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1

ÚVOD

1.1 Obsah dokumentu
V súlade so zákonom NR SR č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o
podpore regionálneho rozvoja, obec predkladá strednodobý strategický dokument s názvom
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lackovce na obdobie 2015 - 2023 (ďalej
len PHSR). Príprava a vypracovanie tohto dokumentu bolo zabezpečované dodávateľsky
v spolupráci so samosprávou obce.
Komplexný prístup k rozvoju územia bude v procese implementácie zabezpečený integráciou
investícií, ľudských a finančných zdrojov a ich zacielením na témy a do lokalít s najväčším
potenciálom rozvoja.
Pre identifikovanie potrieb, východísk a možných riešení a SWOT analýzu sa podkladom stalo
odborné spracovanie aktuálnych, relevantných štatistických údajov a ich systematizácia.
Stratégia miestneho rozvoja, jej vízia, ciele a opatrenia boli stanovené s ohľadom na existujúce
endogénne a exogénne zdroje.
Stratégia prihliada na reálne možnosti čo najefektívnejšieho využitia a zhodnotenia
definovaných zdrojov s cieľom rozvoja miestnej ekonomiky, jedného z predpokladov
dosiahnutia vyššej kvality života obyvateľov.
Implementáciu dokumentu podporí spolupráca obce so sociálno-ekonomickými partnermi v
oblasti regionálneho rozvoja.
Rozvojová stratégia zohľadňuje skutočnosť, že obec Lackovce je evidovaná v zozname obcí
zaradených do Oblastí s významnými prírodnými obmedzeniami, teda poľnohospodársky
znevýhodnených oblastí. Obec je zaradená podľa agregátneho kritéria - BKA (PRV SR 2014
– 2020, Určenie oblastí s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami (ANC – nové oblasti
2015 - 2020).
Obsah PHSR je definovaný nasledovne:
Analytická časť
tvorí databázu základných informácií, jej súčasťou je analýza východiskovej situácie obce
s väzbami na širšie územie. Identifikuje potreby, ktoré sú potrebami a zároveň predpokladmi
a príležitosťami pre rozvoj obce, ale poukazuje aj na možné riziká a ohrozenia. Analytická časť
naznačuje potenciál vo využívaní endogénnych a exogénnych zdrojov a najmä v ich zhodnotení
v relevantných sektoroch miestnej ekonomiky.
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Strategická časť
popisuje stratégiu rozvoja obce pričom zohľadňuje vnútorné špecifiká, špecifiká blízkeho
okolia a stanovuje víziu, prioritné oblasti, globálne a špecifické ciele. Stanovené ciele
generujúce rozvoj budú dosahované pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky, a to
v záujme dosiahnutia vyváženého a udržateľného rozvoja územia obce.
Programová časť
obsahuje v rámci jednotlivých prioritných oblastí a stanovených cieľov popis opatrení a aktivít
nevyhnutných na zabezpečenie realizácie PHSR. Obsahuje zároveň návrh predpokladaných
projektových zámerov, súbor merateľných ukazovateľov a v niektorých podkapitolách uvádza
konkrétne výstupy, výsledky a očakávaný dopad.
Realizačná časť
poskytuje popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR,
spôsob komunikácie a koordinácie počas implementácie dokumentu, systém monitorovania
a hodnotenia, vypracovanie akčného plánu pre vybrané aktivity s udaním vecnej a časovej
realizácie a s udaním predpokladaných zdrojov financovania.
Spracovateľ dokumentu kvôli lepšej prehľadnosti spracoval jednotlivé skupiny údajov do
formátu tabuliek.
Finančná časť
obsahuje plánované finančné alokácie na jednotlivé opatrenia transformované do aktivít,
termín ich realizácie a predpokladané zdroje financovania jednotlivých aktivít v rámci
implementácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Dulova Ves na
obdobie 2015 - 2023.
PHSR obce je otvorený strategický dokument, ktorého príprava a spracovanie prebiehalo v
rokoch 2015 a 2016. Implementácia strategického dokumentu je naplánovaná na obdobie 2015
– 2023, časový harmonogram a proces spracovania je nasledovný:
Tabuľka 1. Formulár Ú1 - Harmonogram spracovania

Termín
Prípravná fáza
Analytická časť
Strategická časť

X

2015
XI
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I.

2016
II.

III.
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Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Finalizácia, schvaľovanie,
SEA
Tabuľka 2. Proces spracovania

Zapojenie aktérov
regionálneho rozvoja

-

Zapojenie verejnosti

Zohľadnenie názorov
verejnosti
Publicita
Financovanie
spracovania

-

externou spoločnosťou
v spolupráci:
o s externými odborníkmi
o s starostom obce
o so zamestnancami obce
konzultovaný:
o s poslancami OZ
možnosť pripomienkovania:
o dotknutými subjektmi
o verejnosťou
prostredníctvom online dotazníkového prieskumu na
webovej stránke obce,
možnosťou konzultácií na OÚ
možnosťou konzultácií s externou spoločnosťou/
externými odborníkmi

-

zapracovanie výstupov z dotazníkového prieskumu do
pripravovaného dokumentu

-

informácie zverejňované na webovej stránke
informácie zverejňované na úradnej tabuli
informácie poskytované na zasadnutiach komisií OZ

-

z rozpočtu obce

1.2 Súlad s východiskovými koncepčnými dokumentmi
V období rokov 2015 – 2023 obec v rámci procesu implementácie strategického dokumentu
komplementárne s implementáciou ďalších koncepcií, plánov, stratégií a programov, ktoré
zameraním svojich intervencií môžu prispieť k dosahovaniu stanovených globálnych
a špecifických cieľov prostredníctvom tematicky zameraných intervencií do vymedzeného
územia, posilní rast konkurencieschopnosti miestnej ekonomiky a zvyšovanie kvality života
obyvateľov obce.
Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je východiskovým dokumentom
na národnej úrovni, o ktorý sa PHSR obce opiera, s rešpektovaním jeho vízie a strategického
cieľa. Na regionálnej úrovni sú to strategické dokumenty PSK a na miestnej úrovni dokumenty
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schválené obecným zastupiteľstvom. Dôležitú úlohu zohráva aj dokument regionálneho
významu - stratégia CLLD - pripravený na úrovni Miestnej akčnej skupiny.
Svojím tematickým zameraním bude PHSR v nadväznosti a doplnkovosti s nasledujúcimi
aktuálnymi / pripravovanými dokumentmi:
Miestna úroveň:
-

Stratégia CLLD

-

Lokálna stratégia komplexného prístupu

Úroveň PSK
-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008-2015,
sprac. 2008, aktualizovaná verzia sprac. 2010

-

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

-

Program rozvoja vidieka PSK, 2015

-

Rozvojová stratégia PSK pre cestovný ruch, 2009

-

Stratégia PSK pre podporu a rozvoj podnikania, 2009

-

Analytická štúdia efektívnosti pri využívaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK, rozpracované 2015

-

Program energetického manažmentu PSK, rozpracované 2015

-

Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu PSK, Prešov, 2014

-

Generel dopravnej infraštruktúry, rozpracované 2015

-

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

-

Koncepcia rozvoja informačného systému PSK, 2009

-

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

-

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015, sprac. 2013

-

Regionálna integrovaná územná stratégia PSK, rozpracované 2015

-

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

-

Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj, Územná
prognóza, zadanie, návrh, 2015

národná úroveň
-

Partnerská dohoda SR 2014-2020

-

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
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-

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR

-

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky

-

Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020

-

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013

-

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – Zmeny a doplnky
č. 1 KURS 2001

-

Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015

-

Operačné programy SR financované z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov na programové obdobie 2014 – 2020

-

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016

-

Národný strategický plán rozvoja vidieka pre programové obdobie 2007 – 2013

-

Program rozvoja vidieka 2014-2020

-

Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku

-

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015

-

Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015

-

Národný strategický plán rybného hospodárstva SR 2007 - 2013

-

Operačné programy SR na programové obdobie 2007 – 2013

-

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva

-

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014-2020

-

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

-

Zákonom 336/2015 Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov z 11. novembra 2015

-

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

nadnárodná úroveň
-

Stratégia Európa 2020

-

Programy medziregionálnej spolupráce INTERREG

-

Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2014 - 2020
(PL-SK 2014-2020)

Prostredníctvom výziev vyhlásených v rámci jednotlivých operačných programov a
realizáciou aktivít v oblastiach stanovených v súlade s cieľmi Slovenskej republiky a
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rešpektujúcich ciele EÚ v katastri obce pomocou schválených nenávratných finančných
príspevkov, podporia prijímatelia výkonnosť miestnej ekonomiky s predpokladaným
pozitívnym dopadom na vyššiu kvalitu života obyvateľov obce.
Tabuľka 3. Prehľad operačných programov a riadiacich orgánov

Operačný program

Riadiaci orgán

Ľudské zdroje (ĽZ)

MPSVR SR

Kvalita životného prostredia (KŽP)

MŽP SR

Integrovaný ROP (IROP)

MPaRV SR

Efektívna verejná správa (EVS)

MV SR

Rozvoj vidieka

MPaRV SR

Výskum a inovácie (VaI)

MŠVVaŠ SR

Integrovaná infraštruktúra (II)

MDVRR SR

Technická pomoc (TP)

ÚV SR

Európska územná spolupráca:
Program cezhraničnej spolupráce:
Poľsko – Slovenská spolupráca
ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko –
Ukrajina 2014 – 2020

MPaRV SR

Program nadnárodnej spolupráce
Stratégia Európa
ETC Dunaj

ÚV SR

Programy medziregionálnej spolupráce
INTERREG
ESPON
URBACT

MH SR
MDVRR SR
MDVRR SR
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2

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBCI

Tabuľka 4.Základná charakteristika obce (k 31.12.2015)

Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefónne smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obce (rok)
Celková výmera územia obce [ha]
Počet obyvateľov
Hustota obyvateľstva na km2

582140
Humenné
Prešovský samosprávny kraj
obec
066 01
+421 57
1317
359,89
707
196,39

2.1 História obce
Za najstaršie nálezy v okolí obce sú považované artefakty z obdobia paleolitu, ktoré zároveň
svedčia o paleolitickom osídlení v blízkosti obce a pravdepodobne aj v samotnej obci.
V katastri obce boli nájdené aj neolitické nástroje, a to v lokalite Pod Velikou.
Lackovce boli osídľované vďaka svojej výhodnej polohe aj v mladších historických obdobiach.
Názov dostali Lackovce pravdepodobne podľa mena svojho zakladateľa šľachtica Lacka.
Zdroje uvádzajúce datovanie prvej zmienky o obci nie sú jednotné. Doposiaľ nie je presne
potvrdené, či prvá zmienka o obci pochádza zo 14. storočia, alebo z 15. storočia. Územie obce
patrilo do 13. storočia do Zemplínskej stolice, ktorá susedila s Užskou župou. Odtiaľ do
Lackoviec prichádzali Rusíni, ale aj valasi. Na prelome 16. a 17. storočia boli Lackovce malou
dedinou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pestovaním viniča, ale boli aj zruční
remeselníci. V 17. storočí, podobne ako obyvatelia priľahlých obcí, aj obyvatelia Lackoviec
postupne chudobneli. V druhej polovici 18. storočia, na základe urbárskej regulácie, bol pre
obec Lackovce vydaný urbár. V 90tych rokoch 18. storočia žilo v obci 243 obyvateľov (sčítanie
za Jozefa II). V nasledujúcich rokoch sa počet obyvateľov znížil. Zlé životné pomery podnietili
obyvateľov k vysťahovalectvu „za oceán“.
V tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia mali Lackovčania štátnu ľudovú školu
a ochotnícke divadlo.
Obyvatelia obce prežili útrapy 1. a 2. svetovej vojny. Boli svedkami deportácií židovských
rodín, ktoré žili v obci a zažili biedu spôsobenú neúrodou počas vojen.
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V roku 1958 bolo v obci založené jednotné roľnícke družstvo a v roku 1961 dobrovoľný
hasičský zbor.

2.2 Geografická poloha
Obec Lackovce je jednou zo 60 obcí okresu Humenné, ktoré pôsobnosťou patria do
Prešovského samosprávneho kraja. Obec sa nachádza v južnej časti okresu, pričom centrum
obce leží necelé 2 kilometre od okresného mesta Humenné.

Obrázok 1. Mapa Prešovského samosprávneho kraja

Katastrálne územie obce priamo susedí s katastrálnymi územiami obcí:
a) na západe mesto: Humenné
b) na juhu obec: Hažín nad Cirochou
c) na východe obec: Kamenica nad Cirochou
d) na severe obec: Kochanovce
Najnižší bod územia obce sa nachádza v nadmorskej výške 150 m n.m., najvyšší v nadmorskej
výške 307m. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 157m n.m.

2.3 Prírodné pomery a klíma
GEOMORFOLOGICKÉ JEDNOTKY

Okres Humenné patrí do provincie Východných Karpát, subprovincie Vonkajších Východných
Karpát, oblasti Nízkych Beskýd, Laboreckej vrchoviny a Ondavskej vrchoviny, Beskydského
predhoria. Juhovýchodná časť je radená do subprovincie Vnútorných Východných Karpát,
Vihorlatsko – gutinskej oblasti – Vihorlatské vrchy.
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Obrázok 2. Mapa geomorfologických jednotiek (Atlas krajiny SR, 2002)

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002
Katastrálne územie obce, z hľadiska geomorfologického rozdelenia SR, je zaradené k územiu
Ondavskej vrchoviny, v tesnej blízkosti Beskydského predhoria.
VODSTVO

Povrchové vody
Najvýznamnejšou riekou okresu Humenné je rieka Laborec. Jej prameň sa nachádza v Nízkych
Beskydách, v katastrálnom území obce Čertižné (okres Medzilaborce), v nadmorskej výške 682
m n.m. Laborec je svojou dĺžkou 135,5 km v poradí desiatou najdlhšou riekou na Slovensku.
Tok rieky preteká okresmi Medzilaborce, Humenné, Michalovce a vo veľmi krátkom úseku aj
okresom Trebišov, v ktorom zároveň ústi do rieky Latorice. Laborec má viacero
pravostranných a ľavostranných prítokov (Udava, Výrava, Cirocha a iné). Povodie rieky má
veľkosť 4522,5 km2, pričom čiastočne preteká severo-západnou časťou katastra obce Lackovce.
V južnej časti katastrálneho územia obce preteká rieka Cirocha, ktorá preteká okresom Snina
a okresom Humenné. Prameň rieky sa nachádza v Bukovských vrchoch pod Ruským sedlom,
v nadmorskej výške 765 m n.m., blízko štátnej hranice s Poľskom. Rieka má celkovú dĺžku
56,6 kilometrov, pričom sa západne od obce vlieva do rieky Laborec.
Územím obce preteká Tŕňový potok, potok Kamenica ale aj ďalšie bezmenné toky.
PÔDA

Najviac zastúpeným druhom pôdy v okrese sú kambizeme (modálne a kultizemné nasýtené,
pseudoglejové nasýtené, modálne kyslé, pseudoglejové kyslé). Na území okresu sú zastúpené
taktiež andozeme, fluvizeme, pseudogleje, pararendziny i rendziny.
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V katastrálnom území obce sa nachádzajú prevažne pôdy: kambizem, fluvizem a kultizem.
Obrázok 3. Mapa pôdnych typov v okrese (Atlas krajiny SR, 2002)

andozeme modálne nasýtené, kambizeme andozemné a
kambizeme modálne nasýtené
andozeme modálne kyslé, kambizeme andozemné a kambizeme
A2
modálne kyslé,
A3 andozeme rankrové
F5 fluvizeme glejové
G1 pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé
G2 pseudogleje nasýtené
K2 kambizeme modálne a kultizemné nasýtené
A1

K5 kambizeme pseudoglejové nasýtené
K6 kambizeme modálne kyslé
K9
N2
R1
R2

kambizeme pseudoglejové kyslé
pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové
rendziny a kambizeme rendzinové
rendziny modálne, kultizemné, litozemné a rubifikované

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002

KLIMATICKÉ POMERY

Územie okresu Humenné patrí do viacerých klimatických okrskov (teplého, mierne teplého
a mierne chladného). V rámci okresu prevláda teplý, mierne vlhký okrsok s chladnou zimou
(priemerne 50 a viac letných dní za rok) nachádzajúci sa prevažne v centrálnej časti okresu.
Obrázok 4. Klimatické oblasti (Atlas krajiny SR,2002)

Zdroj: Atlas krajiny SR, 2002

T7- teplý, mierne vlhký s chladnou zimou, M3- mierne teplý, mierne vlhký, pohorkatinový až
vrchovinový (okolo 500 m n.m.), M6- mierne teplý, vlhký, vrchovinový ( prevažne nad 500 m
14
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n.m.) M7- mierne teplý, veľmi vlhký vrchovinový (prevažne nad 500 m n.m.), C1- mierne
chladný
Obec sa nachádza v klimatickom okrsku T7 - teplý, mierne vlhký s chladnou zimou,
s priemernými teplotami v januári ≤ -3°C. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje na úrovni
700-800mm.
Ochrana prírody
V okrese sa nachádzajú územia európskeho významu, chránené krajinné oblasti, prírodné
rezervácie, národné prírodné rezervácie ale aj chránené vtáčie územia.
V katastrálnom území obce Lackovce sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené územie.
Katastrálne územie nesusedí so žiadnym územím európskej sústavy NATURA 2000
(navrhované chránené územie európskeho významu ani chránené vtáčie územie). Realizácia
jednotlivých aktivít bude v súlade s platnou legislatívou SR v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Obrázok 5. Kvalita životného prostredia - zaťaženie okresov stresovými faktormi

2.4 Krajinná štruktúra
Katastrálne územie obce má rozlohu celkovo 359,83 hektárov. Poľnohospodárska pôda sa
rozprestiera na 238,34 hektároch a nepoľnohospodárska pôda na 121,49 hektároch.
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Poľnohospodárska pôda je najviac zastúpená ornou pôdou – 142,68 ha a trvalými trávnatými
porastmi – 82,77 ha . Menšími rozlohami sú zastúpené záhrady – 12,89 hektárov.
Nepoľnohospodárska pôda je zastúpená najmä lesnými pozemkami - 48,25 ha. Zastavaná
plocha a nádvoria zaberajú 32,75 ha, ostatné plochy 29,29 ha a vodná plocha len 11,19 ha.

Tabuľka 5. Výmera územia obce v hektároch - rok 2014
Celková výmera územia obce
Poľnohospodárska pôda

Nepoľnohospodárska pôda

spolu
spolu
orná pôda
záhrada
trvalý trávny porast
spolu
lesný pozemok
vodná plocha
zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha

Zdroj: ŠÚ SR
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3

ANALYTICKÁ ČASŤ

3.1 Analýza vnútorného prostredia
Analýza vnútorného prostredia disponuje databázou údajov tvoriacich základ pre stanovenie
rozvojovej stratégie. Nájsť príčiny nepriaznivého stavu v jednotlivých sektoroch miestnej
ekonomiky a naznačiť potreby, ktoré je možné vnímať aj ako príležitosti rozvoja, je taktiež
úlohou analýzy vnútorného prostredia. Nepriaznivý stav súvisí s nedostatočným potenciálom
ľudských zdrojov, nevyužívaním správnych metód, či postupov pri riadení, nedostatkom
informácií a dát ako podkladov ku správnemu posúdeniu a rozhodnutiu, ale aj s nedostatočnou
analýzou vnútorného a vonkajšieho prostredia a na základe toho nevhodne umiestnených
investícií. Je preto dôležité zmapovať a spracovať najmä tie skupiny dát, ktoré tieto príčiny
pomôžu identifikovať.
Výstupy z internej a externej analýzy a identifikácia potrieb, východísk a možných riešení
tvoria východisko pre správne nastavenie rozvojovej stratégie pre obec.
3.1.1 DEMOGRAFIA

Vývoj počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva
Tabuľka 6. Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Muži

Ženy
290
295
289
279
284
295
311
326
339
352
352

290
293
286
290
293
300
301
318
328
350
355

Zdroj: ŠÚ SR údaje k 31.12
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Spolu
580
588
575
569
577
595
612
644
667
702
707

Priemerný vek
37,57
37,90
38,72
39,21
39,46
36,35
39,62
39,34
39,99
38,91
-
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Graf 1. Vývoj počtu obyvateľov od roku 2005 do 2015
800
600
400

Vývoj počtu obyvateľov

200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zdroj: ŠÚ SR údaje k 31.12

Z grafu „Vývoj počtu obyvateľov“ vyplýva že za posledných 10 rokov obec eviduje mierny
nárast obyvateľov k čomu čiastočne prispieva aj poloha obce (malá vzdialenosť od okresného
mesta).
Tabuľka 7. Pohyb obyvateľstva (2005-2014)

Ukazovateľ
2005
Natalita
8
7
Mortalita
5
Prisťahovaní
Vysťahovaní
4
Celkový
2
prírastok

2006
6
4
8
2

2007
4
5
4
16

2008
5
6
6
11

8

-13

-6

Počet v rokoch
2009 2010 2011
4
6
6
4
6
2
12
24
19
4
6
10
8

18

2012
4
5
51
18

2013
3
7
31
4

2014
9
2
39
11

2015
6
8
12
5

32

23

35

5

13

Zdroj: ŠÚ SR

Graf 2. Veková štruktúra obyvateľstva (2015)

Veková štruktúra

67,33%

Predproduktívny vek
14,43%

Produktívny vek
Poproduktívny vek

18,25%

Ukazovateľ
Predproduktívny vek (14 a menej rokov)
Produktívny vek (15-64 rokov)
Poproduktívny vek (65 rokov a viac)

Počet

%

129
476
102

18,25
67,33
14,43

Zdroj: ŠÚ SR

Najväčšiu časť obyvateľov obce tvoria obyvatelia v produktívnom veku.
Tabuľka 8. Porovnanie vekovej štruktúry obyvateľstva (obec, okres, kraj, SR) 2015

Ukazovateľ

Obec

Okres
Humenné

18

Prešovský
kraj

Slovenská
republika

republika
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Predproduktívny
vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek

18,25
67,33
14,43

13,70
72,19
14,11

17,87
69,60
12,53

15,33
70,22
14,45

Graf 3. Národnostné zloženie obyvateľov obce
Slovenská
92,17%

Rusínska
1,50%

Maďarská
0,17%

Nezistená
4,50%

Ukrajinská
0,83%

Iná
0,33%

Česká
0,17%

Ruská
0,17%
Nemecká
0,17%

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tabuľka 9. Národnostné zloženie obyvateľov obce

SODB 2011
počet obyv.
%
92,17
553
0,17
1
1,50
9
0,83
5
0,17
1
0,17
1
0,17
1
0,33
2
4,50
27
100,00
600

Národnosť
Slovenská
Maďarská
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Ruská
Iná
Nezistená
Spolu
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Národnostné zloženie obce je homogénne. Majoritu tvoria podľa údajov z SODB 2011
obyvatelia, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti.
Graf 4. Obyvateľstvo obce podľa vierovyznania obyvateľov
Evanjelická cirkev
augsb. vyznania
1,18%

Gréckokatolícka
cirkev
2,56%

Iné
1,87%

Rímskokatolícka
cirkev
71,43%

Bez vyznania
7,39%
Nezistené
15,57%
SODB 2011
Počet obyv.
432
84
15

Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
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%
72,00
14,00
2,50
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Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Kresťanské zbory
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Bez vyznania
Iné
Nezistené
Spolu
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

4
1
6
23
5
30

0,67
0,17
1,00
3,83
0,83
5,00

600

100,00

Graf 5. Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
Úplné stredné
učňovské (s
maturitou)
5,17%
Stredné odborné (bez
maurity)
7,33%
Učňovské (bez
maturity)
8,83%
Základné Nezistené
6,50%
3,17%

Úplné stredné odborné
(s maturitou)
29,17%
Úplné stredné
všeobecné
5,17%

Bez vzdelania
14,83%

Vysokoškolské
doktoranské
0,33%

Vyššie odborné
1,83%
Vysokoškolské
bakalárske
3,00%
Vysokoškolské mag.,
inž. dokt.
14,67%

Tabuľka 10. Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania SODB 2011
Obyvateľstvo obce podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
muži

Študíjny odbor

Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a VT,
elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)
technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud. nástrojov,
archit., staveb. ,dopr.,pošty, telekom., automatiz., špec. odb.)
poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky
zdravotníctvo
spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv. vedy, ekonomika a
manaž., obchod a služby, SŠ- OA, HA, praktická š.,učeb.odb.)
spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy,
publicistika a informácie, telových., učiteľstvo, SŠ - gym.)
vedy a náuky o kultúre a umení
vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
nezistený

Bez školského vzdelania
Nezistené

20

ženy

Spolu

14
28
23
20
85
14
3
7
55
0
62
14

25
25
21
11
90
17
8
11
33
2
46
7

39
53
44
31
175
31
11
18
88
2
108
21

7

2

9

5
6
19

2
9
12

7
15
31

7

11

18

0
4
0
46
7

1
0
2
43
12

1
4
2
89
19
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Spolu

302

298

600

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

3.1.2 BÝVANIE
Zo sčítania obyvateľov domov a bytov, ktoré prebehlo v roku 2011 vyplýva, že zastavané
územie obce je tvorené prevažne domami s jednou bytovou jednotkou. Ku sčítaniu v roku 2011
sa v obci celkovo nachádzalo 152 bytov v budovách s jednou bytovou jednotkou, pričom 11
z nich bolo neobývaných a 14 bytov v budovách s 2 bytovými jednotkami. V obci sa
nenachádzajú byty v budovách s troma a viacerými bytmi. Prevažná väčšina bytov je obývaná
vlastníkmi.
Tabuľka 11. Byty podľa typu budovy
SODB 2011
Byty (Spolu)
Obývané byty
Neobývané byty
Nezistené

Byty v bytových Byty v budovách Byty v budovách Byty v budovách s
budovách
s jedným bytom s dvoma bytmi
troma alebo viac bytmi
166
152
14
0
155
141
14
0
11
11
0
0
0
0
0
0

Zdroj: SODB 2011

Tabuľka 12. Byty podľa typu vlastníctva
Typ vlastníctva
Byty obývané vlastníkom
Družstevné byty
Byty v nájme
Iná forma vlastníctva bytu
Nezistené
Neaplikovateľné

počet
150
0
0
2
2
0

Zdroj: SODB 2011

3.1.3 TRH PRÁCE A NEZAMESTNANOSŤ
Okres Humenné má z dlhodobého hľadiska nižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti, ako je
priemer evidovanej miery nezamestnanosti v Prešovskom samosprávnom kraji. V rokoch 2005
a 2006 sa miera evidovanej nezamestnanosti v okrese najviac priblížila k celoslovenskému
priemeru. V roku 2005 dosiahol celoslovenský priemer úroveň 11,39% a okres Humenné
úroveň 11,99%. V roku 2006 dosiahol celoslovenský priemer úroveň miery evidovanej
nezamestnanosti 9,40% a okres Humenné 10,01%. Z dlhodobého hľadiska bola najnižšia
evidovaná miera nezamestnanosti v okrese v roku 2007, keď dosiahla úroveň 9,49%, najvyššia
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bola v roku 2012, keď dosiahla úroveň 18,51%. Ku koncu roka 2015 dosiahla miera evidovanej
nezamestnanosti 14,91%, čím sa zaradila na štvrtú najnižšiu priečku po okresoch Poprad, Stará
Ľubovňa a Prešov.

Tabuľka 13. Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti

Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti (SR, PSK, Okres Humenné)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SR
13,07 11,36 9,40 7,99 8,39 12,66 12,46 13,59 14,44 13,50 12,29
PSK
17,50 15,77 13,68 12,05 12,86 18,29 17,75 18,95 20,66 19,35 17,45
HE
14,84 11,99 10,01 9,49 10,76 16,12 15,66 16,64 18,51 17,33 16,49
Zdroj: ŠÚ SR

2015
10,63
15,50
14,91

Graf 6. Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti (Okres Humenné, PSK, SR)
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Zdroj: ŠÚ SR
Tabuľka 14. Uchádzači o zamestnanie podľa veku v okrese Humenné
Uchádzači o zamestnanie podľa veku v okrese - roku 2015
Vek uchádzačov

15-24

25-34

35-49

50 a viac

Spolu

Počet

917

1443

1863

1399

5622

%

16,31%

25,67%

33,14%

24,88%

100,00%

Zdroj: ŠÚ SR
V okrese bolo ku koncu roka 2015 evidovaných celkovo 5622 uchádzačov o zamestnanie.
Najpočetnejšou skupinou uchádzačov o zamestnanie boli uchádzači vo veku od 35 do 49 rokov,
celkovo 1863 uchádzačov (33,14%).
Tabuľka 15. Znevýhodnený uchádzači o zamestnanie v okrese Humenné

Počet

Znevýhodnený uchádzači o zamestnanie v okrese - rok 2015
So zdravotným postihnutím
Absolventi
Mladiství
Dlhodobo nezamestnaní
362
355
25
2953

Zdroj: ŠÚ SR
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Najproblematickejšie uplatnenie na trhu práce majú dlhodobo nezamestnaní uchádzači
o zamestnanie. Za dlhodobo nezamestnaného človeka sa považuje osoba, ktorá je registrovaná
v evidencii uchádzačov o zamestnanie dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. V okrese
tvorilo ku koncu roka 2015 túto skupinu celkovo 2953 uchádzačov, čo tvorilo viac než 52 %
z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie.
Tabuľka 16. Evidovaní uchádzači o zamestnanie v obci
Evidovaní
uchádzači
o zamestnanie

Obec
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
33
20
25
24
24
39
53
45
45
39
54
49
18
11
16
13
13
22
34
24
22
18
33
26
15
9
9
11
11
17
19
21
23
21
21
23

Spolu
Muži
Ženy
Zdroj: ŠÚ SR

Najvyšší počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci (54 nezamestnaných) bol
zaznamenaný ku koncu roka 2014, naopak najnižší počet 20 bol zaznamenaný v roku 2005.
Tabuľka 17. Trvalo bývajúce obyvateľstvo v obci podľa ekonomickej aktivity

Nezistená

Z toho ekonomicky
aktívni

0

Iná

135

Príjemcovia
kapitálových príjmov

2

Deti do 16 rokov

33

Dôchodcovia

Študenti vysokých
škôl

29

Osoby v domácnosti

216
9
3
12
52
Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Študenti stredných
škôl

Nezamestnaní

Osoby na rodičovskej
dovolenke

Osoby na materskej
dovolenke

Pracujúci
dôchodcovia

Pracujúci
(okrem dôchodcov)

Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity

93

2

14

280

6

16

4

2

6

Skladové a pomocné činnosti v doprave

3

0

3

Poštové služby a služby kuriérov

1

0

1

10

Ubytovanie

0

1

1

3

3

4

3

7

1

3

4

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Počítačové programovanie, poradenstvo a
súvisiace služby

2

3

5

4

1

5

1

3

4

Muži

Ženy

2

2

4

2

1

3

Maloobchod okrem motorových vozidiel a
motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím

Dobývanie kovových rúd

1

0

1

Iná ťažba a dobývanie

1

0

1

Výroba potravín

7

3

Výroba textilu

0

Výroba odevov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a
korku okrem nábytku; výroba predmetov zo
slamy a prúteného materiálu

Odvetvie ekonomickej činnosti
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a
služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva

Odvetvie ekonomickej činnosti

Finančné služby, okrem poistenia a
dôchodkového zabezpečenia

23

Spolu

Ženy

10

Spolu

Muži

Tabuľka 18. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo odvetvia ekonomickej činnosti rok 2011
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Výroba papiera a papierových výrobkov

0

1

1

Výroba chemikálií a chemických produktov

5

4

9

Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych
výrobkov

2

0

2

Poistenie, zaistenie a dôchodkové
zabezpečenie okrem povinného sociálneho
poistenia
Pomocné činnosti finančných služieb a
poistenia
Činnosti v oblasti nehnuteľností

0

1

1

1

1

2

1

2

3

1

2

3

Právne a účtovnícke činnosti

0

2

2

3

0

3

3

1

4

Architektonické a inžinierske činnosti;
technické testovanie a analýzy

5

3

8

Reklama a prieskum trhu

2

1

3

4

0

4

Prenájom a lízing

3

0

3

1

2

3

2

0

2

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

2

1

3

1

0

1

Výroba nábytku

1

0

1

0

1

1

Iná výroba

0

1

1

1

1

2

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

2

0

2

Sprostredkovanie práce
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné
služby cestovných kancelárií a súvisiace
činnosti
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a
krajinnou úpravou
Administratívne, pomocné kancelárske a iné
obchodné pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne
zabezpečenie

12

8

20

6

0

6

Vzdelávanie

3

11

14

4

0

4

5

16

21

3

1

4

0

1

1

7

0

7

Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach
(rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

0

1

1

Inžinierske stavby

1

0

1

Športové, zábavné a rekreačné činnosti

3

0

3

Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a
motocyklov

6

3

9

Činnosti členských organizácií

1

1

2

2

1

3

Ostatné osobné služby

1

0

1

15

11

26

Nezistené

11

8

19

117

280

Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a
zariadení
Výroba počítačových, elektronických a
optických výrobkov
Výroba strojov a zariadení i. n.

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov;
recyklácia materiálov
Výstavba budov

Spolu 163

Zdroj: SODB 2011

Tabuľka 19. Postavenie obyvateľov v zamestnaní

Postavenie obyvateľov v zamestnaní SODB 2011
Vek

zamestnanci

15-19
20-24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65+
Spolu
%

0
7
21
24
28
25
24
35
14
1
0
179
63,9

podnikatelia
so
bez
zamestnancami zamestnancov

0
0
0
1
2
2
8
4
4
3
1
25
8,9

členovia vypomáhajúci
ostatní a
družstiev členovia domácností v nezistení
rodinných podnikoch

0
0
3
3
2
5
3
7
2
1
1
27
9,6

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0,4

Zdroj: ŠÚ SR
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0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0,4

2
11
12
9
2
4
3
2
1
1
0
47
16,8

Ekonomicky
aktívni
spolu

2
18
36
38
35
36
38
48
21
6
2
280
100,0

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lackovce
na obdobie 2015 - 2023

Tabuľka 20. Spoločnosti so sídlom v obci

Spoločnosti so sídlom v obci Lackovce
AZET, s.r.o. Humenné
BENROX s.r.o.
CNC Gold, s.r.o.
EKONOMIC s.r.o.
FAHC, s.r.o.
FRIVALD s.r.o.
Glass Global s.r.o.
ING VRC s.r.o.
KATO, s.r.o. Humenné

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MED - AID s.r.o.
MILITARY SLOVAKIA, s.r.o.
PED - AID s.r.o.
PRAKTICUS s.r.o.
SALTOMA a.s.
SUPRASTAV SK s.r.o
Štefan Sakáč
ZIPFARM s.r.o.

Zdroj: OR SR

Tabuľka 21. Živnostníci s prevádzkarňou v obci

Živnostníci s prevádzkarňou v obci Lackovce
1.
2.
3.
4.
5.

Matúš Majický - CARPIO
Marta Sciranková
Elena Pavlíková
František Schlimbach
STOMADENT SK s.r.o.

Jaroslava Pandošová
METCUT s.r.o.
Kamil Pištej CAMER
P.K.M. service, s.r.o.
Rastislav Fecenko -DREVOKOV - R.F

6.
7.
8.
9.
10.

Zdroj: ŽR SR

Tabuľka 22. Mimovládne organizácia v obci

Mimovládne organizácia v obci Lackovce
1.
Slovenský červený kríž – Miestna organizácia Lackovce
2.
Únia žien Slovenska – Miestna organizácia Lackovce
3.
Klub dôchodcov – Miestna organizácia Lackovce
4.
Športový klub Slávia Lackovce
Zdroj: Obecná štatistika

3.1.4 OBČIANSKA A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

3.1.4.1 Občianska vybavenosť
3.1.4.1.1 Vzdelávanie
Predškolské zariadenia
Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje Materská škola Lackovce (nachádzajúca sa v budove
obecného úradu), ktorej zriaďovateľom je obec. V súčasnosti prebieha celodenná starostlivosť
v zrekonštruovaných priestoroch. Deti majú k dispozícii moderné hracie prvky a didaktické
pomôcky. K 15.9.2016 navštevovalo materskú školu 20 detí.
Základné a stredné školstvo
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V obci sa nenachádza základná škola, z toho dôvodu dochádzajú žiaci s trvalým bydliskom v
obci za primárnym a sekundárnym (nižším a vyšším) vzdelávaním prevažne do základných
škôl v meste Humenné, kde sa nachádza 9 základných škôl, 3 gymnáziá, 7 stredných odborných
škôl a iné vzdelávacie inštitúcie.
3.1.4.1.2 Šport a športové zariadenia a turizmus
Športovo zdatní a aktívni obyvatelia obce Lackovce majú možnosť športové aktivity realizovať
vo viacerých druhoch športových zariadení.
K základnej športovej a voľnočasovej infraštruktúre v obci patrí: ihrisko pre deti, futbalové
ihrisko a multifunkčné ihrisko.
3.1.4.1.3 Cestovný ruch
Najväčším atraktorom v oblasti cestovného ruchu v Prešovskom kraji je najmä jedinečná,
ľudskou činnosťou málo narušená, príroda a historické pamiatky. Návštevníkov obce ako aj jej
obyvateľov láka v obci predovšetkým atraktívne miesto - Jazero L. A. Lackovce, ale aj umelé
kúpalisko. Obcou neprechádzajú oficiálne turistické trasy a cyklotrasy.
3.1.4.1.4 Zdravotníctvo
Obyvatelia obce dochádzajú za poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti do okresného mesta
Humenné, ale aj krajského mesta Prešov. V obci služby spojené so zdravotnou starostlivosťou
nie sú dostupné.
3.1.4.1.5 Sociálne služby
Obyvatelia obce môžu využívať sociálne služby poskytované v dennom stacionári.
Zriaďovateľom denného stacionára je nezisková organizácia ARIADNA, n.o. so sídlom v
meste Humenné (neverejný poskytovateľ). Sociálna starostlivosť je poskytovaná ambulantnou
formou, pričom kapacita zariadenia je 30 osôb.
3.1.4.1.6 Kultúrne inštitúcie a kultúrne pamiatky
Kultúrne zariadenia:
V obci sa nachádzajú kultúrne inštitúcie a objekty:
o kultúrny dom
o rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Národné kultúrne pamiatky
26
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V obci sa nenachádzajú objekty, ktoré by boli evidované v Registri nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok vedených Pamiatkovým úradom SR.
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3.1.4.2 Technická infraštruktúra
3.1.4.2.1 Cestná sieť a dopravné systémy
Cestná sieť
V katastrálnom území obce sa nachádza cesta III. triedy č. 3838 (pôvodné číslo 559001)
s celkovou dĺžkou 1,608km. Slúži ako zberná komunikácia, ktorá sa v katastrálnom území
mesta Humenné napája na cestu II. triedy č.559. Obec má v správe a zabezpečuje údržbu
miestnych komunikácií s celkovou dĺžkou 3,5km.
Tabuľka 23. Cesty v katastrálnom území obce

Názov a trieda cesty
III. / 3838
Miestne komunikácie

Cesta v správe
Správa a údržba ciest PSK
Obec Lackovce

Dĺžka cesty v katastri obce
1,2 km
3,5 km

Zdroj: Slovenská správa ciest – www.cdb.sk

Cyklodoprava
Na území obce sa nenachádzajú žiadne oficiálne cyklochodníky. Obyvatelia obce, ale aj turisti
využívajú na cykloturistiku/cyklodopravu komunikácie III. triedy, miestne komunikácie, ale aj
poľné cesty a lesné cesty.
Obec sa nachádza v dopravnej dostupnosti bicyklom do pätnástich minút (pri rýchlosti 20
kilometrov/hodina) od okresného mesta Humenné.
Cestná doprava
Autobusová doprava:
Obyvatelia obce majú cestnú osobnú dopravu v rámci okresu a kraja zabezpečenú priebežnými
linkami SAD Humenné. Dopravné spojenie v rámci kraja je zabezpečené aj inými prepravnými
spoločnosťami.
Železničná doprava
Katastrálnym územím obce neprechádza železničná trať. Najbližšia železničná stanica sa
nachádza v obci Hažín nad Cirochou trať č. 196 (Humenné ↔ Snina ↔ Stakčín) a v meste
Humenné trate č. 196 a č. 191(Michaľany ↔ Trebišov ↔ Michalovce ↔ Humenné ↔
Medzilaborce ↔ Lupków). Trate slúžia na verejnú osobnú, ale aj nákladnú dopravu.
3.1.4.2.2 Vodné hospodárstvo
Zásobovanie pitnou vodou
Všetci obyvatelia obce sú zásobovaní pitnou vodou. Vodovodná sieť s celkovou dĺžkou takmer
2,5 km bola v obci vybudovaná a daná do užívania v roku 1970 a je napojená na
Východoslovenskú vodárenskú sústavu (zdroj pitnej vody - Starina).
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Obyvatelia doplnkovo využívajú taktiež studne.
Čistička odpadových vôd
V obci je tiež vybudovaná kanalizačná sieť. Odpadové vody sú odvádzané do čističky
odpadových vôd Humenné. Výstavba kanalizácie bola dokončená v roku 2007 a v súčasnosti
sú na túto sieť napojené všetky domácnosti obce.
3.1.4.2.3 Energetické hospodárstvo
Zásobovanie plynom
Ako primárny zdroj na vykurovanie domácností, ohrev teplej vody, ale aj varenie, využívajú
obyvatelia zemný plyn. Obec je plynofikovaná od roku 1984, pričom v súčasnosti je
napojených približne 100% domácností obce.
Zásobovanie elektrickou energiou
Zastavané územie obce je zásobované elektrickou energiou prostredníctvom siete NN, ktorá
bola daná do užívania v roku 1948, a ktorá je tvorená prevažne vzdušnými vedením (drevenými
a betónovými stĺpmi). Elektrickou energiou sú zásobované všetky domácnosti obce. Svetelné
body sú umiestnené kombinovane na telekomunikačných stĺpoch, stĺpoch osvetlenia, ale aj na
stĺpoch NN.
3.1.4.2.4 Telekomunikácie
Telekomunikačná sieť obce je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu HOST Humenné. Sieť
je v obci tvorená podzemným, ale aj vzdušným vedením.
Mobilné siete
Pokrytie službami mobilných operátorov (GSM) v obci je dostatočné. Obyvatelia môžu
využívať služby všetkých operátorov pôsobiacich na území Slovenska.
Internetové pripojenie
Obyvatelia obce využívajú prevažne pripojenie prostredníctvom ADSL pripojenia a mobilného
internetu. Doplnkovo sú využívané aj iné formy internetového pripojenia (mikrovlnný internet).
Obecný rozhlas
Obec ma zriadený obecný rozhlas. Rozvody sú kombinovane na stĺpoch osvetlenia alebo NN.
Ústredňa sa nachádza v priestoroch obecného úradu.
3.1.4.2.5 Odpadové hospodárstvo
V obci je riešený zber komunálneho odpadu prostredníctvom zberných nádob a kontajnerov.
Vývoz komunálneho a separovaného odpadu (papier, zmiešané plasty, sklo, pet fľaše,
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elektronický odpad,

kovové obaly,

nebezpečný odpad)

v pravidelných intervaloch spoločnosťou FÚRA, s.r.o.
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3.1.4.3 Štandardy minimálnej vybavenosti obce
Tabuľka 24.Vybavenosť obce

Výber ukazovateľov

Odporúčaná
vybavenosť

Stav v
obci

•

Áno

•
•
•

Áno
Áno
Nie

o

Nie

o

Nie

•

Áno

o
•
•
o
•

Nie
Nie
Áno
Áno
Áno

o
o
•
•
•
•

Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Áno

•

Áno

Školstvo
Materská škola

Telovýchova a šport
Ihrisko pre deti
Ihrisko pre mládež a dospelých
Ihrisko maloplošné (menej ako 2000m2 plochy)

Cestovný ruch – verejné ubytovanie
Horské apartmány

Zdravotníctvo a sociálne služby
Ambulancie

Maloobchod
Potraviny, zmiešaný tovar

Kultúra
Knižnica (obecná, regionálna, krajská)
Výstavné priestory (výstavné areáli a siene)
Kultúrno –osvetové zariadenia, klubovne
Kostoly, modlitebne, synagógy, meditačné priestory
Cintoríny, domy smútku, urnové háje, krematóriá

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

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

• odporúčaná vybavenosť

o alternatívne doplnenie vybavenosti
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3.2 Zhodnotenie súčasného stavu územia - SWOT analýza
Z pohľadu možných kľúčových externých príležitostí a ohrození hodnotí, resp. monitoruje obec
z pohľadu kľúčových interných silných a slabých stránok najmä metóda SWOT analýzy. Nižšie
uvedená SWOT analýza obce v rámci jednotlivých častí prioritizuje položky podieľajúce sa na
vygenerovaní rozvojovej stratégie a dosiahnutí vízie:
„LACKOVCE – obec mnohých príležitostí “
Oblasť Hospodárstvo sa sústreďuje na faktory ovplyvňujúce vytváranie pracovných príležitostí
a tvorbu pracovných miest.
Oblasť Sociálna sa sústreďuje na faktory ovplyvňujúce vznik a ponuku moderných
a inovatívnych služieb a podmienky ovplyvňujúce vytváranie pracovných príležitostí a tvorbu
pracovných miest súvisiacich s ponukou služieb.
Oblasť Životné prostredie sa sústreďuje na environmentálne faktory ovplyvňujúce vytváranie
pracovných príležitostí a tvorbu pracovných miest v súvislosti s ochranou a zvyšovaním kvality
ekosystémových služieb.
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PRIORITNÁ OBLASŤ HOSPODÁRSTVO
Silné stránky

Slabé stránky

− katastrálnym územím obce prechádza
cesta III. triedy, ktorá slúži ako zberná
komunikácia v katastrálnom území mesta
Humenné napájajúca sa na cestu II. triedy
č.559
− obec má v správe a zabezpečuje údržbu
miestnych komunikácií s celkovou dĺžkou
3,5km.
− dopravná dostupnosť bicyklom do
pätnástich minút od okresného mesta
Humenné
− dobré dopravné spojenie
− prírodný potenciál dostupný pre zvýšenie
konkurencieschopnosti
miestneho
hospodárstva vidieckeho cestovného
ruchu, ekoturizmu a cykloturizmu
− manažment
obce
s dostatočnými
skúsenosťami
− obyvatelia otvorení novým myšlienkam

− nízky rozpočet obce
− nízka výkonnosť miestnej ekonomiky
− nízka diverzifikácia v ekonomických
činnostiach
− absencia oficiálnych turistických trás,
cyklotrás a cyklochodníkov
− nedobudované chodníky
− zlý stav autobusových zastávok v obci
− málo
zhodnotený
potenciál
obce
generujúci pracovné príležitostí v obci
− migrácia mladých ľudí za prácou
− nedostatok služieb v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu, nedostatok pracovných
príležitostí

Príležitosti

Ohrozenia

− blízkosť okresného mesta Humenné
− blízkosť
väčších
zamestnávateľov
etablovaných na trhu
− zvýšenie atraktívnosti obce pre mladé
rodiny prípravou územia
− na výstavbou nových bytov
− úspešnosť pri čerpaní z EŠIF
− možnosť podpory definovaných oblastí z
EŠIF
− možnosť podpory definovaných oblastí z
iných finančných mechanizmov

− ukončenie pracovného pomeru alebo
znižovanie
stavu
zamestnancov
zamestnávateľmi z regiónu
− lepšia finančná motivácia mladých v
zahraničí
− neochota podnikateľských subjektov
investovať na území obce
− znižovanie počtu SZČO a PO
− neúspešnosť pri čerpaní finančných
prostriedkov
z
iných
finančných
mechanizmov
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PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA
Silné stránky

Slabé stránky

−
−
−
−

− nedostatočne riešená ponuka nájomného
bývania
− potreba modernizácie a výstavby
voľnočasovej infraštruktúry
− potreba výstavby sociálneho zariadenia
− potreba výstavby detského ihriska a
vrátane doplnkovej infraštruktúry
− potreba výstavby športovísk a oddychovej
zóny
− obec nemá dostatočnú ponuku služieb
zabezpečujúcich bezpečnosť obyvateľov
nutná montáž a inštalácia kamerového
systému
− nutná výstavba miestnych komunikácií a
chodníka
− nedostatočné pokrytie obce internetom
− nedostatočne doriešená pietna zeleň

−
−
−
−
−
−
−
−
−

zabezpečené zásobovanie pitnou vodou
plynofikácia celej obce
celá obec zásobovaná elektrickou energiou
dostatočné pokrytie obce mobilnými
operátormi
potenciál pre realizáciu športových
a iných voľnočasových aktivít
zavedený obecný rozhlas
denný stacionár
kultúrny potenciál vhodný na využitie
a zhodnotenie v oblasti služieb
zachovaný vidiecky ráz územia
vhodné
podmienky
na
výstavbu
nájomných bytov
záujem zo strany obyvateľov a mladých
rodín o bývanie v obci
aktívna
samospráva
proklientsky
orientovaná
existencia predprimárnej vzdelávacej
infraštruktúry

Príležitosti

Ohrozenia

− zvýšenie atraktívnosti obce pre mladé
rodiny prípravou územia na výstavbou
nových (nájomných) bytov, napr. aj
prostredníctvom štátnych dotácií a NFP
− úspešnosť pri čerpaní z EŠIF
− možnosť podpory definovaných oblastí
z EŠIF
− možnosť podpory definovaných oblastí z
iných finančných mechanizmov

− nedostatočné využitie a zhodnotenie
prírodného a kultúrneho potenciálu
− nedostatočný
záujem
zo
strany
návštevníkov
− nedostatočný záujem o poskytovanie
služieb zo strany podnikateľov
− nedostatok štátnych a európskych dotácií
a príspevkov
na
skvalitnenie
infraštruktúry služieb
− neúspešnosť pri čerpaní finančných
prostriedkov ( NFP)

34

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lackovce
na obdobie 2015 - 2023

PRIORITNÁ OBLASŤ ENIRONMENTÁLNA
Silné stránky

Slabé stránky

− vybudovaná ČOV
− relatívne zachovalé životné prostredie

− nedostatočná kanalizačná sieť

− zabezpečený zber a odvoz komunálneho

− potreba zberného dvora a kompostoviska

− potreba rozšírenia vodovodného radu

odpadu

−
Príležitosti
− moderná

Ohrozenia
legislatíva

v oblasti

ekosystémovej politiky
− podpora

budovania

environmentálnej

infraštruktúry z národnej úrovne

− znižovanie počtu SZČO a PO
− neúspešnosť

pri

čerpaní

finančných

prostriedkov

z

iných

finančných

mechanizmov

− možnosť podpory tematických intervencií
jednotlivých oblastí z EŠIF

3.3

Analýza vonkajšieho prostredia

Kvalita ekosystémových služieb, bohatstvo, dostupnosť a schopnosť zhodnotenia prírodných
a kultúrnych interných zdrojov za spolupôsobenia vonkajších zdrojov patrí v súčasnosti medzi
najväčšie výzvy ovplyvňujúce rozvoj územia. Prírodný a kultúrny potenciál, stav ekosystémov,
stupeň rozvoja hospodárstva a priemyslu, kvalita služieb, a s tým súvisiaci stupeň ekonomickej
aktivity v blízkom okolí, sú dôležitým predpokladom pre rozvoj miestnej ekonomiky a rast
konkurencieschopnosti.
3.3.1 VONKAJŠIE FAKTORY ROZVOJA ÚZEMIA, VPLYV VONKAJŠIEHO
PROSTREDIA NA ROZVOJ ÚZEMIA, STEEP ANALÝZA
V súvislosti s analýzou vonkajšieho prostredia a jeho vplyvu na rozvoj a rast miestnej
ekonomiky, konkurencieschopnosti a zvyšovanie kvality života obyvateľov obce bola použitá
STEEP analýza, ktorá sa na rozdiel od SWOT analýzy používa pri hodnotení vplyvu len
faktorov vonkajšieho prostredia na rozvoj obce v nasledujúcich oblastiach.
S - spoločenské (sociálne) faktory
T - technické (technicko-technologické) faktory
E - ekonomické faktory, (E- ekologické faktory)
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P - politicko-právne faktory
STEEP analýza vonkajších faktorov
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociálne faktory

Technologické faktory

•
•
•

Ekonomické faktory

•
•
•
•
•
•

Ekologické faktory
Politické faktory

•

prírastok, úbytok obyvateľov
migrácia obyvateľov
vzdelanie
sociálne postavenie obyvateľov
historický a kultúrny vývoj spoločnosti
náboženské vyznanie
zavádzanie IKT
zavádzanie inovatívnych technológií
do výroby, postupov a procesov
investície v budúcnosti
prepojenie s politickými faktormi
stav jednotlivých sektorov národného
hospodárstva
vývoj meny, kurzu, inflácie
kúpyschopnosť obyvateľstva
ekosystémový prístup
ekosystémové služby
stupeň liberalizácie a demokracie
legislatívne zmeny ovplyvňujúce
podnikateľskú sféru
prenos kompetencií zo štátnej úrovne
na nižšie úrovne

Z hľadiska vplyvu vonkajšieho prostredia na rozvoj miestnej ekonomiky v obci je podstatný aj
vplyv viacerých faktorov na úrovni Prešovského kraja. Obec sa nachádza na území slovenskej
časti bývalej uhorskej Zemplínskej župy. V súvislosti s historickým vývojom sa na území
Prešovského kraja zachovali významné historické pamiatky.
PSK patrí svojou rozlohou 8 973 km2, ktorá zaberá 18,3 % rozlohy štátu a počtom obyvateľov
819 977, čo ku 31.12.2014 tvorilo 15,1% z celkového počtu obyvateľov SR, k najväčším
krajom.
Spoločnú hranicu v rámci Slovenskej republiky má Prešovský samosprávny kraj s tromi
samosprávnymi krajmi, na juhu s Košickým samosprávnym krajom a na západe s
Banskobystrickým a Žilinským samosprávnym krajom. Na severe je územie vymedzené
štátnou hranicou Slovenskej republiky s Poľskou republikou (Malopoľské a Podkarpatské
vojvodstvo) v dĺžke asi 360 km. Na východe je územie vymedzené štátnou hranicou s Ukrajinou
(Zakarpatská oblasť) v dĺžke asi 38 km.
Územie kraja je z hľadiska územného usporiadania Slovenskej republiky vymedzené
samosprávnym územným celkom Prešovského samosprávneho kraja a zahŕňa 23
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samosprávnych území miest a 642 samosprávnych území obcí, ktoré sú vytvorené zo 724
katastrálnych území. V kraji sa teda nachádza 665 obcí, najviac v rámci SR a je rozčlenený do
13 okresov (Prešov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov,
Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Rozlohou najväčšími sú okresy
Poprad, Bardejov a Prešov, naopak plošne najmenšími sú okresy Levoča, Stropkov
a Medzilaborce). Z celkového počtu obyvateľov žije 47,9 % v mestách (krajské mesto Prešov
obýva viac ako 90 tisíc obyvateľov). (Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský
samosprávny kraj).
Spomedzi všetkých krajov je v Prešovskom kraji dlhodobo najvyšší prirodzený prírastok. Na
druhej strane sa z Prešovského kraja vysťahovalo najviac obyvateľov. Saldo sťahovania ku
31.12.2014 dosiahlo hodnotu – 1,57 na 1 000 obyvateľov. K medziročnému nárastu počtu
obyvateľov vo veku 65 a viac rokov došlo v roku 2014 vo všetkých okresoch Prešovského
kraja. Veková štruktúra populácie Prešovského kraja ku 31.12.2014 v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi naznačuje demografické starnutie obyvateľstva.
Situácia mladých ľudí na trhu práce v Prešovskom kraji nie je lichotivá, keďže takmer polovica
z počtu ekonomicky aktívnych ľudí do 25 rokov veku je evidovaná na úradoch práce (44,5 %).
Táto situácia núti nezamestnaných mladých ľudí vycestovať za prácou do krajín Európskej
únie. Rizikovou skupinou z hľadiska uplatnenia na trhu práce sa stávajú aj nezamestnaní nad
45 rokov veku, u ktorých nízka jazyková vybavenosť a zdravotné problémy sťažujú hľadanie
práce doma aj v zahraničí. Za posledné roky pracovalo v zahraničí v priemere 40 tisíc ľudí
z Prešovského kraja, čo je najviac zo všetkých krajov Slovenska.
Priemysel v kraji je rôznorodý. Zastúpenie tu má kovospracujúci, drevospracujúci,
potravinársky, elektrotechnický, strojársky, chemický, textilný a odevný priemysel. Medzi
najvýznamnejšie podniky v bližšom okolí patria: TESLA STROPKOV, a.s., MECOM GROUP
v Humennom, Nexis Fibers v Humennom, Bukóza Export-Import vo Vranove nad Topľou,
Bukocel v Hencovciach a ďalšie.
Prešovský kraj patrí dlhodobo ku ekonomicky najslabším krajom, čiastočne z dôvodu, že kraju
má prevažne vidiecky charakter. V sídelnej štruktúre PSK, tak ako je to charakteristické pre
celé územie SR, prevládajú malé obce do 1000 obyvateľov.
Na území kraja pôsobí viac ako 26 tisíc právnických osôb, z toho podnikov je 17 847 a 53 081
fyzických osôb, podnikateľov, z toho 48 960 je živnostníkov, podnikajúcich v slobodnom
povolaní 2964 a samostatne hospodáriacich roľníkov je 1157. Oproti tomu v okrese Stropkov
je právnických osôb 720, z toho podnikov je 410. Fyzických osôb, podnikateľov je 1302, z toho
1191 je živnostníkov, podnikajúcich v slobodnom povolaní 63 a samostatne hospodáriacich
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roľníkov je 48 (ŠR, ku 31.12.2014). V okrese svoju činnosť orientujú najviac do odvetví
obchodu a dopravy a najmenej do odvetvia priemyselnej výroby. Najsilnejšími odvetviami, čo
sa týka exportu a produkcie PK sú štyri odvetvia, a to: potravinársky, strojársky, textilný
a chemický priemysel. (MDRR SR, 2013).
Poľnohospodárska pôda zaberá 42,4 % z celkovej rozlohy kraja. Z nej takmer dve pätiny
predstavuje orná pôda, na ktorej sa pestujú predovšetkým obilniny, krmoviny, olejniny a
zemiaky. V pestovaní zemiakov patrí kraj k najväčším producentom v SR. V rámci živočíšnej
výroby prevláda chov hovädzieho dobytka. Spolu s Banskobystrickým krajom obhospodaruje
najväčšie plochy lesných pozemkov.(zdroj: Štatistický úrad SR).
Aj keď Prešovský samosprávny kraj je na základe ekonomických ukazovateľov za posledné
roky jedným z najzaostalejších regiónov Slovenska, nenasvedčuje tomu územie bohaté na
prírodné, kultúrne a historické zdroje. PSK patrí medzi kraje s najlepšou environmentálnou
kvalitou. Na väčšine územia má PSK prostredie vysokej kvality. Prírodné prostredie je relatívne
málo narušené najmä v oblastiach s nízkou ekonomickou aktivitou. Na území kraja sa nachádza
76 území európskeho významu. Územie kraja je kvôli vyhovujúcej geologickej stavbe veľmi
bohaté na výskyt minerálnych a termálnych vôd Zastúpené sú všetky známe typy minerálnych
vôd (prírodné minerálne vody, prírodné liečivé vody a prírodné minerálne vody stolové, okrem
rádioaktívnych, niektoré dokonca vo veľkých koncentráciách). Sú považované za vzácny
prírodný zdroj a bezpochyby sú ďalším predpokladom rozvoja územia. Na území kraja sa
nachádzajú aj jedny z najstarších kúpeľov na Slovensku - Bardejovské kúpele.

3.4 Identifikácia potrieb, východísk a možných riešení
Program hospodárskeho sociálneho rozvoja obce sa prostredníctvom realizácie jednotlivých
aktivít snaží o vytvorenie prostredia generujúceho dopyt po inovatívnych službách
a produktoch, rešpektujúc potenciál územia a špecifiká disponibilnej pracovnej sily.
Mobilizácia a zhodnocovanie vnútorného potenciálu podnieti rast a rozvoj miestneho
hospodárstva, prispeje k zvyšovaniu zamestnanosti a zamestnateľnosti (v súlade s Národnou
stratégiou zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020) a zabezpečí rast kvality života
obyvateľov na dotknutom území.
S cieľom udržateľného využívania a zhodnocovania potenciálu územia je potrebné vybaviť
územie infraštruktúrou rôzneho typu. Potreby sú definované v nasledujúcich oblastiach:
- vidiecky cestovný ruch, agroturizmus
- priemyselná výroba
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- pôdohospodárstvo
-

energetický potenciál

Infraštruktúra rôznych typov
Úroveň materiálno - technického zázemia pre vymedzené oblasti tvorí dostupnosť a kvalita
relevantných infraštruktúr, napríklad dopravná, environmentálna, zelená alebo sociálna.

Identifikácia konkrétnych potrieb, východísk a možných riešení
1. Vytvárať priaznivejšie podnikateľské prostredie a motivovať k zakladaniu mikro
a malých podnikov.
2. Napomáhať vzniku a propagácii inovatívnych výrobkov s vyššou pridanou hodnotou
a ich uvádzaniu na trh.
3. Podporovať tvorbu pracovných príležitostí
4. Vytvárať prostredie podnecujúce pracovné príležitosti, podporovať tvorbu pracovných
miest, podporovať trvalo udržateľnú integráciu mladých ľudí do pracovného života,
zvýšiť šance zamestnať sa pre 50+.
5. Podporovať rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, flexibilne vytvárať nové atraktívne
služby a produkty cestovného ruchu s vyššou pridanou hodnotou.
6. Klásť väčší dôraz na ochranu, rozvoj, efektívne využívanie a zhodnocovanie
endogénnych zdrojov, kultúrneho a prírodného dedičstva.
7. Cielene investovať do infraštruktúry malých rozmerov, do technickej, sociálnej
infraštruktúry a infraštruktúry súvisiacej s voľným časom.
8. Klásť väčší dôraz na ochranu biologickej diverzity, efektívne využívať pôdu,
ekosystémový prístup vrátane zelených infraštruktúr, klásť väčší dôraz zvyšovaniu
energetickej efektívnosti.
9. Budovať kvalitnú environmentálnu infraštruktúru s cieľom zlepšenia odvádzania a
čistenia komunálnych odpadových vôd, znižovať množstvo biologicky rozložiteľných
odpadov a lepšieho prístupu ku kvalitnej vode a s cieľom zlepšenia protipovodňovej
ochrany.
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4

STRATEGICKÁ ČASŤ

Vízia, globálne a špecifické ciele sú súčasťou strategickej časti, ktorá primárne definuje želaný
stav v obci na konci riešeného časového obdobia. Ciele sú kreované tematicky s priemetom do
územia.
Z hľadiska posúdenia reálnosti dosahovania výstupov, výsledkov a dopadov implementácie
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce zohľadňujú ciele, identifikované potreby,
opatrenia a aktivity reálny potenciál a možnosti, špecifiká, ale aj možné ohrozenia počas
implementácie.
Definovaná vízia, globálne a špecifické ciele korešpondujú s dokumentmi na regionálnej
a národnej úrovni, ktoré nadväzujú na dokumenty Európskej únie.

Vízia:
Lackovce - obec mnohých príležitostí

Prioritná oblasť:
Hospodárstvo

Prioritná oblasť:
Sociálna

Prioritná oblasť:
Environmentálna

Globálny cieľ

Globálny cieľ

Globálny cieľ

Do roku 2023 zabezpečiť
lepšie podmienky pre
podnikateľské činnosti
vedúce k vyššej
výkonnosti miestneho
hospodárstva

Do roku 2023 dosiahnuť
v obci
Lackovce poskytovanie
kvalitných služieb v
bezpečnom prostredí

Špecifický cieľ
Prispôsobiť odvetvovú
štruktúrou miestnej
ekonomiky odvetvovej
štruktúre regionálneho
hospodárstva

Špecifický cieľ
Vyššia bezpečnosť pri
poskytovaní kvalitných
existujúcich
a inovatívnych služieb
a ich lepšia dopravná
dostupnosť
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Do roku 2023 dosiahnuť
vyššiu kvalitu
ekosystémových služieb

Špecifický cieľ
Zvýšiť kvalitu životného
prostredia
prostredníctvom služieb
šetrných k životnému
prostrediu
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5

PROGRAMOVÁ ČASŤ

V programovej časti programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v rámci troch

riešených prioritných oblastí sú globálne ciele, a špecifické ciele premietnuté do konkrétnych
opatrení. Rozpracovanie opatrení do konkrétnych aktivít je nevyhnutné na zabezpečenie
realizácie PHSR.
Konkrétne investičné zámery, ktoré obec plánuje realizovať v období 2015 – 2023, navrhnuté
na základe identifikovaných potrieb, východísk a možných riešení, sú kvôli lepšej prehľadnosti
aj v programovej časti spracované prehľadne v tabuľkách.

HOSPODÁRSTVO

Prioritná
oblasť

Opatrenie
1.1.1: Podporiť rozvoj
podnikateľských činností
nadväzujúcich na činnosti
v priemysle, poľnohospodárstve
a lesnom hospodárstve v rámci
regiónu
1.1.2: Podporiť rozvoj činností
v oblasti vidieckeho cestovného
ruchu a zabezpečiť investície
do infraštruktúry s tým
súvisiacej

Prioritná
oblasť

Aktivita
1.1.1.1: Výstavba kanalizácie a rozšírenie
vodovodného radu
1.1.1.2: Internetizácia obce
1.1.2.1: Vybudovanie cyklotrás a doplnkovej
infraštruktúry
1.1.2.2: Vybudovanie vyhliadkovej veže na
vrchu Veliká s vyhliadkou na kultúrne
pamiatky v okolí a na prírodnú chránenú
oblasť Vihorlat
1.1.2.3: Úpravy podzemného vojenského
úkrytu a prostredia v jeho okolí nachádzajúceho sa v miestnom lese
1.1.2.4: Studnička v miestnom lese - úprava
okolia studničky, vybudovanie oddychovej
zóny
1.1.2.5: Rekonštrukcia kaplnky z 30.-tych
rokov, úprava okolia kaplnky, vybudovanie
oddychovej zóny
1.1.2.6: Úprava turistického chodníka v
miestnom lese - na trase sa nachádzajú
kaplnka, studnička, podzemný úkryt a
(plánovaná vyhliadková veža)

Opatrenie

SO
CI
ÁL
N
A

2.1.1: Investovanie do
bezpečnostných prvkov obci

Aktivita
2.1.1.1 : Montáž a inštalácia kamerového
systému

41

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lackovce
na obdobie 2015 - 2023

2.1.2: Investovanie do miestnej
dopravnej infraštruktúry

2.1.3 Investovanie do
infraštruktúry zvyšujúcej
kvalitu života v obci

2.1.2.1: Výstavba miestnych komunikácií
a chodníkov
2.1.2.2: Vybudovanie autobusových zastávok
v obci
2.1.3.1: Vybudovanie detských ihrísk,
športovísk a oddychových zón
2.1.3.2: Vybudovanie sociálneho zariadenia
2.1.3.3: Vybudovanie zeleného cintorína
2.1.3.4: Výstavba nájomných bytov

ENVIRONMENTÁLNA

Prioritná
oblasť

Opatrenie

Aktivita
3.1.1.1: Vybudovanie zberného dvora
a kompostoviska

3.1.1: Investície do inovatívnej
environmentálnej
infraštruktúry a služieb

3.1.1.2: Úprava a údržba odvodňovacích
kanálov
3.1.1.3: Protipovodňové opatrenia vybudovanie ochranných hrádzí na riekach
Laborec a Cirocha

V súlade s uplatnením princípu integrovaných územných investícií a integrovaného prístupu
k územnému rozvoju je cieľom programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja naplniť
víziu:
VÍZIA
„ Lackovce - obec mnohých príležitostí“
V záujme dosiahnutia globálnych cieľov v rámci jednotlivých oblastí je potrebné zabezpečiť
podmienky pre efektívne a cielené využitie finančných zdrojov obec, príspevkov z európskych
štrukturálnych a investičných fondov, rôznych finančných mechanizmov a dotácií, štátneho
rozpočtu a vlastných finančných zdrojov prijímateľov.

5.1 Špecifikácia a popis opatrení
V období 2015 – 2023 obec Lackovce, prostredníctvom navzájom na seba nadväzujúcich
konkrétne vymedzených územných a tematických investícií, bude klásť dôraz na integrovaný
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prístup zabezpečujúci vyššiu výkonnosť a konkurencieschopnosť miestneho hospodárstva
s pozitívnym dopadom na zvýšenie kvality života obyvateľov.
Integrácia jednotlivých procesov a dostupných finančných, ľudských, materiálnych a iných
zdrojov zabezpečí dosiahnutie stanovených cieľov. Nevyhnutnou súčasťou je rešpektovanie
existujúcej legislatívy, ako aj ďalších dokumentov na rôznych úrovniach. Štrukturálne fondy
by mali byť v zmysle platnej legislatívy len doplnkovým zdrojom financovania potrieb
podporujúcich miestny a regionálny rozvoj, pre riešené územie je však získanie nenávratných
finančných príspevkov jedným z najdôležitejších zdrojov.
V priebehu implementácie tohto dokumentu budú všetky aktivity realizované v súlade s platnou
legislatívou a s ohľadom na zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe požiadaviek relevantných orgánov, ktorí vyjadrili v rámci procesu SEA svoje
pripomienky, samospráva obce Lackovce v priebehu implementácie predkladaného PHSR obce
vezme do úvahy nasledujúce odporúčania:
1. Pri spracovaní a realizácii projektov rešpektovať chránené územia európskej, národnej siete,
chránené stromy a prvky RÚSES /ÚPN VÚC Prešovského kraja/ alebo požiadať o spoluprácu
ŠOP SR, Správu CHKO Východné Karpaty.
2. Pri plánovaní jednotlivých činností zohľadniť vhodnosť využitia územia s ohľadom na:
a) výskyt svahových deformácií,
vhodnosť a podmienky
a stabilizovaných

stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych

svahových

deformácií

je

potrebné

posúdiť

a overiť

inžinierskogeologickým prieskumom,
územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
b) výskyt potenciálnych svahových deformácií,
vhodnosť a podmienky
a stabilizovaných

stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych

svahových

deformácií

je

potrebné

posúdiť

a overiť

inžinierskogeologickým prieskumom.
(Zdroj: Rozhodnutie č.j. OU-HE-OSZP-2016/007911–013-SL)

PRIORITNÁ OBLASŤ HOSPODÁRSTVO
1 Globálny cieľ: Do roku 2023 zabezpečiť lepšie podmienky pre podnikateľské činnosti
vedúce k vyššej výkonnosti miestneho hospodárstva
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1.1 Špecifický cieľ: Prispôsobiť odvetvovú štruktúrou miestnej ekonomiky odvetvovej
štruktúre regionálneho hospodárstva
Opatrenie 1.1.1: Podporiť rozvoj podnikateľských činností nadväzujúcich na činnosti
v priemysle, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v rámci regiónu
Zvyšovanie konkurencieschopnosti územia a rozvoj miestneho hospodárstva je v značnej miere
závislý aj od úrovne podnikateľského prostredia a schopnosti regiónu vytvárať pracovné
príležitosti. Je preto dôležité, aby taktiež hospodársky rozvoj v obci Lackovce generoval
vytváranie pracovných príležitostí a bol sprevádzaný vytváraním vhodných podmienok najmä
pre tie hospodárske subjekty, ktorých činnosti by mohli mať vysoký rastový a inovačný
potenciál a podporovali by inteligentný a inkluzívny hospodársky rast. Dobrá geografická
poloha obce vytvára potenciál pre rozvoj odvetví s vyššou pridanou hodnotou, s dopadom na
zvyšovanie regionálnej konkurencieschopnosti a na vyššiu tvorbu pracovných príležitostí.
K dosiahnutiu priaznivého hospodárskeho prostredia, k odstraňovaniu prekážok pri rozvoji
podnikania a pri vytváraní vyššej ponuky pracovných príležitostí prispieva nesporne kvalita
podnikateľského prostredia, teda aj kvalitná technická infraštruktúra.
„Malé a stredné podniky na Slovensku sú významnou časťou hospodárstva. Sú stabilizujúcim
prvkom hospodárskeho systému i sektorom s najväčším potenciálom rastu. Malé a stredné
podniky pôsobiace v nefinančnej podnikovej ekonomike poskytujú pracovné príležitosti viac
ako dvom tretinám aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako polovicou na tvorbe pridanej
hodnoty. Nezastupiteľnú úlohu majú malé a stredné podniky predovšetkým v oblasti tvorby
pracovných miest, vyrovnávania disparít regionálneho rozvoja a zavádzania inovácií do
hospodárskej praxe. Na druhej strane sú však malé a stredné podniky vo zvýšenej miere citlivé
na kvalitu podnikateľského prostredia. Z tohto dôvodu je dôležitou úlohou vlády systematické
zlepšovanie prostredia pre podnikanie, čo sa následne premieta do zlepšovania ich
konkurenčnej schopnosti na domácom aj európskom trhu.“(Správa o stave malého a
stredného podnikania v Slovenskej republike v roku 2013, str. 7)
Obec Lackovce aktivitami v rámci svojho Opatrenia 1.1.1 Podporiť rozvoj podnikateľských
činností nadväzujúcich na činnosti v priemysle, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
v rámci regiónu nadväzuje nielen na iniciatívy SR , ale aj na európske iniciatívy ktorých
„zámerom je aby sa politiky na rozvoj ekonomiky a tvorbu pracovných miest zameriavali viac
na menšie ako na veľké firmy.“
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Aktivitou 1.1.1.1: Výstavba kanalizácie a rozšírenie vodovodného radu sa snaží samospráva
zvýšiť kvalitu života v obci nielen obyvateľom, ale snaží sa taktiež vybudovať kvalitnú
technickú infraštruktúru, ktorá by prispela vo vyššej miere k vytváraniu lepších podmienok pre
rozvoj podnikateľského prostredia a zvyšovaniu atraktívnosti obce Lackovce.
Aktivitou 1.1.1.2: Internetizácia obce samospráva uľahčí dosahovanie globálnych cieľov, a to
v oblasti hospodárstva: „Do roku 2023 zabezpečiť lepšie podmienky pre podnikateľské
činnosti vedúce k vyššej výkonnosti miestneho hospodárstva v oblasti sociálnej: „Do roku
2023 dosiahnuť v obci Lackovce poskytovanie kvalitných služieb v bezpečnom prostredí“,
ale aj v oblasti environmentálnej: „Do roku 2023 dosiahnuť vyššiu kvalitu ekosystémových
služieb“.
Aktivita 1.1.1.1: Výstavba kanalizácie a rozšírenie vodovodného radu
Aktivita 1.1.1.2: Internetizácia obce
Opatrenie 1.1.2: Podporiť rozvoj činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a zabezpečiť
investície do infraštruktúry s tým súvisiacej
V súčasnosti sa z pohľadu mladých veľmi dynamickým odvetvím javí cestovný ruch, pre
oblasti s vysokým podielom vidieckeho obyvateľstva je to vidiecky cestovný ruch. V oblasti
vidieckeho cestovného ruchu vidí obec Lackovce príležitosť nielen vo svojich endogénnych
zdrojoch, ale aj v exogénnych zdrojoch v rámci okresu, ktorý disponuje dostatočným
prírodným a kultúrno – historickým bohatstvom. V okresnom meste a blízkom okolí
v súvislosti s historickým vývojom a geologickým vývojom a stavbou, ale aj jedinečnosťou
flóry a fauny nachádzajú viaceré významné kultúrne pamiatky a prírodné rezervácie. Je to
napríklad renesančno-barokový kaštieľ zo 17. storočia, postavený na mieste pôvodného
nížinného vodného gotického hradu z 13. storočia, viackrát upravovaný a koncom 19. storočia
prestavaný do podoby francúzskych barokových zámkov. V jednom z najväčších kaštieľov na
východnom Slovensku je dnes je zriadené vlastivedné múzeum. V Múzeu ľudovej architektúry
a bývania sú umiestnené objekty typické pre horný Zemplín, dominantou je unikátny drevený
kostolík. Pochádza z roku 1754 a preniesli ho z Novej Sedlice, vrátane vzácneho oltára a
ikonostasu. V meste Humenné, ktoré je dopravnou dostupnosťou od obce Lackovce vzdialené
len 15 minút, sa nachádza aj bývalý kláštor a kostol z 15. storočia s barokovo-rokokovými
olejomaľbami a rokokovo-klasiscistická synagóga z 18. storočia.

Z hľadiska prírodného

bohatstva je nesporne potenciálom pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu okolitá príroda,
v relatívne zachovalom stave, len čiastočne narušená ľudskou činnosťou. Z pohľadu
vidieckeho cestovného ruchu je vhodné využitie a zhodnotenie prírodného potenciálu na
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realizáciu mäkkých foriem cestovného ruchu a realizáciu rôznych ekovýchovných podujatí. V
blízkosti sa nachádzajú dve národné rezervácie. Od roku 1980 Humenská národná prírodná
rezervácia, s rozlohou 70,4 ha, s chránenými drieňovými dúbravami prechádzajúcimi do
lesostepi a s výskytom chránených druhov fauny a flóry.
V blízkosti katastra obce sa nachádza „navrhované územie európskeho významu (ÚEV)
Humenský Sokol. Jeho prevažnú časť tvorí Národná prírodná rezervácia Humenský Sokol,
územie chránené od roku 1980. V súčasnosti je v rámci rezervácie Humenský Sokol zriadený
náučný chodník, ktorý tvorí uzavretý okruh s celkovou dĺžkou 3, 5 km s prevýšením 257 m.
Zaujímavými geomorfologickými útvarmi v území Humenského Sokola je približne 40 m
vysoká skalná stena, jaskyňa Dúpna a menej známe jaskyne Sokolík, Sokolová a Horná“. Za
významný endogénny potenciál je možné považovať aj vodné dielo Domaša a aktivity spojené
s budovaním „Domaše ako oddychovo-relaxačného centra.
(http://www.sopsr.sk/natura/doc/inf_brozury/Hum_Sokol.pdf)
Plánovanou aktivitou 1.1.2.1: Vybudovanie cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry samospráva
obce vytvorí lepšie podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v synergii s politikami
a dokumentmi v tejto oblasti, akým je napríklad Generel dopravnej infraštruktúry v PSK
(výkres nemotorovej dopravy a cykloturistiky), v rámci ktorého je plánovaná cyklotrasa
prepájajúca obec Lackovce s mestom Humenné a ďalšími obcami - Kochanovce, Udavské
a Velopolie.
Aktivita 1.1.2.1: Vybudovanie cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry
Aktivita 1.1.2.2: Vybudovanie vyhliadkovej veže na vrchu Veliká s vyhliadkou na kultúrne
pamiatky v okolí a na prírodnú chránenú oblasť Vihorlat
Aktivita 1.1.2.3: Úpravy podzemného vojenského úkrytu a prostredia v jeho okolí nachádzajúceho sa v miestnom lese
Aktivita 1.1.2.4: Studnička v miestnom lese - úprava okolia studničky, vybudovanie
oddychovej zóny
Aktivita 1.1.2.5: Rekonštrukcia kaplnky z 30.-tych rokov, úprava okolia kaplnky, vybudovanie
oddychovej zóny
1.1.2.6: Úprava turistického chodníka v miestnom lese - na trase sa nachádzajú kaplnka,
studnička, podzemný úkryt a (plánovaná vyhliadková veža)
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PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA
Na základe stanoviska Okresného úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, list
číslo OU-HE-OCDPK-2016/008356-002 zo dňa 20.7.2016, doručený 20.7.2016, doručený
20.7.2016 v rámci procesu SEA, samospráva obce Lackovce v priebehu implementácie
predkladaného PHSR obce vezme do úvahy:
-

že katastrálne územie obce Lackovce je v dotyku s cestou III/3838, a preto bude rešpektovať jej
súčasné smerové a šírkové usporiadanie v zastavanom území. Cieľom dokumentu PHSR je analýza
súčasného stavu obce Lackovce a premietnuté územné súvislosti vyplývajúce z územného priemetu
cieľov, priorít a opatrení dokumentov regionálneho rozvoja a Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja / dopad na územie obce Lackovce /,

-

v územnoplánovacej činnosti o poskytnutie podkladov týkajúcich sa technickej a dopravnej
infraštruktúry resp. rozvojových zámerov /dopravno-inžinierske dokumentácie/ je potrebné
požiadať majetkového správcu ciest II. a III. triedy, t.j. Správu a údržbu ciest PSK, Jesenná 14, 080
01 Prešov.

(Zdroj: Rozhodnutie č.j. OU-HE-OSZP-2016/007911–013-SL)
2 Globálny cieľ: Do roku 2023 dosiahnuť v obci Lackovce poskytovanie kvalitných
služieb v bezpečnom prostredí
2.1 Špecifický cieľ: Vyššia bezpečnosť pri poskytovaní kvalitných existujúcich
a inovatívnych služieb a ich lepšia dopravná dostupnosť
Komplexným prístupom a integráciou územných investícií s cieľom zvýšiť kvalitu života
obyvateľov a atraktívnosť obce plánuje samospráva realizovať také aktivity, ktoré budú v obci
generovať lepšiu dopravnú dostupnosť a vyššiu bezpečnosť. Obec Lackovce, ako prenesený
výkon štátnej správy, vykonáva aj miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a
účelových komunikácií, preto podporí výstavbu miestnych pozemných komunikácií, ktoré sú
súčasťou dopravného vybavenia obce a sú základom dopravného spojenia. V integrácii
s predchádzajúcimi aktivitami podporí samospráva bezpečnosť v obci výstavbou chodníkov
a vybudovaním autobusových zastávok. V rámci prevencie pred kriminalitou a vandalizmom,
na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, života a majetku, zastupiteľstvo obce
plánuje investície do montáže a inštalácie kamerového bezpečnostného systému.
Samospráva sa snaží systémovo – komplexným prístupom k potenciálu územia a možnostiam
samosprávy - integrovať investície a umiestňovať ich do lokalít s najväčším potenciálom
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rozvoja miestneho hospodárstva a zvyšovania konkurencieschopnosti. Súčasné vysoké
pracovné nasadenie v kombinácii so snahou o zdravý životný štýl prináša aj nové požiadavky
na infraštruktúru bývania a infraštruktúru súvisiacu s využívaním voľného času.
Keďže v súčasnosti je odliv mladých ľudí najmä z obcí východného Slovenska pomerne
výrazný, vláda Slovenskej republiky schválila v roku 2015 Koncepciu štátnej bytovej politiky
do roku 2020, ako rámcový dokument štátu pre oblasť bývania. Tento dokument reaguje na
aktuálny stav a podmienky v rozvoji bývania, ktorého kvalita a dostupnosť sú ukazovateľmi
kvality života na Slovensku. Dostupnosť bývania jednotlivcov, alebo rodín závisí od ich
ekonomických možností, teda vo väčšine od ich príjmovej situácie. V ťažkej situácii sa
nachádzajú mladé rodiny, ktoré si bez pomoci štátu nie sú schopné obstarať primerané bývanie.
Samospráva obce sa komplexným prístupom k územnému rozvoju snaží udržať a prípadne do
budúcnosti zvýšiť počet obyvateľov, a to najmä s dôrazom na mladú populáciu, mladé rodiny.
Keďže bývanie je základná potreba každého človeka, obec má záujem aj o výstavbu nájomných
bytov. Plánuje ich poskytnúť obyvateľom, ktorí nie sú schopní obstarať si primerané bývanie.
Tento prístup „vychádza z napĺňania troch základných pilierov udržateľného rozvoja bývania,
a to environmentálneho, ekonomického a sociálneho“. (Koncepcia štátnej bytovej politiky do
roku 2020).
Sociálny prístup podporí okrem iného
➢ zlepšenie celkového prístupu všetkých k primeranému, cenovo dostupnému,
➢ kvalitnému, zdravému a bezpečnému bývaniu,
➢ zabezpečenie financovania sociálneho a cenovo dostupného bývania,
➢ zlepšenie prístupu osôb so špeciálnymi potrebami k bezbariérovému bývaniu,
➢ akceptovanie kultúrnej identity konkrétneho prostredia a obyvateľov
Kvalitná voľnočasová infraštruktúra, umiestnená v prostredí veľmi málo narušenom ľudskou
činnosťou, podporujúca relax, aktívny oddych a prispievajúca k zdravému životnému štýlu je
taktiež jednou z podmienok pri výbere bývania, či návštevnosti regiónu. Vybudovanie detských
ihrísk, športovísk a oddychových zón, ktoré budú reagovať na súčasné trendy outdorových
športovísk a oddychových zón budú zahŕňať bezpečnostné a moderné hracie prvky najmä pri
výstavbe detského ihriska, ale aj inovatívne a netradičné prvky pri realizácii outdorových zón.
Významnú súčasť verejnej zelene obcí a miest tvoria cintoríny. Aj tieto sepulkrálne objekty
musia v súčasnej dobe reagovať na moderné trendy a zahŕňať súčasné požiadavky a kritériá
jednak na ich umiestnenie v sídelnej a krajinnej štruktúre, jednak na výsadbu drevín s cieľom
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zvyšovania podielu zelene a zachovania vidieckeho charakteru. Samospráva v rámci
komplexného prístupu ku zvyšovaniu kvality života v obci plánuje vybudovanie zeleného
cintorína.
Štartovacie byty majú vznikať v lokalitách blízko pracovných príležitostí. Program je
orientovaný na mladé rodiny a jednotlivcov do 35 rokov.
Opatrenie 2.1.1: Investovanie do bezpečnostných prvkov obci
Aktivita 2.1.1.1 : Montáž a inštalácia kamerového systému
Opatrenie 2.1.2: Investovanie do miestnej dopravnej infraštruktúry
Aktivita 2.1.2.1: Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
Aktivita 2.1.2.2: Vybudovanie autobusových zastávok v obci
Opatrenie 2.1.3: Investovanie do infraštruktúry zvyšujúcej kvalitu života v obci
Aktivita 2.1.3.1: Vybudovanie detských ihrísk, športovísk a oddychových zón
Aktivita 2.1.3.2: Vybudovanie sociálneho zariadenia
Aktivita 2.1.3.3: Vybudovanie zeleného cintorína
Aktivita 2.1.3.4: Výstavba nájomných bytov

PRIORITNÁ OBLASŤ ENVIRONMENTÁLNA
Na základe stanoviska Okresného úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie,
list číslo OU-HE-OSZP-2016/008599-002-DK zo dňa 26.7.2016, doručený 26.7.2016
v rámci procesu SEA:
-

samospráva obce svoju činnosť umiestni mimo chránených území, keďže k.ú. Lackovce je
územím s 1. stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Do k.ú Lackovce Z prvkov ÚSES-u sa tam nachádza RBk Laborec BC-R Sútok Cirochy
a Laborca, a preto Obec Lackovce,
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-

spracovatelia a realizátori projektov budú spolupracovať so ŠOP SR a Správou CHKO
Východné Karpaty.

Na základe stanoviska Okresného úradu Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie,
list číslo 2016/008117-002-Gk zo dňa 14.7.2016, doručený 14.7.2016 v rámci procesu
SEA:
-

samospráva obce v prípade realizácie činností súvisiacich s odpadovým hospodárstvom bude
dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Zdroj: Rozhodnutie č.j. OU-HE-OSZP-2016/007911–013-SL)

3 Globálny cieľ: Do roku 2023 dosiahnuť vyššiu kvalitu ekosystémových služieb
3.1 Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu životného prostredia prostredníctvom služieb
šetrných k životnému prostrediu
Cieľom aktivít definovaných v rámci Prioritnej oblasti Environmentálnej je dosiahnuť vyššiu
kvalitu ekosystémových služieb a zvýšiť kvalitu životného prostredia prostredníctvom služieb
a infraštruktúry šetrných k životnému prostrediu. Obec Lackovce plánuje v období 2015 – 2023
investovať do inovatívnej environmentálnej infraštruktúry a služieb. Vybudovaním zberného
dvora a kompostoviska má záujem zlepšiť nakladanie s odpadmi, predchádzať vzniku odpadov,
znižovať množstvo biologicky rozložiteľných odpadov, a to aj zvýšením separovaného zberu
biologicky rozložiteľných zložiek komunálnych odpadov v domácnostiach. Dôjde tým k
zvýšeniu podielu zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov.
Takéto opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku odpadov nepriamo, ale významne
prispievajú k redukcii emisií skleníkových plynov.
Tieto opatrenia bude obec realizovať v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri
predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie
povinnosti na úseku odpadového hospodárstva. Obec bude zároveň pri zohľadňovaní potrieb
obce budovať vhodné odpadové hospodárstvo (zberný dvor) dodržiavať legislatívne normy v
oblasti odpadového hospodárstva, a to zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti
výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov a pod
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Rešpektovať bude obec aj ďalšie zákony a nariadenia súvisiace s nakladaním s odpadmi, ako
je napr. Základný právny rámec hospodárenia s biologicky rozložiteľným odpadom a pod.
Aj keď odvodňovacie kanály sú typické najmä pre severozápadnú Európu, nachádzajú sa aj
v katastrálnych územiach obcí, ktoré sa potrebujú vyrovnať s ich údržbou.
Renaturácia technicky upravených korýt spočíva najmä v zanášaní a zarastaní brehov a ich
vymieľaní. Na renaturáciu je v súčasnosti viacero názorov. Renaturácia je v rámci povodia
z hľadiska štátnej ochrany prírody významným pozitívnym javom. Jej prínosy ku zlepšovaniu
stavu vodných tokov sú rozsiahlejšie, ako prínosy revitalizačných stavieb. Správa vodných
tokov v staršom ponímaní však vníma renaturačné zmeny nepriaznivo, ako nežiadúcu
degradáciu a snaží sa im čeliť.
Samospráva obce Lackovce ako ďalšiu zo svojich aktivít plánuje údržbu a úpravu
odvodňovacích kanálov.
Opatrenie 3.1.1: Investície do inovatívnej environmentálnej infraštruktúry a služieb
Aktivita 3.1.1.1 Vybudovanie zberného dvora a kompostoviska
Aktivita 3.1.1.2 Úprava a údržba odvodňovacích kanálov
Aktivita 3.1.1.3 Protipovodňové opatrenia -vybudovanie ochranných hrádzí na riekach
Laborec a Cirocha
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5.2 Projektové zámery
Tabuľka 25. Prehľad projektových zámerov – obec Lackovce
P. č.

Investor

Typ zámeru

Zameranie projektu

Stručný popis, resp. poznámky

Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný
Oblasť

1.

Obec
Lackovce

Investičný

Obec
Lackovce

Investičný

2.

Obec
Lackovce

Investičný

3.

Obec
Lackovce

Investičný

4.

Obec
Lackovce

Investičný

5.

Obec
Lackovce

Investičný

6.

Investičný

7.

Obec
Lackovce
Obec
Lackovce

Investičný

8.

Obec
Lackovce

Investičný

9.

Obec
Lackovce

Investičný

10.

Obec
Lackovce

Investičný

11.

Výstavba kanalizácie a
rozšírenie kanalizácie a vodovodného
rozšírenie vodovodného radu radu pre nové bytové oblasti obce
Internetizácia obce
Vybudovanie cyklotrás a
doplnkovej infraštruktúry

sprístupnenie internetu pre širokú
verejnosť
vytvoriť cyklotrasy pre občanov, turistov

Montáž a inštalácia kamerového bezpečnosť obecných budov a ostatného
systému
majetku
Výstavba miestnych
komunikácií a chodníkov
Vybudovanie autobusových
zastávok v obci

Výstavba miestnych komunikácií a
chodníkov
vybudovanie autobusových zastávok v
obci

úprava verejných priestranstiev
Vybudovanie detských ihrísk, vybudovaním detských ihrísk,
športovísk a oddychových zón futbalových ihrísk a oddychových zón,
výsadba zelene
Vybudovanie sociálneho
zariadenia

vytvoriť priestory pre seniorov a
občanov v núdzi

Vybudovanie zeleného cintorína

Rozšírenie pôvodného cintorína,
vybudovanie zeleného cintorína

Výstavba nájomných bytov

výstavba nových bytov - nájomných

Vybudovanie zberného dvora
Vybudovanie zberných dvorov a
a kompostoviska
kompostoviska
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Kategória

Iné - doplňte

Predpokladaný
termín
Predpokladané
realizácie
náklady (EUR)
(od - do)

Realizácia
projektu je
viazaná na
podmienku

Pripravenosť
projektového
zámeru
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12.

Obec
Lackovce

Investičný

Úprava a údržba odvodňovacích
Vyčistenie , úprava odtokových pomerov
kanálov
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5.3 Projektové zámery so spracovanou štúdiou / projektovou dokumentáciou /
vydanými povoleniami

PRIORITNÁ OBLASŤ HOSPODÁRSTVO
Aktivita 1.1.1.1: Výstavba kanalizácie a rozšírenie vodovodného radu
Základné údaje
Garant:
Kontaktná osoba
Začatie a ukončenie projektu
Súčasný stav projektu
Stav pred realizáciou
Cieľ
Výstup
Výsledok

Obec
Starosta / poverená osoba
2020 - 2023
Zámer je pokračovaním už realizovaného
projektu
Nepostačujúce zásobovanie vodou
nepostačujúca kanalizačná sieť
Do roku 2023 zabezpečiť lepšie podmienky
pre podnikateľské činnosti vedúce k vyššej
výkonnosti miestneho hospodárstva
Nová kanalizácia a vodovodná sieť
Vyšší počet domácností so zlepšenou
dodávkou pitnej vody a zlepšeným
napojením na kanalizáciu
Vyššia kvalita života

Dopad
Realizácia projektu
Fáza /míľnik
Predpokladaný termín
Prípravná fáza (podľa potreby – projektová
dokumentácia, stavebné povolenie, a iné)
Príprava a podanie žiadosti o NFP
Verejné obstarávanie a podpis zmluvy
Realizácia projektu / kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady
Zdroje financovania
spolu v €
EU
SR
Obec
Prípravná fáza
Verejné obstarávanie
Realizácia
x
x
x
Spolu
x
x
x

Iné

PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA
Aktivita 2.1.1.1 : Montáž a inštalácia kamerového systému
Základné údaje
Garant:
Kontaktná osoba
Začatie a ukončenie projektu
Súčasný stav projektu
Stav pred realizáciou

Obec
Starosta / poverená osoba
2020 - 2023
Spracovaná projektová dokumentácia
Nedostatočná bezpečnosť obyvateľov
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Cieľ

Do roku 2023 dosiahnuť v obci
Lackovce poskytovanie kvalitných služieb
v bezpečnom prostredí
Nový kamerový systém
Vyššia bezpečnosť obyvateľov a ich majetku
Vyššia kvalita života

Výstup
Výsledok
Dopad
Realizácia projektu
Fáza /míľnik
Predpokladaný termín
Prípravná fáza (podľa potreby – projektová
dokumentácia, stavebné povolenie, a iné)
Príprava a podanie žiadosti o NFP
Verejné obstarávanie a odpis zmluvy
Realizácia projektu / kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady
Zdroje financovania
spolu v €
EU
SR
Obec
Prípravná fáza
Verejné obstarávanie
Realizácia
x
x
x
Spolu
x
x
x

Iné

PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA
Aktivita 2.1.3.3: Vybudovanie zeleného cintorína
Základné údaje
Garant:
Kontaktná osoba
Začatie a ukončenie projektu
Súčasný stav projektu
Stav pred realizáciou
Cieľ

Obec
Starosta / poverená osoba
2020 - 2023
Spracovaná projektová dokumentácia
Nepostačujúca výsadba pietnej zelene
Do roku 2023 dosiahnuť v obci
Lackovce poskytovanie kvalitných služieb
v bezpečnom prostredí
Nová pietna výsadba
Dôstojnejšie prostredie
Vyššia kvalita života

Výstup
Výsledok
Dopad
Realizácia projektu
Fáza /míľnik
Predpokladaný termín
Prípravná fáza (podľa potreby – projektová
dokumentácia, stavebné povolenie, a iné)
Príprava a podanie žiadosti o NFP
Verejné obstarávanie a odpis zmluvy
Realizácia projektu / kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady
Zdroje financovania
spolu v €
EU
SR
Obec
Prípravná fáza
Verejné obstarávanie
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Realizácia
Spolu

x
x

x
x

x
x

PRIORITNÁ OBLASŤ ENVIRONMENTÁLNA
Aktivita 3.1.1.2 Úprava a údržba odvodňovacích kanálov
Základné údaje
Garant:
Obec
Kontaktná osoba
Starosta / poverená osoba
Začatie a ukončenie projektu
2020 - 2023
Súčasný stav projektu
Zámer je pokračovaním už realizovaného
projektu
Stav pred realizáciou
Odvodňovacie kanály v zlom technickom
stave
Cieľ
Do roku 2023 dosiahnuť vyššiu kvalitu
ekosystémových služieb
Výstup
Upravené odvodňovacie kanály
Výsledok
Lepšie odtokové pomery
Dopad
Vyššia kvalita života
Realizácia projektu
Fáza /míľnik
Predpokladaný termín
Prípravná fáza (podľa potreby – projektová
dokumentácia, stavebné povolenie, a iné)
Príprava a podanie žiadosti o NFP
Verejné obstarávanie a odpis zmluvy
Realizácia projektu / kolaudácia
Financovanie projektu
Druh výdavku
Náklady
Zdroje financovania
spolu v €
EU
SR
Obec
Iné
Prípravná fáza
Verejné obstarávanie Realizácia
x
x
x
Spolu
x
x
x
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5.4 Merateľné ukazovatele
Pre monitorovanie napĺňania jednotlivých cieľov a opatrení v rámci stanovených priorít boli
zvolené ukazovatele výstupu. Ide o konkrétne produkty jednotlivých aktivít definovaných
v akčnom pláne. Výstupy nevedú ku kvalitatívnemu posudzovaniu. Indikátory výstupov sú
merané vo fyzikálnych jednotkách ako je počet, kus, m, m2.
Pre monitorovanie napĺňania jednotlivých cieľov a opatrení v rámci stanovených priorít boli
zvolené aj ukazovatele výsledku. Indikátory výsledku sú základným prostriedkom pre
monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenie dosiahnutia cieľov
PRIORITNÁ OBLASŤ HOSPODÁRSTVO
Typ
ukazovateľa

Merná
jednotka

Ukazovateľ

Východisková
hodnota
Rok 2015

Cieľová
hodnota
Rok 2023

Opatrenie 1.1.1: Podporiť rozvoj podnikateľských činností nadväzujúcich na činnosti
v priemysle, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v rámci regiónu
Aktivita 1.1.1.1: Výstavba kanalizácie a rozšírenie vodovodného radu
výstup
výsledok
výstup
výsledok

Dĺžka nových vodovodných sietí
Počet osôb so zlepšenou dodávkou
pitnej vody
Dĺžka nových kanalizačných sietí
Počet osôb so zlepšeným čistením
odpadových vôd

m

0

EO

0

m

0

EO

0

Aktivita 1.1.1.2: Internetizácia obce
výsledok

Počet domácností a objektov občianskej
vybavenosti využívajúcich novú
internetovú sieť

%

Opatrenie 1.1.2: Podporiť rozvoj činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
a zabezpečiť investície do infraštruktúry s tým súvisiacej
Aktivita 1.1.2.1: Vybudovanie cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry
výstup
výstup

Dĺžka novovybudovaných cyklotrás
Doplnková infraštruktúra

m
kus

0
0

PRIORITNÁ OBLASŤ SOCIÁLNA
Typ
ukazovateľa

Merná
jednotka

Ukazovateľ

Východisková
hodnota
Rok 2015

Cieľová
hodnota
Rok 2023

Opatrenie 2.1.1: Investovanie do bezpečnostných prvkov obci
Aktivita 2.1.1.1 : Montáž a inštalácia kamerového systému
výstup

Kamerový systém

kus

0

Opatrenie 2.1.2: Investovanie do miestnej dopravnej infraštruktúry
Aktivita 2.1.2.1: Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov
výstup
výstup

Dĺžka nových komunikácii v obci
Dĺžka nových chodníkov pri miest.
komunikáciách

m

0

m

0

Aktivita 2.1.2.2: Vybudovanie autobusových zastávok v obci
výstup

Nové autobusové zastávky

kus

0

Opatrenie 2.1.3 Investovanie do infraštruktúry zvyšujúcej kvalitu života v obci
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Aktivita 2.1.3.1: Vybudovanie detských ihrísk, športovísk a oddychových zón
výstup
výstup

Počet nových detských ihrísk a
športovísk
Veľkosť nových oddychových zón

kus

0

m2

0

Aktivita 2.1.3.2: Vybudovanie sociálneho zariadenia
výsledok

Klienti využívajúci služby nového
sociálneho zariadenia

výstup

Počet novovytvorených hrobových miest

EO

0

Aktivita 2.1.3.3: Vybudovanie zeleného cintorína
kus

0

PRIORITNÁ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Typ
ukazovateľa

Merná
jednotka

Ukazovateľ

Východisková
hodnota
Rok 2015

Cieľová
hodnota
Rok 2023

Opatrenie 3.1.1: Investície do inovatívnej environmentálnej infraštruktúry a služieb
Aktivita 3.1.1.1 Vybudovanie zberného dvora a kompostoviska
výsledok

Počet obyvateľov využívajúcich služby
zberného dvora

výstup

Upravené a udržiavané odvodňovacie
kanály

EO

0

Aktivita 3.1.1.2 Úprava a údržba odvodňovacích kanálov
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6

REALIZAČNÁ ČASŤ

6.1 Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR OBCE,
inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie
Obec bude v procese realizácie dokumentu postupovať v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Partnermi v tomto procese môžu byť aj všetci
dotknutí obyvatelia, zamestnávatelia, ako aj podnikateľské subjekty, ktorí prejavia záujem
prispieť k rozvoju miestnej ekonomiky, a sú relevantnými hráčmi na poli regionálneho rozvoja.
Svoju mieru ochoty podporiť rozvoj a zlepšiť výkonnosť miestnej ekonomiky obyvatelia obce
prejavili aj v dotazníku, ktorý aj s vyhodnotením tvorí súčasť predkladaného PHSR.
Schválenie,

koordinácia,

implementácia

a monitorovanie

implementácie

Programu

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2015 – 2023 je v kompetencii
Zastupiteľstva obce a starostu obce podľa zákona č. zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov.

6.2 Komunikačná stratégia a koordinácia
Počas vypracovávania strategického dokumentu Programu

hospodárskeho a sociálneho

rozvoja obce na obdobie 2015-2023 samospráva spolupracovala pri príprave jednotlivých
prioritných oblastí s internými aj externými odborníkmi, sociálno -ekonomickými partnermi.
1. Konzultácie jednotlivých krokov - činností samosprávy a dodávateľa diela v rámci
prípravy a spracovania dokumentu
2. Pracovné stretnutia
3. Dotazníkový prieskum
4. Elektronická komunikácia
5. Poskytnutie informácie o príprave dokumentu na webovej stránke obce a dotknutých
subjektov
6. Zaslanie pripomienok ku pripravovanému dokumentu v súlade so zákonom 24/2006 Z.z
a ich zohľadnenie v procese implementácie dokumentu
7. Poskytovanie informácií v procese implementácie strategického dokumentu v závislosti
od požiadaviek a vo vzťahu k dotknutým cieľovým skupinám v súkromnom a verejnom
sektore
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6.3 Systém monitorovania a hodnotenia
Cieľom monitorovacích a hodnotiacich aktivít bude sledovať napĺňanie definovaných cieľov
prostredníctvom ukazovateľov a sledovať prínos cielene umiestnených investícií k rozvoju
miestnej ekonomiky a rastu jej konkurencieschopnosti, napríklad prostredníctvom zvyšovania
počtu pracovných miest, počtu diverzifikácií činností, zavádzania inovatívnych technológií
a vzniku nových kreatívnych činností. Sledované monitorovacie ukazovatele sa porovnajú v
každej správe – počiatočný a konečný stav. Všetky ukazovatele sú východiskom pri priebežnom
posudzovaní vplyvov stratégie na rozvoj územia. Monitorovacie ukazovatele budú sledované
na základe údajov z priebežne realizovaných alebo ukončených projektov. Ich zber bude
zabezpečovať osoba poverená zastupiteľstvom obce jedenkrát ročne a spracuje ich do výslednej
podoby.
Cieľom merateľných ukazovateľov je sledovať ako prostredníctvom efektívnejšieho
využívania endogénnych zdrojov a najmä ich zhodnotením dochádza k rozvoju miestnej
ekonomiky, rastu jej konkurencieschopnosti a tým ku zvyšovaniu spokojnosti a kvality života
obyvateľov v obci. Sú členené na:
a) ukazovatele výstupov - kvantitatívne hodnotia nastávajúcu zmenu
b) ukazovatele výsledkov - kvalitatívne hodnotia nastávajúcu zmenu
c) ukazovatele dopadu – predpokladajú kvantitatívnu zmenu na širšie územie do budúcna

6.4 Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2)
Akčný plán prioritnej oblasti: HOSPODÁRSTVO
Zdroj financovania
Termín

Aktivita

(rok/roky)

EÚ

SR

Obec Iné

Realizácia
aktivity
viazaná na

Opatrenie 1.1.1: Podporiť rozvoj podnikateľských činností nadväzujúcich na činnosti
v priemysle, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v rámci regiónu
1.1.1.1: Výstavba kanalizácie a
X
X
X
rozšírenie vodovodného radu
X
X
X
1.1.1.2: Internetizácia obce
Opatrenie 1.1.2: Podporiť rozvoj činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
a zabezpečiť investície do infraštruktúry s tým súvisiacej
1.1.2.1: Vybudovanie cyklotrás
X
X
X
a doplnkovej infraštruktúry
1.1.2.2: Vybudovanie vyhliadkovej
veže na vrchu Veliká s vyhliadkou na
X
X
X
kultúrne pamiatky v okolí a na prírodnú
chránenú oblasť Vihorlat
1.1.2.3: Úpravy podzemného
X
X
X
vojenského úkrytu a prostredia v jeho
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okolí - nachádzajúceho sa v miestnom
lese
1.1.2.4: Studnička v miestnom lese úprava okolia studničky, vybudovanie
oddychovej zóny
1.1.2.5: Rekonštrukcia kaplnky z 30.tych rokov, úprava okolia kaplnky,
vybudovanie oddychovej zóny
1.1.2.6: Úprava turistického chodníka v
miestnom lese - na trase sa nachádzajú
kaplnka, studnička, podzemný úkryt a
(plánovaná vyhliadková veža)

Aktivita

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Akčný plán prioritnej oblasti: SOCIÁLNEJ
Zdroj financovania
Termín
(rok/roky)

EÚ

SR

Obec Iné

Realizácia
aktivity
viazaná na

Opatrenie 2.1.1: Investovanie do bezpečnostných prvkov obci
2.1.1.1 : Montáž a inštalácia
X
X
X
kamerového systému
Opatrenie 2.1.2: Investovanie do miestnej dopravnej infraštruktúry
2.1.2.1: Výstavba miestnych
X
X
X
komunikácií a chodníkov
2.1.2.2: Vybudovanie autobusových
X
X
X
zastávok v obci
Opatrenie 2.1.3 Investovanie do infraštruktúry zvyšujúcej kvalitu života v obci
2.1.3.1: Vybudovanie detských ihrísk,
X
X
X
športovísk a oddychových zón
2.1.3.2: Vybudovanie sociálneho
X
X
X
zariadenia
X
X
X
2.1.3.3: Vybudovanie zeleného cintorína
Akčný plán prioritnej oblasti: ENVIRONMENTÁLNEJ
Zdroj financovania
Termín

Aktivita

(rok/roky)

3.1.1.1: Vybudovanie zberného dvora
a kompostoviska
3.1.1.2: Úprava a údržba
odvodňovacích kanálov
3.1.1.3: Protipovodňové opatrenia vybudovanie ochranných hrádzí na
riekach Laborec a Cirocha
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EÚ

SR

Obce Iné

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizácia
aktivity
viazaná na
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7

FINANČNÁ ČASŤ

V zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov „základom
finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového
hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania
medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje
osobitný zákon. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov, môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje
financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového
programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť
štátnu dotáciu. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy“.
Pri umiestňovaní investícií bude obec postupovať v súlade so zákonom. (Zákon č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov).
Zdroje financovania budú dopĺňané priebežne počas monitorovacích období.
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FINANČNÝ PLÁN
Opatrenie

Aktivita

Termín
realizácie Náklady spolu
projektu

ÉÚ

Zdroje financovania
Štátny
Rozpočet
rozpočet
obce

Úverové
zdroje

Iné

Úverové
zdroje

Iné

Prioritná oblasť HOSPODÁRSTVO

Spolu

Opatrenie

Aktivita

Termín
realizácie Náklady spolu
projektu

Prioritná oblasť SOCIÁLNA
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Zdroje financovania
ÉÚ

Štátny
rozpočet

Rozpočet o
obce
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Spolu

Opatrenie

Aktivita

Termín
realizácie
projektu

Náklady spolu
EUR

Zdroje financovania
ÉÚ

Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA

Spolu
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Štátny
rozpočet

Rozpočet
obce

Úverové
zdroje

Iné
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ZÁVER

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce predstavuje strednodobý plánovací
dokument.
Predkladaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lackovce na obdobie 2015 – 2023
nadväzuje na priority a opatrenia pôvodného PHSR a dopĺňa ich, a to v súlade so zákonom
309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja.
Výstupom dokumentu bude zvýšenie výkonnosti miestneho hospodárstva zabezpečením
integrácie jednotlivých procesov a integrácie dostupných finančných ľudských, materiálnych
a iných zdrojov.
S ohľadom na priame a nepriame vplyvy na životné prostredie budú v rámci realizácie
jednotlivých aktivít podporené len environmentálne prijateľné postupy s pozitívnym dopadom
na životné prostredie. Rešpektovať budú platnú legislatívu pre ochranu životného prostredia a
zdravia a budú podliehať samostatnému posudzovaniu v zmysle zákona 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení pri plnom rešpektovaní pripomienok, ktoré vzišli z procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie od dotknutých subjektov.
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Ďalšie kopírovanie a nakladanie so strategickým dokumentom:
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lackovce na obdobie 2015 -2023“
podlieha zákonu 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) a v znení neskorších predpisov.
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POUŽITÉ ZDROJE

Štatistický úrad SR
Územný plán
Rozpočet obce
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z v znení neskorších
predpisov
7. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001
8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na
obdobie 2014 - 2020
9. Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
10. Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
11. Regionálna integrovaná územná stratégia PSK
12. Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 - 2020
13. Operačný program Ľudské zdroje
14. Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj, Územná
prognóza, zadanie, návrh 2015
15. Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 2001
16. Stratégia Európa 2020
17. Politika súdržnosti EÚ pre obdobie 2014 - 2020
18. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, 2010
19. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR
20. Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky
21. Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020
22. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – Zmeny a doplnky
č. 1 KURS 2001
23. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014 ZELENÁ SPRÁVA
24. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014-2020
25. Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
26. Atlas krajiny Slovenskej republiky. 1. vydanie. MŽP SR, SAŽP, 2002
(
Geomorfologické jednotky - Mazúr, E., Lukniš M., Pôdy - Rudolf Šály, Bohumil
Šurina, Klimatické oblasti Milan Lapin, Pavel Faško, Marián Melo, Pavel Šťastný, Ján
Tomlain)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
atď.
a tak ďalej
č.
číslo
CLLD Miestny rozvoj vedený komunitou
ČOV čistiareň odpadových vôd
DPH daň z pridanej hodnoty
EAO ekonomicky aktívne obyvateľstvo
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja
EK
Európska komisia
EPFRV
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ES
Európske spoločenstvá
EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ
Európska únia EO
ekvivalent obyvateľov
EZ
environmentálna záťaž
FO
fyzická osoba
FTE
ekvivalent plného úväzku
GAEC dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
gr.k. gréckokatolícky
ha
hektár
HD
hovädzí dobytok
HDP hrubý domáci produkt
CHVÚ chránené vtáčie územie
IROP Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
IT
informačné technológie
km
kilometer
ks
kus
LEADER
Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie
aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka)
MAS Miestna akčná skupina
max. maximálne
min. minimálne
MPRV SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MSP malé a stredné podniky
MŠ
materská škola
MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MWt megawatt
napr. napríklad
NATURA 2000 sústava chránených území členských krajín Európskej únie
NFP nenávratný finančný príspevok
NN
nízke napätie
n.o.
nezisková organizácia
NPR národná prírodná rezervácia
NSRV Národná sieť rozvoja vidieka
o.z.
občianske združenie
OP ĽZ Operačný program Ľudské zdroje
OZE obnoviteľné zdroje energie
PMO pamiatkový objekt
PO
právnická osoba
PRV Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020
PSK Prešovský samosprávny kraj
PZ
policajný zbor
resp. respektíve
RIÚS Regionálna integrovaná územná stratégia
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ROEP register obnovenej evidencie pozemkov
SHR samostatne hospodáriaci roľník
SK
Slovensko
SK NACE rev. 2 štatistická klasifikácia ekonomických činností
SODB 2011 Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011
SŠ
stredná škola
SR
Slovenská republika
STL strednotlaký plynovod
ŠR
štátny rozpočet
TKO tuhý komunálny odpad
TTP trvalé trávne porasty
UIPŠ Ústav informácií a prognóz školstva
ÚZPF Ústredný zoznam pamiatkového fondu
VZN Všeobecne záväzné nariadenie
ZŠ
základná škola
ZUŠ základná umelecká škola
ZZS RZP
záchranná zdravotná služba, rýchla zdravotnícka pomoc
ZZS RLP
záchranná zdravotná služba, rýchla lekárska pomoc
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
VTL vysokotlaký plynovod
VÚC vyšší územný celok
Z. z. Zbierka zákonov
ŽoNFP
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
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