatskej flóry a exotermnej panónskej flóry. Priemerná ročná teplota sa pohybuje
okolo +8 aţ +9°C. Najteplejší mesiac je júl s priemernou teplotou +15 - 16o C, najchladnejší
január má priemernú teplotu - 0,1°C a niţšiu. Ročná oblačnosť pod 60%.
Trvanie slnečného svitu za rok je 2200hodín.Dlhodobé trendy zráţkových
bilančných zmien sú evidentné aj v tejto oblasti. Vo všetkých zráţkomerných staniciach
okresu Michalovce došlo v sledovaných rokoch od r. 1900 do 1975 k poklesu sezónnych, ale
aj ročných bilancií. Najniţší trendový pokles bol zaznamenaný v zráţkomernej stanici
Malčice.
Smer vetra v roku juţný 19 %, severný 11%, západný 5%, východný 2%, SZ - 4%,
SV - 4%, JV - 4%, JZ - 3%, na bezvetrie pripadá
48% v roku.
Vznik a vývoj pôd na Východoslovenskej
níţine je výrazne ovplyvnený pôdotvornými
podmienkami, z ktorých dominujú substrátovomorfologicko-hydrologické
a
klimatické
podmienky. Fluviálna činnosť sa tu prejavovala
ukladaním náplavových kuţeľov na úpätí pohorí a
pozdĺţ väčších tokov na Východoslovenskej rovine
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sa uloţili fluviálne sedimenty vo forme agradačných valov, ktoré tvoria veľmi ploché mierne
vyvýšeniny popri riekach. Ich šírka je niekoľko kilometrov. Oproti priľahlým depresiám
vystupujú o 1 – 3 m (je to rozľahlé územie s nadmorskou výškou 94 – 120 m s disekciou
reliéfu okolo 26 m a malým sklonom jednotlivých foriem reliéfu). V dôsledku geologickotektonicko-morfologickýchpomerov sa na Východoslovenskej rovine vytvoril špecifický
hydrogeosystém (konfigurácia riečnej siete a obeh podzemnej vody).
Z hľadiska hydrologických pomerov je dotknuté územie odvodnené riekou Laborec,
ktorá patrí do zbernej oblasti Tisy. Tok Laborca je s priemerným prietokom Q= 54,0 m3/sec,
minimálny prietok Qmin= 3,84 m3/sec, storočná voda 1100 m3/sec. Celé územie spadá do
oblasti ohrozenej veternou a vodnou eróziou.
Podmienky
na
Východoslovenskej
níţine,
predovšetkým nedostatočná kapacita korýt riek, tvoria
predpoklad na vznik rozsiahlych záplavových území.
Vodohospodárske úpravy riešia tento problém
systémom ochranných hrádzi, kanálov, vodných nádrţí
a suchých poldrov. Všetky vodohospodárske stavby si
vyţadujú sústavnú údrţbu a opravy, ktoré v súčasnosti
absentujú. Východoslovenská níţina predstavuje v
súčasnosti takmer úplne odlesnené územie.
Teplé podnebie Východoslovenskej níţiny vytvárajú dobré podmienky pre
poľnohospodárstvo. Medzi hlavné plodiny, ktoré sa tu pestujú patrí pšenica, jačmeň,
kukurica, v menšom mnoţstve sa pestuje cukrová repa, ovocie a zelenina. Z pohľadu
ţivočíšnej výroby sa chovajú ošípané, hovädzí dobytok, hydina.
V katastrálnou území obce a jej bezprostrednom okolí sa nachádza uţ iba zbytková
časť bývalých lesných porastov. Z pohľadu spoločenstiev dominujú jaseňovo-dubovobrestové lesy s prímesou hrabu. V bylinnom poraste dominuje konvalinka voňavá, brečtan
popísaný, vyskytuje sa tu i chránená korunovka strakatá. Z chránených druhov sa tu ďalej
nachádza bleduľa jarná.
Z pohľadu zoologického začlenenia patrí obec do provincie Karpaty, oblasť
panónska, obvod juhoslovenský, okrsok potiský-pahorkatinný. Z hľadiska zoogeografického
zloţenia fauny sa v širšom území vyskytuje pestrá paleta ţivočíšnych druhov – orientálne
druhy, druhy európskeho rozšírenia, mediteránne prvky, boreoalpínske a boreomontánne
druhy, endemity. Rieka Laborec predstavuje hlavnú migračnú cestu pri jarných a jesenných
migráciách vtákov, čo značne ovplyvňuje biodiverzitu vtáčích spoločenstiev.

Vtáky

Databanka vyskytujúcich sa ţivočíchov
Sýkorka veľká, belasá, bielolíca
Prepelica poľná
Jarabica poľná
Baţant poľovný
Hrdlička záhradná, poľná
Kačica divá
Bocian biely
Vrabec domový, poľný
Rybárik obyčajný, riečny
Ďateľ veľký
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Cicavce

Plazy a obojţivelníky

Hmyz a motýle

Havran čierny, poľný
Drozd čvíkotavý, čierny, plavý
Trasochvost biely, horský
Škovránok poľný
Stehlík pestrý, konopiar, zelený, číţavý
Vrabec domový, poľný
Dudok obyčajný
Hraboš poľný
Krt obyčajný
Potkan obyčajný
Myš domová
Ondatra pţmová
Zajac poľný
Sviňa diva
Jelen hôrny
Srna obyčajná
Netopiere
Uţovka obyčajná
Slepúch lámavý
Ropucha obyčajná
Skokan hnedý, zelený
Babôčka pávooká, admirálska
Bystruška fialová
Lienka sedembodková
Kliešť obyčajný

2.3 Dopravná infraštruktúra
Dopravnú infraštruktúru v obci Ţbince tvoria
sa tu 4 autobusové zastávky a viacero
parkovacích miest. Obec Ţbince sa
nachádza vo vzdialenosti 12 km od
okresného mesta Michalovce, 58 km od

miestne komunikácie a chodníky. Nachádzajú
Miesto
Michalovce
Sobrance
Košice
Trebišov
Hatalov

km
12
31
58
25
1,8

čas - min.
16
31
56
29
3

krajského mesta Košice. Keďţe obec sa
nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska,
nachádza sa v blízkosti maďarských
i ukrajinských hraníc. Priamo od hraníc
s Maďarskou republikou je obec vzdialená42
km, od hraníc s Ukrajinou 43 km (priechod
cez obec Vyšné Nemecké).
 Cestná doprava
Základnú komunikačnú os tvorí štátna cesta
III.triedy 3739, ktorá vedie od obce
Močarany smerom na VeĹké Raškovce, s
moţnosťami odbočenia na Budkovce alebo
na Dúbravku. Cesta III.triedy má charakter
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zbernej a obsluţnej komunikácie, na ňu sú napojené miestne komunikácie, ktoré
zabezpečujú dopravné napojenie aţ k jednotlivým stavebným parcelám. Obec má celkom
5,74 km miestnych komunikácií, ktorých opravu zabezpečuje priebeţne, podľa potreby.
Všetky cesty sú v správe obce, obec nemá štátne komunikácie.


Autobusová doprava
Autobusová doprava, ktorú zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Michalovce s.r.o., je
jedinou formou hromadnej dopravy v tomto území. Obcou denne prechádza niekoľko
autobusových spojov, ktoré zabezpečujú prepojenie na okolité obce či okresné mesto. Počas
pracovných dní ide z obce 48 autobusových spojov do okolia v rozmedzí 24 hodín - časť
spojení končí v okresnom meste Michalovce, časť v Malých/Veľkých Raškovciach, v
Budkovciach, Drahňove alebo Hatalove. Priame autobusové spojenie do krajského mesta
Košice z obce neexistuje. Prvý ranný spoj odchádza počas pracovných dní z obce o 4,43 a
posledný o 22,52. Počas víkendov je autobusová doprava obmedzená - v sobotu prechádza
obcou 20 spojov a v nedeľu 18 autobusových liniek.


Iné formy dopravy
Obcou neprechádza ţelezničná trať, obyvatelia majú teda moţnosť vyuţiť ţelezničnú
dopravu v okresnom meste Michalovce alebo v susednej obci Hatalov. V okrese Michalovce
sa nachádza niekoľko letísk ručených na letecké opravy. Jedno takéto letisko sa nachádza aj
v susednej obci Hatalov, ďalšie sú obciach Senné, Kačanov, Veľké Kapušany. Najbliţšie
však obyvatelia obce môţu leteckú dopravu vyuţiť na letisku v Košiciach, príp. v Poprade.
Vodná doprava v regióne absentuje.
2.4 Ţivotné prostredie
Ochrana ţivotného prostredia je nevyhnutná pre zabezpečenie kvality ţivota
súčasných aj budúcich generácií. Výzva spočíva v tom, skombinovať ju s nepretrţitým
hospodárskym rastom takým spôsobom, ktorý by bol dlhodobo udrţateľný. Vzhľadom na
klimatické zmeny je táto výzva čoraz pálčivejšia. Ţbince sú obcou, ktorá má pomerne dobrý
potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu a vzhľadom na tento fakt, ako i na potrebu
zachovania prírody ako celku je trvalo udrţateľný rast rešpektujúci environmentálne
špecifiká a ohrozenia významnou prioritou v rozvoji obce.
Priamo v lokalite obce a ani v jej blízkom okolí sa nenachádzajú ţiadne zdroje
znečistenia ovzdušia, ktoré by výrazným spôsobom negatívne ovplyvňovali stav ţivotného
prostredia. V obci nemá sídlo ani prevádzku ţiadna firma, ktorej činnosť by mala podstatný
vplyv na kvalitu ovzdušia a vôd. Znečisťovanie ovzdušia vzniká len zadymovaním obytnej
zóny spaľovaním dreva a uhlia, ktoré sa pouţíva na vykurovanie rodinných domov.
 Kvalita ovzdušia - z hľadiska ţivotného prostredia je kvalita ovzdušia ovplyvnená
emisnými záťaţami a rozptylovými podmienkami., ktoré sú zas podmienené
orografickými a meteorologickými pomermi, ktoré v Košickom samosprávnom kraji
vykazujú značné rozdiely. Rozptylové podmienky sú dobré v juţnej a juhovýchodnej
časti kraja vzhľadom na rovinatý charakter. Nie vhodné podmienky pre rozptyl
škodlivých látok v ovzduší má územie údolia rieky Hornád a severná a
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severozápadná časť kraja, vzhľadom na členitosť terénu. Kvalitu ovzdušia
ovplyvňujú najmä veľké priemyselné zdroje, ktoré sú tu lokalizované. Jedná sa
najmä o hutnícky, chemický a ďalší spracovateľský priemysel, výrobu tepelnej a
elektrickej energie, nakoľko tieto odvetvia sú charakteristické vysokou energetickou
náročnosťou pouţívaných technológií a značným únikom emisií, ktoré negatívne
vplývajú na kvalitu ovzdušia. K významným zdrojom znečistenia patrí aj
automobilová doprava, ktorá sa koncentruje predovšetkým v hlavných ťahoch
vstupujúcich do miest a v centrálnych častiach miest, ako aj tranzitná doprava
vedené cez obytné zóny obcí. Produkcia znečisťujúcich látok v okrese Michalovce
vykazuje klesajúcu tendenciu, avšak v rámci kraja je podiel znečisťujúcich látok
pomerne vysoký, čo je najmä dôsledkom dosahovaného znečisťovania v meste
Košice.
V rámci obce Ţbince na kvalitu ovzdušia vplývajú najmä doprava - výfuky z
automobilov, mnoţstvo pouţitého a zozbieraného posypového materiálu, minerálny
prach zo stavebnej činnosti, lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá.





Kvalita pôdy - chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok
anorganickej a organickej povahy z prírodných a antropických zdrojov, ktoré po
prekročení prípustnej koncentrácie pôsobia škodlivo na pôdu a vyvolávajú zmeny jej
vlastností, negatívne ovplyvňujú produkčný potenciál pôdy, resp. negatívne pôsobia
na vodu, atmosféru, na zdravie ţivočíchov a ľudí. V obci Ţbince na pôdu pôsobia
najmä agrochemikálie, ktoré mierne zvyšujú koncentráciu niektorých rizikových
prvkov v pôde.
Kvalita vody - znečistenie povrchových vôd k regióne je spôsobené predovšetkým
nevyhovujúcim čistením odpadových vôd z verejných kanalizácií a z priemyselnej
výroby. Problém predstavujú i verejné kanalizácie obcí a miest v regióne. Vo
všeobecnosti majú veľké toky v oblasti okresu značne znečistenú vodu, z čoho
vyplýva tieţ obmedzenosť ich vyuţívania, vrátane vyuţívania na závlahy, kde je
predpoklad následnej kontaminácie podzemných vôd. V okrese Michalovce sú
zdrojom znečistenia vôd najmä komunálne odpadové vody, odkaliská, rozptýlené
skládky, kontaminované závlahové, ale aj zráţkové vody.
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2.5 Cestovný ruch
Na základe regionalizácie do oblasti cestovného ruchu podľa Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja sa územie obce Ţbince zaraďuje do Dolnozemplínskeho
regiónu, ktorý má v dlhodobom horizonte výborný potenciál na pobyt a rekreáciu pri vode,
pobyt a rekreáciu pri termálnej vode, vodné športy, vodnú turistiku, pobyt v horskom a
lesnom prostredí, pobyt na vidieku a vidiecky turizmus, pešiu turistiku, cykloturistiku,
zjazdové lyţovania a snowboarding, lyţiarsku turistiku, poznávanie kultúrnych pamiatok a v
strednodobom horizonte potenciál na pobyt a rekreáciu pi vode, pešiu turistiku, zjazdové
lyţovania a snowboarding, poznávanie kultúrnych pamiatok, návštevu múzeí a galérií,
poznávanie miestnych tradícií, športové aktivity, návštevu športových, kultúrnych,
spoločenských, náboţenských a folklórnych podujatí, obchodný turizmus, ubytovacie
sluţby.
V strednodobom horizonte má región najmä regionálny význam, v dlhodobom
horizonte sa však jeho význam zvyšuje na nadregionálnu úroveň.
Prednosťou obce Ţbince je krásne prírodné prostredie, v ktorom sa obec nachádza.Medzi
významné historické pamiatky v obci patrí neskoro klasicistický kostol sv. Anny z roku
1824 a kaplnka sv. Jána
Nepomuckého z roku 1804.
Kostol je jednoloďová, pomerne
dlhá stavba so segmentovým
uzáverom
prebytéria
a
do
štítového
priečelia
stavanou
veţou, v interiéry zaklenutá
pruskými klenbami s klenbovými
pásmi, ktoré dosadajú na rímsy
nástenných dvojitých pilierov. Na
západnej strane lode je murovaný
organový chór. Veţa má malý
portikus s dvomi stĺpmi a tympanómom. Na vchode je termové okno. Kaplna sv. Jána
Nepomuckého sa nachádza na obecnom cintoríne. Kaplnka je centrálna kruhová stavba s
malou kupolou, hladkými fasádami a polkruhovo zakončenými oknami, ktorá patrí do
zoznamu národných kultúrnych pamiatok. K ďalším zaujímavým pamiatkam patrí Dom
ľudovej architektúry a sypanec, ktoré nie sú zapísané do zoznamu národných kultúrnych
pamiatok.
Širšie okolie obce ponúka široké moţnosti turistického vyţitia. V okolí sa nachádza
niekoľko významných turistických a voľnočasových lokalít:
 Morské oko,
 pešie turistické trasy vo
Vihorlatských
a
Slanských vrchoch,
 Zemplínska šírava,
 Tokajská vínna cesta,
 Prístav Lodenica -
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Hôrka,
Chránená krajinná oblasť Vihorlat,
Chránená krajinná oblasť Latorica,
Senianske rybníky,
Dendrologický park v Pavlovciach nad Uhom,
Beňatinská veľryba.

V okolí obce sa tieţ nachádzajú viaceré kultúrne a cirkevné pamiatky:
 hrady - Viniansky hrad, hrad Zemplín, Purušťan, Tibavský hrad, hrad v Kráľovskom
Chlmci, Veľký Kamenec, Brehov, Čejkov,
 kaštiele - kaštieľ v Príbeníku,
Boršiansky
kaštieľ,
kúria
rodinyWiczmándy
a
Budkovskýkaštieľ,
kaštieľ
v
StredenadBodrogom,
 sakrálne stavby - rímskokatolícky
farský Chrám narodenia Panny
Márie, gréckokatolícky Chrám sv.
Ducha, gréckokatolícky farský chrám
Narodenia Presvätej Bohorodičky, kapln sv. Antona Paduánskeho, rímskokatolícky
kostol v Ruskej, kostol v Klokočove,
 kláštory - Brehov, kláštor v lelese, kláštor Redemptoristov v Michalovciach
 drevené kostolíky - Ruská Bystrá, Inovce.
Z pohľadu technických pamiatok medzi
najvýznamnejšie pamiatky v okolí obce Ţbince patria
raritný lanový most v Ptrukši, pozostatky úzkokoľajky v
Remetských Hámroch, Kamenné mostíky v Trnave pri
Laborci, podzemné tufové pivnice v Tokajskej oblasti,
vodné mlyny.
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Časť A.3 Zhodnotenie súčasného stavu obce
3.1 SWOT analýza
SWOT analýza (Strongpoints, Weakpoints, Oportunities, Threats) kompletizuje a
zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príleţitosti a ohrozenia podľa dôleţitosti.
SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi
vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie
vnútorných silných a slabých stránok obce a moţností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší
rozvoj územia z vonkajšieho prostredia.
Silné stránky



























Slabé stránky
Demografia a sociálna oblasť
lacná pracovná sila,
 nízka kúpyschopnosť obyvateľstva,
zachovávanie tradícií, zvykov, remesiel,
 nedostatok pracovných príleţitostí na
území obce a v jej bezprostrednom okolí,
dobrovoľný hasičský zbor,
 nezáujem občanov o veci verejné,
futbalový klub,
 vandalizmus,
základná a materská škola,
 nárast sociálnej ohrozenosti mládeţe,
organizovanie
kultúrnych
a
spoločenských podujatí,
 nedostatok voľnočasových a športových
moţností/zariadení,
demografický vývoj obyvateľstva.
 absencia sluţieb na území obce,
 absencia zdravotného strediska, lekárne,
pošty.
Infraštruktúra obce
separácia vybraných druhov odpadov,
 nevyhovujúci technický stav miestnych
komunikácií, ktorý vznikol v dôsledku
kultúrny dom,
výstavby vodovodu a kanalizácie v obci,
existencia obecného vodovodu,

nedostatok finančných prostriedkov obce
sieť na rozvoj elektrickej energie,
na obnovu technickej infraštruktúry.
plynofikácia obce.
Ţivotné prostredie a cestovný ruch
atraktívna príroda, rozmanitá fauna a
 znečistenie
ovzdušia
vplyvom
flóra v obci a okolí,
vykurovania fosílnym palivom,
bohaté kultúrne dedičstvo,
 existencia čiernych skládok,
existencia cyklotrás a turistických
 zniţovanie biodiverzity,
chodníkov, ako aj vhodné podmienky
 nárast produkovaných odpadov,
pre budovanie ďalších turistických a
 chýbajúca propagácia územia, obce i
cykloturistických chodníkov,
okolia,
čisté ţivotné prostredie.
 nedostatok ubytovacích a stravovacích
zariadení,
 nedostatočná
informovanosť
o
moţnostiach podnikania v cestovnom
ruchu,
 absencia rekreačného zázemia obce.
Príleţitosti
Hrozby
propagácia obce a okolia,
 kriminalita a vandalizmus,
rekonštrukcia a modernizácia obecných
 nedostatok vlastných finančných zdrojov
budov,
obce,
rozvoj cestovného ruchu,
 nedostatok investičného kapitálu,
zdruţovanie občanov spoločných aktivít,
 vlastnícke vzťahy,
spolupráca s okolitými obcami,
 administratívna
náročnosť
pri
vypracovaní projektov predkladaných pri
dobrovoľná práca obyvateľstva na
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verejnoprospešných prácach,
zatraktívnenie prostredia pre udrţanie a
prisťahovanie mladých rodín,
vyuţívanie dotácií a nenávratných
finančných príspevkov pre rozvoj obce,
vyuţívanie 2% daní,
rozvinutie kultúrneho povedomia a
tradície u mládeţe,
obnova tradícií a remesiel,
rozvoj agroturistiky,
nárast záujmu zahraničných investorov v
oblasti obchodu, sluţieb a turistiky.






ţiadosti o NFP,
pomalá návratnosť investícií v oblasti
cestovného ruchu,
znečisťovanie prostredia v dôsledku
ľahostajnosti obyvateľov,
nárast nezamestnanosti a fenomén
dlhodobej nezamestnanosti,
odliv mladých ľudí a emigrácia z obce.

3.2 Moţné riziká
Tabuľka - Kontrolný zoznam pre hodnotenie moţných rizík

Druh rizika

Objekt rizika

Zdroj rizika

Neţiaduce dôsledky

Technické

Verejné budovy
vo vlastníctve
obce, technická
infraštruktúra
Ţivotné
prostredie
Spoločenský
ţivot
Rozpočet obce

Nedostatok finančných
prostriedkov na obnovu
budov a technickej
infraštruktúry
Obyvatelia obce

Zastaraný technický
stav,
vysoké
prevádzkové náklady
a náklady na údrţbu
Vytváranie čiernych
skládok
Nízka
kvalita
spoločenského ţivota
Nízke zdroje na rozvoj
obce

Ekologické
Sociálne
Ekonomické

Nezáujem verejnosti o
veci verejné
Štát a jeho politika

Pravdepodobnos
ť
80%

90%
85%
90%

3.3 STEEP analýza
Analýza hodnotí iba vonkajšie faktory v oblasti sociálnej, ekonomickej, ekologickej,
politickej a z pohľadu hodnôt obyvateľstva, pracovníkov samosprávy, podnikateľov v obci a
ďalších zúčastnených strán. Obec Ţbince identifikovala nasledujúce faktory globálneho
prostredia, ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj obce.
Sociálne
Zamestnanosť a
kúpyschopnosť
obyvateľstva
Zvyšovanie
ekonomickej
závislosti
obyvateľstva
Sociálna
ohrozenosť
mládeţe

Ekonomické
Zvyšovanie
odvodového
zaťaţenia
Nízke podielové dane

Ekologické
Vytváranie čiernych
skládok

Vplyv
politiky

Vykurovanie
fosílnym palivom

daňovej

Zníţenie
kúpyschopnosti
obyvateľstva

Nedostatočná osveta
o ŢP

Politické
Politika
vlády
v konkrétnej
oblasti
Legislatíva

Hodnoty
Tímová spolupráca
Nezáujem
verejné

o veci

Dobrovoľná
občanov

práca

Pokračovanie
v tradíciách
obce
v organizovaní
kultúrnych
a spoločenských
podujatí

Racionalizačné
opatrenia a program
úspory nákladov v
samospráve
a
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obecných budovách
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ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť PRO nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje
analýzu a hodnotenie moţných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri
zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri
rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváţeného udrţateľného
rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:
 víziu územia,
 formuláciu a návrh stratégie,
 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).
Stanovenie vízie predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec Ţbince dosiahnuť z
dlhodobého hľadiska. Vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na
obdobie nasledujúce obdobie a postupov na ich dosiahnutie.
Obec Ţbince má stanovenú nasledovnú víziu, ktorá zodpovedá dosiahnutým
výsledkom počas rokov 2007-2013 a aj očakávaniam do roku 2022:

Obec Ţbince vytvorí na svojom území vhodné podmienky pre ţivot obyvateľov,
pri zvaţovaní prírodného potenciálu obce, vybudovaním zodpovedajúcej
technickej i sociálnej infraštruktúry a zachovaní identity územia a s ohľadom
na podporu rozvoja cestovného ruchu a so zapojením občanov do verejného
diania v obci.

4.1 Rozvojová stratégia
Na základe komplexnej analýzy územia obce Ţbince a určenia silných a slabých
stránok, príleţitostí a ohrození v oblasti sociálnej, hospodárskej a environmentálnej,
môţeme určiť rozvojovú stratégiu obce a jej prioritné ciele.
Strategickým cieľom obce Ţbince je "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci
a zvýšenie životnej úrovne v obci, ako aj podpora cestovného ruchu cez využitie potenciálu
obce v podobe atraktívnej prírody a okolia."
Na základe uvedených skutočností boli navrhnuté jednotlivé aktivity v rámci
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, ktoré pri ich postupnej realizácii budú
viesť k napĺňaniu strategického cieľa obce Ţbince.
1. prioritná oblasť - HOSPODÁRSKA
V rámci Hospodárskej oblasti sa obec Ţbince zameria na tri hlavné ciele - skvalitnenie
dopravnej a technickej infraštruktúry a zlepšenie stavu obecných budov. Tieto oblasti a ich
súčasný stav predstavujú v rámci rozvoja obce výrazné nedostatky (kvalitatívna úroveň
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ciest, stav budovy obecného úradu, vybavenie základnej školy, potreba vybudovania
kamerového systému). Plánované opatrenia na nadchádzajúce obdobie priamo reflektujú na
tieto nedostatky a ich realizácia výrazným spôsobom napomôţe rozvoju obce a zvýšenie
celkovej ţivotnej úrovni obyvateľov obce Ţbince.
Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti

Cieľ 1
Zlepšenie dopravnej
infraštruktúry

Vízia
1. prioritná oblasť - Hospodárska
Cieľ 2
Cieľ 3
Skvalitnenie technickej
Zlepšenie stavu obecných budov
infraštruktúry

Opatrenie 1.1

Opatrenie 1.2

Opatrenie 1.3

Opatrenie 1.4

Rekonštrukcia ciest

Vybudovanie kamerového
systému

Rekonštrukcia ZŠ

Rekonštrukcia OÚ

2. prioritná oblasť - SOCIÁLNA
V kontexte Sociálnej oblasti sa obec Ţbince bude usilovať o naplnenie dvoch cieľov zlepšenie moţností voľnočasových aktivít a zvýšenie ţivotnej úrovne v obci. Naplnenie
týchto cieľov obec Ţbince chce zaistiť cez vytvorenie poriadkovej sluţby, terénnou
sociálnou prácou a tieţ cez vybudovanie multifunkčného ihriska. Realizácia týchto opatrení
priamo prispeje nielen k naplneniu stanovených cieľov, ale celkovo zlepší sociálne moţnosti
obyvateľov obce, najmä v kontexte znevýhodnených a marginalizovaných skupín
obyvateľstva.
Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Sociálnej oblasti

Vízia
2. prioritná oblasť - Sociálna
Cieľ 1
Zvýšenie ţivotnej úrovne

Cieľ 2
Zlepšenie moţností voľnočasových aktivít

Opatrenie 2.1

Opatrenie 2.2

Opatrenie 2.3

Vytvorenie poriadkovej sluţby

Terénna sociálna práca

Vybudovanie multifunkčného ihriska

3. prioritná oblasť - ENVIRONMENTÁLNA
Obec Ţbince si v rámci environmentálnej oblasti nestanovila ţiadne špecifické ciele.
Neznamená to však, ţe je jej táto oblasť ľahostajná. Naopak, obec sa snaţí priebeţne
vytvárať aktivity a projekty, ktoré smerujú k zabezpečeniu ochrany prírody. Všetky
realizované projekty uskutočňuje s ohľadom na ţivotné prostredie, pričom na túto oblasť
kladie vysoké nároky. Obci záleţí na kvalite ţivotného prostredia a v prípade, ţe sa objaví
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problém, ktorý treba riešiť komplexným projektom, obec je pripravená stanoviť dodatočne
cieľ a konkrétne opatrenie pre daný projekt, s cieľom zabezpečiť trvalo udrţateľný rozvoj
v environmentálnej oblasti.
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ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová časť PRO obce Ţbince pozostáva z definície a popisu pripravovaných
opatrení a aktivít, ktoré budú slúţiť ako podklad pre realizačnú a finančnú časť rozvojovej
stratégie na obdobie rokov 2017 aţ 2022. V nasledujúcich tabuľkách sa nachádzajú zoznamy
konkrétnych aktivít prislúchajúcich k jednotlivým opatreniam, ako aj príslušnosť opatrení a
aktivít k cieľom definovaným v strategickej časti.
Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti
Projekt/Aktivita
Opatrenie
Opatrenie 1.1 - Rekonštrukcia ciest

Opatrenie 1.2 - Vybudovanie
kamerového systému
Opatrenie 1.3 - Rekonštrukcia ZŠ
Opatrenie 1.4 - Rekonštrukcia OÚ

Prioritná oblasť

Projekt 1.1.1 – Rekonštrukcia časti miestnych
komunikácií
Projekt 1.1.2 – Komplexná rekonštrukcia
komunikácií
Projekt 1.2.1 – Prevencia kriminality
a zvyšovanie bezpečnosti v obci
Projekt 1.3.1 –Modernizácia technického
vybavenia ZŠ s MŠ
Projekt 1.4.1 – Rekonštrukcia
administratívnej budovy OÚ

Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Sociálnej oblasti
Projekt/Aktivita
Opatrenie
Opatrenie 2.1–Vytvorenie poriadkovej
sluţby
Opatrenie 2.2 – Terénna sociálna
práca
Opatrenie 2.3–Vybudovanie
multifunkčného ihriska

Typ
ukazovateľa

Výsledok

Dopad

Výsledok

Dopad

Názov ukazovateľa

Prioritná oblasť

Projekt 2.1.1 – Miestne občianske poriadkové
sluţby
Projekt 2.2.1 – Terénna sociálna práca
a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít
Projekt 2.3.1 – Vybudovanie multifunkčného
ihriska v obci

Definícia

Informačný
zdroj

Hospodárska - dopravná
infraštruktúra
Hospodárska - dopravná
infraštruktúra
Hospodárska - technická
infraštruktúra
Hospodárska
stav
obecných budov
Hospodárska
stav
obecných budov

Merná
jednotka

Sociálna–ţivotná úroveň
Sociálna–ţivotná úroveň
Sociálna–voľnočasové
aktivity

Východisková
hodnota
2017

1. PRIORITNÁ OBLASŤ - Hospodárska
Projekt 1.1.1 – Rekonštrukcia časti miestnych komunikácií
Dĺţka
Celková
dĺţka
m
0
obnovených
zrekonštruovanej PD
a
komunikácií
cestnej siete
interné
Počet uţívateľov
Počet uţívateľov evidencia
počet
0
OÚ
obnovených
komunikácii
denne
Projekt 1.1.2 - Komplexná rekonštrukcia komunikácií
Dĺţka
Celková
dĺţka
m
0
obnovených
zrekonštruovanej PD
a
komunikácií
cestnej siete
interná
Počet uţívateľov
Počet uţívateľov evidencia
počet
0
OÚ
obnovených
komunikácii
denne
Projekt 1.2.1 - Prevencia kriminality a zvyšovanie bezpečnosti v obci

Cieľová
hodnota
2020
2022

931,9

---

158

165

1000

4000

158

165
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Výsledok

Počet kamier

Celkový
počet
počet
0
11
--kamier
umiestnených v PD
a
obci
interná
Dopad
Počet dotknutých Celkový
počet evidencia
počet
0
980
1000
osôb
osôb, ktorých sa OÚ
vybudovanie
kamier dotkne
Projekt 1.3.1 – Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ
Výsledok
Počet
Celkový
počet
počet
0
2
--modernizovaných tried, ktoré budú PD
a
tried
vybavené
interná
modernou
evidencia
technológiou
OÚ
Dopad
Počet uţívateľov
Celkový
počet
počet
0
264
270
uţívateľov – detí,
ktoré navštevujú
školu
a budú
zariadenia
vyuţívať
Projekt 1.4.1 – Rekonštrukcia administratívnej budovy OÚ
Výsledok
Plocha budovy
Celkový plošný
m2
0
0
250
obsah
PD
a
rekonštruovanej
interná
budovy
evidencia
Dopad
Počet uţívateľov
Celkový
počet OÚ
počet
0
0
50
uţívateľov
administratívnej
budovy denne
2. PRIORITNÁ OBLASŤ - Sociálna
Projekt 2.1.1 – Miestne občianske poriadkové sluţby
Výsledok
Počet
Celkový
počet
počet
0
1
--vytvorených
vytvorených
sluţieb
skupín,
ktoré
budú zaisťovať Interná
bezpečnosť
v evidencia
obci
OÚ
Dopad
Počet dotknutých Celkový
počet
počet
0
980
1000
osôb
osôb, ktorých sa
vytvorenie
poriadkovej
sluţby dotkne
Projekt 2.2.1 – Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Dopad
Počet osôb v Celkový
počet
počet
0
520
--programe
Rómov
zaradených
do Interná
programu
evidencia
sociálnej práce
OÚ
Dopad
Počet dotknutých Celkový
počet
počet
0
980
1000
osôb
osôb, ktorých sa
realizácia
projektu dotkne
Projekt 2.3.1 – Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci
Výsledok
Plocha ihriska
Celkový plošný
m2
0
594
--obsah
vybudovaného
multifunkčného
ihriska
PD
a
Dopad
Počet športov
Celkový
počet interná
počet
0
5
---
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Dopad

Počet uţívateľov

športov,
ktoré
bude
moţné
vykonávať
na
vybudovanom
ihrisku
Celkový
počet
uţívateľov
ihriska mesačne

evidencia
OÚ

0

220

240

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.1
Názov projektu
Rekonštrukcia časti miestnych komunikácií
Garant
Obec Ţbince
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Projektová kancelária, stavebná spoločnosť, stavebný
úrad
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2017-2018
Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci stav siete cestnej infraštruktúry,
pripravený projekt a vydané stavebné povolenie
Cieľ projektu
Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v obci
Výstupy
Zrekonštruovaná časť komunikácií
Uţívatelia
Obyvatelia obce, vodiči áut prechádzajúcich cez obec,
iní uţívatelia ciest
Indikátory monitoringu
Dĺţka obnovených komunikácií, počet uţívateľov
Poznámky
--Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektová kancelária
Pripravené
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Pripravené
Spracovanie
a
registrácia OÚ
Pripravené
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Obec Ţbince
2017
Realizácia
Stavebná spoločnosť
2018
Kolaudácia
Stavebný úrad
2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady spolu
z toho verejné zdroje
z
toho
(eur)
súkromné
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Realizácia projektu
148 729,00 111 546,75 29 745,8
0 74 36,45 0
148
729,00
111
546,75
29
745,8
0 74 36,45 0
Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2
Názov projektu
Komplexná rekonštrukcia komunikácií
Garant
Obec Ţbince
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Projektová kancelária, stavebná spoločnosť, stavebný
úrad
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2018-2022
Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci stav cestnej siete a potreba jej obnovy
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Cieľ projektu
Výstupy
Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v obci
Komplexne obnovená cestná sieť v obci
Obyvatelia obce, vodiči áut prechádzajúcich cez obec,
iní uţívatelia ciest
Dĺţka obnovených komunikácií, počet uţívateľov
--Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektová kancelária

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie
a
registrácia OÚ
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Obec Ţbince
Realizácia
Stavebná spoločnosť
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady spolu
z toho verejné zdroje
(eur)

Realizácia projektu
Spolu

Termín (mesiac/rok)
2018
2018
2019

2019
2020 - 2022
2022
z
toho
súkromné
zdroje

EU
ŠR
VÚC
Obec
290 000 217 500 58 000
0
14 500 0
290 000 217 500 58 000
0
14 500 0

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.2.1
Názov projektu
Prevencia kriminality a zvyšovanie bezpečnosti v
obci
Garant
Obec Ţbince
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Projektová kancelária, stavebná spoločnosť, stavebný
úrad
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2017-2018
Stav projektu pred realizáciou
Zvyšovanie kriminality a trestných činov v obci
a potreba riešenia tohto problému, obavy obyvateľov
o vlastný majetok, ohrozovanie obyvateľov obce
Cieľ projektu
Zaistenie ochrany osôb a majetku v obci, prevencia
kriminality a vytvorenie pocitu bezpečia a istoty v
obci
Výstupy
Vybudovaný kamerový systém
Uţívatelia
Obyvatelia obce a širšieho okolia
Indikátory monitoringu
Počet kamier, počet dotknutých osôb
Poznámky
--Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektová kancelária
Pripravené
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
---Spracovanie
a
registrácia OÚ
2017
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ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Obec Ţbince
2017
Realizácia
Stavebná spoločnosť
2018
Kolaudácia
Stavebný úrad
2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady spolu
z toho verejné zdroje
(eur)

Realizácia projektu
Spolu

23 970,24
23 970,24

z
toho
súkromné
zdroje

EU
ŠR
VÚC
Obec
17 977,68 4 797,05
0
1 198,5 0
17 977,68 4 797,05
0
1 198,5 0

Základné údaje o projektovom zámere č. 1.3.1
Názov projektu
Modernizácia technického vybavenia ZŠ s MŠ
Garant
Obec Ţbince
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Projektová kancelária, stavebná spoločnosť, stavebný
úrad
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2017-2018
Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci stav vybavenia tried základnej školy,
chýbajúce moderné technické vybavenia v triedach
a potreby ich vyuţívania ţiakmi
Cieľ projektu
Zlepšenie podmienok v rámci vyučovacích procesov
Výstupy
Modernizované učebne v budove ZŠ s MŠ
Uţívatelia
Ţiaci navštevujúci školu, ich rodičia, pedagógovia
Indikátory monitoringu
Počet modernizovaných tried, počet uţívateľov
Poznámky
--Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektová kancelária
Nerelevantné
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Nerelevantné
Spracovanie
a
registrácia OÚ
2017
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Obec Ţbince
2017
Realizácia
Stavebná spoločnosť
2018
Kolaudácia
Stavebný úrad
2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady spolu
z toho verejné zdroje
z
toho
(eur)
súkromné
zdroje
EU
ŠR
VÚC Obec
Realizácia projektu
95 066,35 71 299,76 19 013,27
0 4 753,32 0
95 066,35 71 299,76 19 013,27
0 4 753,32 0
Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1.4.1
Názov projektu
Rekonštrukcia administratívnej budovy OÚ
Garant
Obec Ţbince
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Projektová kancelária, stavebná spoločnosť, stavebný
úrad
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2019-2022
Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci stav administratívnej budovy a potreba
jej rekonštrukcie, nereprezentatívny vzhľad budovy
a nevyhovujúce
podmienky
pre
prácu
administratívnych zamestnancov v obci
Cieľ projektu
Zlepšenie stavu obecných budov
Výstupy
Zrekonštruovaná administratívna budova
Uţívatelia
Pracovníci obce, obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu
Plocha budovy, počet uţívateľov
Poznámky
--Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektová kancelária
2019
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
2019
Spracovanie
a
registrácia OÚ
2020
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Obec Ţbince
2020
Realizácia
Stavebná spoločnosť
2021-2022
Kolaudácia
Stavebný úrad
2022
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady spolu
z toho verejné zdroje
z
toho
(eur)
súkromné
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Realizácia projektu
200 000 150 000 40 000
0
10 000 0
200 000 150 000 40 000
0
10 000 0
Spolu

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.1.1
Názov projektu
Miestne občianske poriadkové sluţby
Garant
Obec Ţbince
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Obyvatelia obce
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2017-2018
Stav projektu pred realizáciou
Potreba vytvorenia komplexného poskytovania
sluţieb miestnej poriadkovej sluţby v obci, potreba
posilnenia miestneho aktivizmu a komunitného
rozvoja, zvyšovanie a nárast vandalizmu, kriminality
v obci a protispoločenských činov, poškodzovanie
majetku osôb
Cieľ projektu
Zníţenie páchania trestných činov a poškodzovanie
majetku
Výstupy
Vytvorené
zdruţenie
miestnych
občianskych
poriadkových sluţieb
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Uţívatelia
Indikátory monitoringu
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik

Obyvatelia obce a širšieho okolia
Počet vytvorených sluţieb, počet dotknutých osôb
--Súčinnosť iného odboru alebo
subjektu
Projektová kancelária

Vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Spracovanie
a
registrácia OÚ
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Obec Ţbince
Realizácia
Obec Ţbince
Kolaudácia
Stavebný úrad
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady spolu
z toho verejné zdroje
(eur)

Realizácia projektu
Spolu

Termín (mesiac/rok)
Nerelevantné
Nerelevantné
2017

2017
2018
Nerelevantné
z
toho
súkromné
zdroje

EU
ŠR
VÚC Obec
100 805,4 75 604,05
20 161,08
0 5 040,27 0
100 805,4 75 604,05
20 161,08
0 5 040,27 0

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.2.1
Názov projektu
Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít
Garant
Obec Ţbince
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Terénni pracovníci
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2017 - 2018
Stav projektu pred realizáciou
Potreba
práce
s marginalizovanými
skupiny
obyvateľov, zabezpečenie rovnakého postavenia pre
znevýhodnené osoby, zlepšenie návykov týchto
občanov
Cieľ projektu
Zaistenie systematickej podpory rómskych občanov
Výstupy
Podpora sociálnej inklúzie
Uţívatelia
Obyvatelia obce a širšieho okolia, účastníci programu
Indikátory monitoringu
Počet osôb v programe, počet dotknutých osôb
Poznámky
--Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektová kancelária
Nerelevantné
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Nerelevantné
Spracovanie
a
registrácia OÚ
2017
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Obec Ţbince
2017
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Realizácia
Stavebná spoločnosť
2017-2018
Kolaudácia
Stavebný úrad
Nerelevantné
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady spolu
z toho verejné zdroje
(eur)

Realizácia projektu
Spolu

z
toho
súkromné
zdroje

EU
ŠR
VÚC
Obec
120 000
90 000 24 000
0
6 000 0
120 000
90 000 24 000
0
6 000 0

Základné údaje o projektovom zámere č. 2.3.1
Názov projektu
Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci
Garant
Obec Ţbince
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Projektová kancelária, stavebná spoločnosť, stavebný
úrad
Začatie a ukončenie projektu (od ..... do .....) 2017 - 2018
Stav projektu pred realizáciou
Absencia
voľnočasových
moţností
v obci,
nedostatočné infraštruktúra pre voľnočasové aktivity,
absencia moţnosti pre športové vyţitie detí
i dospelých v obci
Cieľ projektu
Zlepšenie moţností voľnočasových aktivít v obci
Výstupy
Vybudované multifunkčné ihrisko
Uţívatelia
Obyvatelia obce a širšieho okolia, športovci
Indikátory monitoringu
Plocha ihriska, počet športov, počet uţívateľov
Poznámky
--Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo Termín (mesiac/rok)
subjektu
Vypracovanie
projektovej Projektová kancelária
Pripravené
dokumentácie
Vydanie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Pripravené
Spracovanie
a
registrácia OÚ
Pripravené
ţiadosti o NFP, zhromaţdenie
príloh
Predloţenie projektu
Obec Ţbince
2017
Realizácia
Stavebná spoločnosť
2017-2018
Kolaudácia
Stavebný úrad
2018
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady spolu
z toho verejné zdroje
z
toho
(eur)
súkromné
zdroje
EU
ŠR
VÚC
Obec
Realizácia projektu
78 538,59 58 903,9 15 707,7
0 3 926,93 0
78 538,59 58 903,9 15 707,7
0 3 926,93 0
Spolu
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť popisuje postupy inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu rozvoja obce Ţbince a pribliţuje systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov.
Súčasťou tejto časti je aj vecný a časový harmonogram realizácie programu formou akčných
plánov.
5.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii
Pri realizácii PRO vystupujú ako partneri samosprávy obce Ţbince obyvatelia obce,
ktorí mohli svoje poţiadavky definovať v dotazníkom prieskume. V rámci prípravy
dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol distribuovaný do domácností a bolo moţné
ho vyplniť prostredníctvom internetovej stránky obce. Následne aktívne pristupovali k
prerokovaniu finálneho návrhu PRO obce. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OÚ boli
prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.
5.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia
Realizácia Programu rozvoja obce je činnosťou samosprávy obce, a tá ju vykonáva
prostredníctvom svojich orgánov. Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky
poslancov, OÚ, partnerov a verejnosti. Táto činnosť je naplánovaná do termínu december
príslušného roku, kedy bude predloţené hodnotenie PRO za predchádzajúci rok, aj jeho
prípadná aktualizácia.
Vo vzťahu k realizácii PRO obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh
strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PRO a kaţdoročne schvaľuje
vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktieţ schvaľuje spolufinancovanie
projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kaţdoročne hodnotiace a monitorovacie správy,
rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.
Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného
zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie,
podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k
Programu rozvoja obce Ţbince k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad.
5.3 Komunikačná stratégia
Rôzne formy komunikácie budú súčasťou kaţdého z pripravovaných a realizovaných
projektov Programu rozvoja obce v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a
publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov), alebo v rámci
komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých
projektov.
Komunikácia prebieha priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Dôleţitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, informačné tabule a rozhlas.
Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále aţ do ukončenia platnosti PRO. Ďalším
nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na
rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný
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kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môţe dať stanovisko k prerokovanému
materiálu.
Tabuľka - Komunikačný plán pre fázu realizácie PRO
Časový Miesto
Cieľová Forma
Téma, ciele
rámec
konania skupina
10/2017 OÚ
Poslanci Pracovné
Projektové
stretnutie
zámery na rok
2018

Vstupné údaje
Základné údaje
projektových
zámeroch

Výstupy
o

10/2017

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2018

11/2017

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Prepojenie
PRO
a
programového
rozpočtovania

12/2017

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2018

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2018
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia 2017
Návrh rozpočtu obce
na rok 2018

10/2018

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Projektové
zámery na rok
2019

Základné údaje
projektových
zámeroch

10/2018

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2019

11/2018

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Prepojenie
PRO
a
programového
rozpočtovania

12/2018

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2019

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2019
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia 2018
Návrh rozpočtu obce
na rok 2019

10/2019

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Projektové
zámery na rok
2020

Základné údaje
projektových
zámeroch

o

o

Návrh časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2018
Pripomienky
a
návrhy občanov

Návrhy štruktúry
programového
rozpočtu na rok
2018
Pripomienky a
návrhy občanov,
ponuka pre
súkromných
investorov
Návrh časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2019
Pripomienky
a
návrhy občanov

Návrhy štruktúry
programového
rozpočtu na rok
2019
Pripomienky a
návrhy občanov,
ponuka pre
súkromných
investorov
Návrh časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2020
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10/2019

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2020

11/2019

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Prepojenie
PRO
a
programového
rozpočtovania

12/2019

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2020

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2020
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia 2019
Návrh rozpočtu obce
na rok 2020

10/2020

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Projektové
zámery na rok
2021

Základné údaje
projektových
zámeroch

10/2020

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2021

11/2020

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Prepojenie
PRO
a
programového
rozpočtovania

12/2020

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2021

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2021
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia 2020
Návrh rozpočtu obce
na rok 2021

10/2021

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Projektové
zámery na rok
2022

Základné údaje
projektových
zámeroch

10/2021

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Projektové
zámery na rok
2022

11/2021

OÚ

Poslanci

Pracovné
stretnutie

Prepojenie
PRO
a
programového
rozpočtovania

12/2021

OÚ

Občania

Verejné
prerokovanie

Rozpočet obce
na rok 2022

Návrh
časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových zámerov
na rok 2020
Metodika
programového
rozpočtovania,
výsledky
hospodárenia 2022
Návrh rozpočtu obce
na rok 2022

o

o

Pripomienky
a
návrhy občanov

Návrhy štruktúry
programového
rozpočtu na rok
2020
Pripomienky a
návrhy občanov,
ponuka pre
súkromných
investorov
Návrh časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2021
Pripomienky
a
návrhy občanov

Návrhy štruktúry
programového
rozpočtu na rok
2021
Pripomienky a
návrhy občanov,
ponuka pre
súkromných
investorov
Návrh časového,
inštitucionálneho
a
finančného
zabezpečenia
projektových
zámerov na rok
2022
Pripomienky
a
návrhy občanov

Návrhy štruktúry
programového
rozpočtu na rok
2022
Pripomienky a
návrhy občanov,
ponuka pre
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súkromných
investorov

Formulár - Záznam z verejného prerokovania
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy
Názov dokumentu: Program rozvoja obce Ţbince na roky 2017 – 2022
Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu)
Termín pripomienkovania: kedy
Oznam uverejnený: kde
Text dokumentu k dispozícii: kde
Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.
Priamo oslovené subjekty: výbory mestských častí, mimovládne organizácie a pod.
Pripomienka č. 1
Text pripomienky:
Pripomienka sa týka časti dokumentu:
Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia
Zdôvodnenie komisie:
Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme
Zdôvodnenie odborného útvaru:
Počet pripomienok: celkový počet: ..... akceptované: .....
Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis

5.4 Systém monitorovania a kontroly
Cieľom monitoringu akčného plánu a projektových zámerov obce Ţbince je zostaviť
komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PRO počas celého obdobia
platnosti dokumentu. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.
Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OÚ, poslancov
a verejnosti. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude
predloţené hodnotenie PRO za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie
ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného kaţdoročného hodnotenia. V prípade
nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce.
Akčný plán je zoradený podľa opatrení a aktivít. Realizáciu navrhnutých aktivít a ich
monitoring zabezpečuje štatutárny zástupca obce Ţbince, alebo poverený pracovník
obecného úradu. V niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný
subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú
vymenované aktivity beţného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide
o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán a projektové zámery sú
spracované na základe údajov v schválenom rozpočte obce.
Správa o plnení akčného plánu a projektových zámerov bude spracovaná vţdy k
1.12. príslušného roka v zmysle Programu rozvoja obce Ţbince.
Tabuľka - Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebeţných hodnotení PRO na programové obdobie 2016-2022
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita
Typ hodnotenia
Najskôr v roku Podľa rozhodnutia obce/koordinátora PRO a vzniknutej
Strategické
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Operatívne
Tematické

2019
V prípade potreby
2018

Ad hoc mimoriadne

V prípade potreby

AD hoc hodnotenie
celého PRO alebo jeho
časti
Zdroj: Vlastné spracovanie

spoločenskej potreby
Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej
monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok
Pri značnom odklone od stanovených cieľov a hodnôt
ukazovateľov
Na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu obce,
podnetu poslancov - na základe protokolu NKÚ SR, správy
auditu a pod.
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ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť PRO obce poukazuje na finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a
aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PRO v podmienkach obce Ţbince.
Súčasťou tejto časti je vymedzenie indikatívneho finančného plánu na celú realizáciu PRO,
model viaczdrojového financovania ako aj hodnotiace tabuľky pre výber projektov.
Tabuľka - Intervenčná tabuľka - Príklad modelu viazdrojového financovania

Prioritná
oblasť
Opatrenie
1.1
Opatrenie
1.2
Opatrenie
1.3
Opatrenie
1.4
Opatrenie
2.1
Opatrenie
2.2
Opatrenie
2.3

Spolu

Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
štát
obec

Celkové náklady
EÚ

spolu

Súkro
mné
zdroje

438 729

329 796,75

87 945,8

21 986,45

438 729

0

23 970,24

17 977,68

4 794,05

1 198,5

23 970,24

0

95 066,35

71 299,76

19 013,27

4 753,32

95 066,35

0

200 000

150 000

40 000

10 000

200 000

0

100 805,4

75 604,05

20 161,08

5 040,27

100 805,4

0

120 000

90 000

24 000

6 000

120 000

0

78 538,59

58 903,9

15 707,7

3 926,93

78 538,59

0

1 058 109,58

793 582,19

211 621,92

52 905,48

1058 109,58

0

Tabuľka - Indikatívny rozpočet - sumarizácia

I. Hospodárska oblasť
II. Sociálna oblasť
III. Environmentálna oblasť

2017
0
0
0

2018
267 765,59
299 343,99
0

2019
0
0
0

2020
0
0
0

2021
0
0
0

2022
510 000
0
0
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ZÁVER
Formulár - Schválenie Programu rozvoja obce Ţbince
Schválenie PRO
Názov
dokumentu
Štruktúra
dokumentu

Spracovanie

Program rozvoja obce Ţbince na roky 2017 - 2022
Časť 1 – Analytická časť
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej
situácie obce s väzbami na širšie územie.
Časť 2 – Strategická časť
Táto časť obsahuje stratégiu rozvoja územia pri zohľadnení jeho vnútorných
špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce.
Časť 3 – Programová časť
Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PRO.
Časť 4 – Realizačná časť
Zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie PRO, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
PRO s ustanovením merateľných ukazovateľov, tieţ vecný a časový
harmonogram realizácie PRO formou akčných plánov.
Časť 5 – Finančná časť
Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie PRO.
Program rozvoja obce Ţbince na roky 2017-2022 bol spracovaný v súlade s
Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR dňa 18/8/2014 a to v nadväznosti na novelu Zákona o
podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 1. januára 2015.
- externí odborníci – spracovanie na kľúč, vypracovanie odborne spôsobilou
osobou,
- s poslancami, starostom a pracovníkmi samosprávy.
Spracovanie dokumentu prebiehalo v termíne od máj 2017 – do júna 2017.
Riadiaci tím pozostával z:
Dodávateľ
Starosta obce:
Ján Jurko
Zástupca starostu:
Ing. Tomáš Pastír
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Bc. Vladimír Kocúr, Martin Hudák, Marián Balog a Alexander Oţvat

Financovanie spracovania obec hradí z vlastných zdrojov.
Prerokovanie Verejné pripomienkovanie prebiehalo v termíne 13. 6. 2017 – 19. 06. 2017.
Dokument bol uverejnený na internetovej stránke obce Ţbince. V rámci
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moţnosti pripomienkovania neboli doručené od občanov ţiadne pripomienky.
Počas verejného pripomienkovania neboli doručené ţiadne pripomienky.
Schválenie
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PRÍLOHY
1.Povinné prílohy
Príloha č.1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov
zapojených do spracovania PRO
Zoznam členov riadiaceho tímu
Starosta obce
Zástupca starostu obce
Zoznam členov pracovných skupín
Funkcia v pracovnom zaradení
Funkcia v strategickom plánovaní
Hospodárska skupina
Mária Maruňáková
zodpovedná za finančnú časť, finančné
plánovanie, rozpočty
Mgr. Veronika Nagyová
zodpovedná za stanovené ciele a opatrenia
Sociálna skupina
Martin Hudák
zodpovedný za strategickú a programovú časť
Alexander Oţvát
zodpovedný za strategickú a programovú časť,
zabezpečenie komunikácie s verejnosťou
Environmentálna skupina
Ing. Tomáš Pastír
riadenie procesu spracovania, zodpovedná za
realizačnú časť
Bc. Vladimír Kocúr
dohľad nad jednotlivými zámermi
Zoznam partnerov zapojených do spracovania PRO
------Ján Jurko
Ing. Tomáš Pastír

Zdroj: vlastné spracovanie
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Príloha č.2 - Zoznam informačných zdrojov pouţitých v PRO
Názov dokumentu /
zdroj dát
Stratégia Európa
2020
Partnerská dohoda
SR na roky 2014 –
2020
Národná stratégia
regionálneho rozvoja
Národný rozvojový
plán
Program
hospodárskeho a
sociálneho rozvoja
Košického
samosprávneho kraja
Program
hospodárskeho a
sociálneho rozvoja
obce Ţbince
Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2011

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Platnosť Úroveň
Oblasť dát /
Webová stránka
dokumentu
téma
2020
európska
http://www.eu2020.gov.sk/
2020

národná

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

2030

národná

http://www.telecom.gov.sk

2020

národná

http://www.nsrr.sk/

2022

regionálna

Strategická časť,
regionálny
rozvoj

https://web.vucke.sk/files/dokumenty/
pub/regionalny_rozvoj/phsr/2015/phsr
_kosickeho_kraja_2016_2022_final.pd
f

2006-

lokálna

Analytická časť

OÚ Ţbince

-----

národná

http:// slovak.statistics.sk

Štatistický úrad SR

-----

národná

Demografia
Bytový a
domový fond
Demografia

Atlas SR
Google Earth

---------

národná
nadnárodná

Obecný úrad Ţbince

-----

lokálna

Štandardy
minimálnej
vybavenosti obcí
Cestovný poriadok

-----

národná

-----

národná

----Regionalizácia
cestovného ruchu v
SR
Zdroj: vlastné spracovanie

národná

Poloha obce
Poloha a
vzdialenosti,
doprava
Vybavenosť,
strategické
priority,
finančná a
rozpočtová
oblasť
Domový a
bytový fond
Autobusové
spojenia
Cestovný ruch

http:// slovak.statistics.sk

http://www.maps.gooogle.com

http://www.zbince.sk/

http://www.telecom.gov.sk/index/inde
x.php?ids=75272
http://www.cp.sk
http://www.telecom.gov.sk/index/inde
x.php?ids=102432
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Príloha č. 3 - Zoznam pouţitých skratiek
ESF - Európsky sociálny fond
ha - hektár
IBV - Individuálna bytová výstavba
IP - Investičná priorita
KH - Kohézny fond
km - kilometer
LAU - lokálna štatistická územná jednotka
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MŠ - Materská škola
MŢP SR - Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky
NFP - Nenávratný finančný príspevok
NSRR - Národný strategický referenčný rámec
NUTS - Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OÚ - Obecný úrad
PHSR - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PHRSR - Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
príp. - prípadne
PRO - Program rozvoja obce
SR - Slovenská republika
s.r.o. - spoločnosť s ručeným obmedzením
SWOT analýza - Analýza silných a slabých stránok, príleţitostí a hrozieb
ŠODB - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
ŠÚ SR - Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŢP - ţivotné prostredie
ZŠ - základná škola
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Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom do roku 2022

Aktivita
Projekt 1.1.1 –
Rekonštrukcia časti
miestnych
komunikácií
Projekt 1.1.2 Komplexná
rekonštrukcia
komunikácií
Projekt 1.2.1 –
Prevencia kriminality
a zvyšovanie
bezpečnosti v obci

Projekt 1.3.1 Modernizácia
technického
vybavenia ZŠ s MŠ
Projekt 1.4.1 –
Rekonštrukcia
administratívnej
budovy OÚ

Aktivita
Projekt 2.1.1 –
Miestne občianske
poriadkové sluţby

Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Ţbince
Priorita A) Zlepšenie dopravnej infraštruktúry
Rok
Zodpovedá
Financovanie
Opatrenie 1.1 - Rekonštrukcia ciest
2017-2018
Obec Ţbince
148 729,00 €

2018-2022

Obec Ţbince

290 000€

PRIORITA B) Skvalitnenie technickej infraštruktúry
Opatrenie 1.2 - Vybudovanie kamerového systému
2017-2018
Obec Ţbince
23 970,24 €

PRIORITA C) Zlepšenie stavu obecných budov
Opatrenie 1.3 - Rekonštrukcia ZŠ
2017-2018
Obec Ţbince

95 066,35 €

Opatrenie 1.4 - Rekonštrukcia OÚ
2019-2022
Obec Ţbince

200 000 €

Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Ţbince
Priorita D) Zvýšenie ţivotnej úrovne v obci
Rok
Zodpovedá
Opatrenie 2.1 - Vytvorenie poriadkovej sluţby
2017-2018
Obec Ţbince

Financovanie
100 805,4 €

Opatrenie 2.2 - Terénna sociálna práca
2017-2018
Obec Ţbince

120 000 €
Projekt 2.2.1 –
Terénna sociálna
práca a terénna práca
v obciach s
prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych komunít
PRIORITA E) Zlepšenie moţností voľnočasových aktivít
Opatrenie 2.3 - Vybudovanie multifunkčného ihriska
2017-2018
Obec Ţbince
78 538,59 €
Projekt 2.3.1 –
Vybudovanie
multifunkčného
ihriska v obci
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2. Ostatné prílohy
Príloha 5 - Zámer spracovania PRO
Názov dokumentu
Forma spracovania
Riadenie procesu spracovania

Obdobie spracovania

Financovanie spracovania

Program rozvoja obce Ţbince na roky 2017-2022
PRO bol spracovaný externými odborníkmi v spolupráci
s pracovníkmi obce.
Proces spracovania PRO prebehol za účasti pracovných
skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti
pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu a sociálnu.
Spracovanie PRO prebiehalo v období od mája do júna
2017.
Harmonogram spracovania je bliţšie rozpracovaný v
prílohe 6.
- náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v
osobohodinách)
- náklady na získanie informačných podkladov –
štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky,
- náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,
- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov,
úprava elektronických médií.

Zdroj: vlastné spracovanie

Príloha 6 - Harmonogram spracovania PRO
Harmonogram spracovania PRO - rok 2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
X
Úvod
X
Analytická
časť
X
Strategická
časť
X
Programová
časť
X
Realizačná
časť
X
Finančná
časť
X
Záver
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

XI

XII
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Príloha 7 - Vyhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu obyvateľov obce

V rámci realizovaného prieskumu respondentov vyplnilo dotazník k príprave rozvojového
dokumentu 8 občanov obce Ţbince, pričom charakteristika respondenta je nasledovná:
 z pohľadu pohlavia bolo 75% účastníkov prieskumu muţského pohlavia, 25%
ţenského pohlavia,
 z pohľadu najvyššieho dosiahnutého vzdelania malo 62,5% ukončenú strednú školu s
maturitou, 25% stredné vzdelanie a 12,5% vysokoškolské vzdelanie. Občania so
základným vzdelaním sa prieskumu nezúčastnil,
 priemerný vek respondentov bol takmer 43 rokov,
 vzhľadom k ekonomickej aktivite sa jednalo v 87,5% prípadov o zamestnaných
obyvateľov, 12,5% respondentov bolo zo skupiny dôchodcov.
Vnímanie obce ako miesta pre ţivot
62,5%

Graf - Dĺžka života respondentov v
obci

Graf - Spokojnosť so životom v obci

25%

37,5%

16-20 rokov
viac ako 21 rokov
75%

0%
spokojný/á čiastočne spokojný/á nespokojný/á

Graf - Hodnotenie napredovania obce
za posledných 5 rokov

63%

Stav historických a
kultúrnych pamiatok

50%

25%

pozitívne

Kvalita životného
prostredia

negatívne

25%

neviem posúdiť

50%

Kvalita ciest, ulíc a
chodníkov

13%

Služby pre turistov

0%

Úroveň rekreačných
služieb a možností…

0%

Graf - Hlavné kvality obce
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Graf - Hlavné nedostatky obce
práca s Rómami

12,50%

vzdelávanie

12,50%

životné prostredie

25%

rozvoj obce

62,50%

sociálna politika a infraštruktúra /domovy…

25,00%

dopravná infraštruktúra /cestná, železničná…

50,00%

technická infraštruktúra…
cestovný ruch

37,50%
0,00%

poľnohospodárstvo

12,50%

ekonomika a podnikateľské prostredie
0,00%

25,00%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Obec a jej budúci rozvoj
Hlavné zameranie obce v budúcom období
rekonštrukcia miestnych komunikácií
podpora rozvoja podnikania
rekonštrukcia verejných budov
rozšírenie ponuky a kvality obchodu a sluţieb
starostlivosť o pamiatky
vybudovanie nových ihrísk a športovísk
podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov
informačné systémy obce
ochrana prírody a ţivotného prostredia
úprava verejných priestranstiev
kultivácia a výsadba zelene
bytová výstavba a nové stavebné pozemky
rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí
spoločenský ţivot
poskytovanie sociálnej starostlivosti

100%
0%
25%
37,5%
13%
87%
0%
0%
13%
38%
13%
13%
25%
25%
12,5%

Návrhy na konkrétne projekty pre ďalšie obdobie
Multifunkčné ihrisko
Projekt zameraný na prácu s Rómami
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