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Čečehov 

Erb obce       Vlajka obce 

 

 

 

 

Erb obce Čečehov tvorí v modrom poli štítu na zelenej pažiti zlatý (žltý) kolovrátok so striebornými (bielymi) kovovými 

prvkami, v hornej časti sú po stranách umiestnené dva zlaté (žlté) tkáčske člnky. 

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a 

ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami 

obecného erbu. Názov obce je doložený z roku 1410 ako Chech, z roku 1808 ako Cžečahow, z roku 1920 ako Čečechov; po 

maďarsky Csecsehó, Zuhogó.  

 

 

Základné údaje 

 

Kód obce:    522392 

Názov okresu:    Michalovce  

Názov kraja:    Košický  



Štatút obce:    obec  

PSČ:    072 11 

Telefónne smerové číslo:    056  

Prvá písomná zmienka o obci - meste – rok: 1 410 

Nadmorská výška stredu obce - mesta v m: 106  

Celková výmera územia obce [m2]:  7 616 253 

Hustota obyvateľstva na km2:   48,82 obyv./km² 

Počet obyvateľov:    372 (31. 12. 2014) 

 

 

Oficiálne kontakty 

Názov obce:    Čečehov 

Identifikačné číslo organizácie (IČO):  00325104 

Oficiálna adresa:    Obec Čečehov 

    OÚ Čečehov č. 74  

    072 11 

Starosta:     Stanislav Mráz  

Telefónne číslo:     056 64 902 01 

E-mailová adresa:     cecehov@cecehov.sk. 

Web:      www.cecehov.sk 

 

Poloha obce 



Obec Čečehov  sa nachádza 6 km od okresného mesta Michalovce, ktoré patrí pod Košický  kraj. Z hľadiska 

územnosprávneho členenia SR obec Čečehov na úrovni NUTS 1 patrí do Košického kraja, na úrovni obvodov/okresov obec 

Čečehov sa nachádza v obvode/okrese Michalovce. Obec Čečehov leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na východnom 

nánosovom vale Laborca v nadmorskej výške okolo 106 m.n.m. Východoslovenská nížina predstavuje intenzívne poklesávajúcu 

panvu vyplnenú neogénnymi a sčasti i kvartérnymi sedimentami . Jednotlivé tektonické kryhy tvoriace panvu nepoklesávajú 

rovnomerne, čoho výsledkom je vznik pahorkatinnej a nížinnej  časti. Východoslovenská nížina patrí klimaticky do teplej oblasti. 

Sú tu charakteristické priemerné januárové teploty od -1 do -4 stupňov, úlove 19- 22 stupňov. Nadmorská výška k. ú. obce sa 

pohybuje medzi 106 m n.m.. Zemepisná šírka je 48 0 s.z.š. a zemepisná dĺžka je 22 0 v.z.d. Umiestnenie nižšie v rámci Slovenska 

a Košického kraja. 
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1 Úvod 
 

Obecná samospráva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

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

politiky sa stala najmä v súvislosti s rozsiahlou decentralizáciou verejnej správy, ktorá sa na Slovensku uskutočnila po prelome 

milénií a ktorou na obecné samosprávy prešlo obrovské množstvo kompetencií, zodpovednosti a taktiež financií, 



predstavujúcich významnú časť verejných financií. Samosprávy tak v oblasti vytvárania podmienok pre hospodársky a sociálny 

rozvoj územia majú svoje nezastupiteľné postavenie. Či už v rámci svojich originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu 

štátnej správy, obce zabezpečujú výkony a služby vo verejnom záujme. Z tohto dôvodu je potrebné venovať veľkú pozornosť a 

úsilie koncipovaniu rozvojových stratégií samospráv. 

Dokument „Program rozvoja obce Čečehov na roky 2015-2021“ (ďalej len „Program“) je strednodobý strategický 

dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskej a sociálnej situácie stanovuje strategické ciele a priority v záujme budúceho 

rozvoja obce. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania obce. Týmto programom sa uskutočňuje podpora 

rozvoja na lokálnej úrovni s dôrazom na hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť. Ide o program cielených opatrení, 

navrhnutý pre stimulovanie rozvoja obce v strednodobom horizonte. 

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

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

ciele, ako aj konkrétne opatrenia a aktivity, realizáciou ktorých budú tieto ciele naplnené. PR nie je uzavretý dokument bez 

možnosti zmien. Práve naopak, je dokumentom živým, otvoreným, ktorý môže byť v prípade potreby kedykoľvek aktualizovaný, 

doplňovaný a upravovaný. Jeho význam a využitie spočíva predovšetkým v tom, že je spracovaný na základe prieskumu názorov 

a potrieb volených orgánov obce, jej obyvateľov, záujmových skupín, ako aj za spoluúčasti miestnych aktérov a odborníkov. 

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

1. Akí sme a kde sa nachádzame? 

2. Kam sa chceme dostať? 

3. Ako sa tam dostaneme? 

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

v strategickej časti sformulovaná vízia, ktorá dáva odpoveď na druhú otázku (kam sa chceme dostať). Spôsob ako sa tam dostať 

je stanovený v stratégii rozvoja, ktorej úspešné naplnenie bude závislé od úspešnosti realizácie opatrení a aktivít, definovaných 

v programovej časti dokumentu. 

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

regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na Slovensku: Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou 



života všetkých jeho obyvateľov. V záujme naplnenia dlhodobej vízie regionálneho rozvoja SR zameranej na rozvoj obcí, miest a 

regiónov, na zvyšovanie ich výkonnostného potenciálu a konkurencieschopnosti Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 

stanovuje strategický cieľ: Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom k regionálnemu rozvoju a na základe využitia 

vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom 

zvyšovaní kvality života obyvateľov a pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

2 Zámer spracovania Programu rozvoja obce Čečehov na roky 2015-2021 

 

Formulár 1 (Ú1): Zámer spracovania PR 

Zámer spracovania PR  

Názov dokumentu  Program rozvoja obce Čečehov na roky 2015-

2021  

Forma spracovania  Program rozvoja obce Čečehov na roky 2015-

2021 (ďalej len „PR 2015-2021“) bude spracovaný 

podľa aktuálneho znenia zákona č. 539/2008 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov a v súlade s Metodikou na 

vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, vydanou 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja, verzia 2.0, február 2015.  

Spracovanie dokumentu bude rešpektovať 

princíp partnerstva. Vykonané bude 

participatívnym spôsobom so zapojením 

zamestnancov obecného úradu, poslancov OcZ, 



širokej verejnosti a externých odborníkov.  

PR bude vypracovaný v súlade s cieľmi a 

prioritami ustanovenými v Národnej stratégii 

regionálneho rozvoja, zohľadňovať bude ciele a 

priority zakotvené v Programe hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

kraja a zároveň bude vypracovaný v súlade so 

záväznou časťou Územného plánu obce.  

Riadenie procesu spracovania  Za riadenie procesu spracovania bude 

zodpovedať riadiaci tím zložený zo zástupcov 

obce a zhotoviteľa. Členmi riadiaceho tímu budú:  

Za obec:  

Koordinátor riadiaceho tímu  

Stanislav Mráz  – starosta obce  

 

Členovia riadiaceho tímu  

Anna Hreňová  

Martin Lehotay 

Ľudmila Škreptáčová 

Ing. Martin Rovňák 

Rastislav Terezka 

 

Za zhotoviteľa:  

Člen riadiaceho tímu  

Ing. Nadežda Jurková – externý odborník 

  



Riadiaci tím zodpovedá za:  

 celkovú koordináciu spracovania PR 2015-

2021,  

 zostavenie Zámeru spracovania PR,  

 spracovanie analýzy vnútorného a 

vonkajšieho prostredia,  

 spracovanie východísk pre strategickú časť,  

 vypracovanie strategickej vízie,  

 vypracovanie sumárneho návrhu aktivít a 

projektov ako východisko pre Akčný plán,  

 stanovenie termínov realizácie aktivít, 

projektov (roky) a odhad ich financovania 

(výška a zdroje financovania),  

 

 

 

Formulár 2 (Ú2): Harmonogram spracovania PR 2015-2021 

 

Harmonogram spracovania PR 

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

Úvod       X        

Analytická časť     X     X      

Strategická časť     X     X      

Programová časť       X        

Realizačná časť     X     X      

Finančná časť       X        



Záver       X        
 

 

 

 

Formulár 3 (Ú3): Metódy zapojenia verejnosti do spracovania PR 2015-2021 

Metóda  Informovanie 
verejnosti 

Získavanie 
názorov 

verejnosti 

Zohľadnenie 
názorov 

verejnosti 

Verejné informačné tabule  áno   

Internetové stránky  áno áno áno 

Obecné noviny     

Obecný rozhlas   áno  

Stretnutia s kľúčovými ľuďmi  áno áno  

Návšteva v území  áno áno áno 

Verejné vypočutie  áno áno áno 

Využitie miestnych ľudí na 
získavanie názorov  

áno áno  

Dotazník pre záujmové skupiny     

Dotazník pre širokú verejnosť  áno áno áno 

Pracovné skupiny  áno áno áno 

Nezávislí experti poskytujúci 
poradenské služby  

áno áno áno 

 

Formulár 4 (Ú8): Štruktúra dokumentu  
 
Úvod  



táto časť zahŕňa:  

 stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PR 2015-2021,  

 stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov, týkajúcich sa vymedzeného územia,  

 zámer spracovania PR 2015-2021.  

 

Analytická časť  

táto časť zahŕňa:  

 kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát podľa 

jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,  

 ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PR 2015-2021 vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a 

neinvestičných projektov k 31.12. príslušného roku),  

 analýzu silných a slabých stránok územia,  

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

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

 analýzu väzieb územia,  

 SWOT analýzu (súhrnná tabuľka),  

 analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,  

 identifikáciu východísk a možných riešení,  

 odhad budúceho možného vývoja.  

 

Strategická časť  

táto časť zahŕňa:  

 víziu územia,  

 formuláciu a návrh stratégie,  

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

environmentálna).  



 

Programová časť  

táto časť zahŕňa:  

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

 súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt  

 

Realizačná časť  

táto časť zahŕňa:  

 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PR 2015-2021,  

 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PR 2015-2021, spôsob komunikácie, 

kooperácie a koordinácie,  

 stručný popis komunikačnej stratégie PR 2015-2021 k jednotlivým cieľovým skupinám,  

 systém monitorovania a hodnotenia,  

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

opatrení a projektov.  

 

Finančná časť  

táto časť zahŕňa:  

 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PR 2015-2021,  

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

v území v prepojení na programový rozpočet obce,  

 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.  

 

Záver  

táto časť zahŕňa:  

 informáciu o schválení a zverejnení PR 2015-2021.  



 

Prílohy  

táto časť zahŕňa:  

 Príloha č. 1 – Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PR 2015-2021,  

 Príloha č. 2 – Zoznam informačných zdrojov použitých v PR 2015-2021 (východiskové strategické a koncepčné 

dokumenty, súvisiaca legislatíva),  

 Príloha č. 3 – Zoznam skratiek použitých v PR 2015-2021,  

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

 Príloha č. 5 – Dohoda o partnerstve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A - Analytická časť  

  

Analytická časť PR 2015-2021 obsahuje komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na 

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

rozvoja obce.  

Zoznam analyzovaných východiskových koncepčných dokumentov a dát  

Pri spracovaní Programu rozvoja obce Čečehov na roky 2015-2021 boli analyzované a zohľadnené už existujúce programovacie 

a plánovacie dokumenty: 

Tabuľka 1: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov  

Názov dokumentu Platnosť 
dokumentu 

Úroveň 
dokumentu 

Zdroj 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce 
Čečehov na roky 2007-2014 

2007-2014 lokálna www.cecehov.sk 



Povodňová dokumentácia obce  priebežne lokálna Obecný úrad Čečehov 

Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja Košického 
samosprávneho kraja - 3. 
aktualizácia (2011) 

2008-2015 regionálna www.vucke.sk 

Územný plán veľkého 
územného celku Košický kraj - 
Zmeny a doplnky 2009 

od 2004 regionálna www.vucke.sk 

Národná stratégia regionálneho 
rozvoja SR  

2030 národná www.telecom.gov.sk 

Strategický plán rozvoja 
dopravnej infraštruktúry SR do 
roku 2020 - návrh  

2020 národná www.telecom.gov.sk 

Koncepcia územného rozvoja 
Slovenska 2001  

od 2001 národná www.telecom.gov.sk 

Partnerská dohoda 2014-2020  2014-2020 národná www.partnerskadohoda.
gov.sk 

Operačné programy 2014-2020  2014-2020 národná www.partnerskadohoda.
gov.sk 

Stratégia Európa 2020  2020 európska www.eu2020.gov.sk 

 

Okrem rôznych koncepčných dokumentov bolo pri spracovaní dokumentu použité aj veľké množstvo dát rôzneho charakteru. 

Ich prehľad zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka 2: Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát 

Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát 

Oblasť dát/téma  Zdroj údajov Webová stránka 



Obyvateľstvo  Obec Čečehov  

Štatistický úrad SR  

www.cecehov.sk  

www.statistics.sk  

 
 
 
 

Databáza regionálnej 
štatistiky  
Mestská a obecná štatistika  
Ústredie práce sociálnych 
vecí a rodiny  
Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2011  

www7.statistics.sk  
datacube.statistics.sk  
www.upsvar.sk  
datacube.statistics.sk/SODB/  

Bývanie  Obec Čečehov  
Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2011  

www.cecehov.sk  
datacube.statistics.sk/SODB/  

Hospodárstvo  Obec Čečehov  
Databáza regionálnej 
štatistiky  
Štatistický úrad SR  
Obchodný register  
Živnostenský register  

www.cecehov.sk  
www7.statistics.sk  
www.statistics.sk  
www.orsr.sk  
www.zrsr.sk  

Školstvo a vzdelávanie  Obec Čečehov  www.cecehov.sk  

Zdravotníctvo  Obec Čečehov  www.cecehov.sk  

Sociálna sféra  Obec Čečehov  
Ústredie práce sociálnych 
vecí a rodiny  

www.cecehov.sk  
www.upsvar.sk  

 

 

http://www.cecehov.sk/


A.I Analýza vnútorného prostredia 

História obce 

O potoku Čečehov je správa z roku 1302. Niekoľko dokladov z 30. rokov 14. storočia potvrdzuje, že priľahlý územný 

majetok patril šľachticom z Michaloviec, keďže čečehovský potok tvoril časť hranice, oddeľujúcej majetky jednotlivých 

šľachticov z Michaloviec. O dedine však správy nie sú, hoci o jestvujúcich je viacero dokladov zo 14. storočia. Z toho možno 

usúdiť, že dedina na majetku pri potoku Čečehov v prvej polovici 14. storočia nejestvovala. 

Prvý doklad o dedine Čečehov poznáme až z roku 1418. Je v listine kráľa Žigmunda, ktorý potvrdil šľachticom 

z Michaloviec vlastníctvo ich majetkov, ku ktorým patrila aj dedina Čečehov. Dedina mala v názve charakterizujúcu časť 

v zmysle Nový Čečehov. Táto skutočnosť, ako aj predchádzajúce poznatky vedú k názoru, že Čečehov vznikol koncom 14., 

prípadne začiatkom 15. storočia, lebo v roku 1418 bol ešte považovaný za novovzniknutú dedinu. Nepochybne ju založili 

prisťahovalci z blízkeho či vzdialeného okolia a názov dostala prevzatím názvu miestneho potoka či miesta, na ktorom vzniklo 

sídlisko. 

Čečehov patril v 15. až 17. storočí nepretržite šľachticom z Michaloviec a ich príbuzným z Vinného ako majetková súčasť 

panstva Michalovce. Okolo roku 1427 boli zemepánmi dediny dve šľachtické rodiny. Sedliacke domácnosti jedného zemepána 

boli v roku 1427 zdanené od dvanástich port, zdanenie ostatných zistiť nemožno. Napriek tomu možno predpokladať, že vtedy 

bývalo v Čečehove okolo dvadsať sedliackych domácností. V 16. storočí sedliaci strácali užívané pozemky a časť upadla medzi 

želiarov. V rokoch 1567 a 1588 sedliakov okrem richtára zdanili daňou kráľovi od ôsmich a troch port. V roku 1588 tam 

hospodárilo šesť sedliackych domácností, z nich jedna na celej a päť na polovičných usadlostiach. Ďalších osem domácností 

bolo želiarskych. Koncom 16. storočia pribudlo poddanských domácností a aj domov. V roku 1599 bolo v sídlisku dvadsaťosem 

obývaných poddanských domov. 

V 15. a 16. storočí bol Čečehov stredne veľkou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom. V 17. a začiatkom 18. storočia 

poddaných ubúdalo.  V roku 1715 boli tri sedliacke a jedna želiarska, v roku 1720 štyri sedliacke a jedna želiarska domácnosť. 

Vtedy bol Čečehov malou dedinou, avšak slovenské obyvateľstvo tu žilo aj neskôr. Pravdepodobne v polovici 18. storočia tam 

postavili kostol, v ktorom pôsobili kalvínski kazatelia.  

Známymi osobnosťami obce sú herec Andrej Rimko a básnik PhDr. Juraj Pado. 



Viac info v Obecnej kronike: http://www.cecehov.sk/obecnakronika/index.html#p=2 

Prírodné pomery 

Obec Čečehov leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na východnom nánosovom vale Laborca v nadmorskej 

výške okolo 106 m.n.m. Východoslovenská nížina predstavuje intenzívne poklesávajúcu panvu vyplnenú neogénnymi a z časti i 

kvartérnymi sedimentami . Jednotlivé tektonické kryhy tvoriace panvu nepoklesávajú rovnomerne, čoho výsledkom je vznik 

pahorkatinnej a nížinnej  časti. Čečehov leží na východnom nánosovom vale Laborca v nadmorskej výške okolo 106 m. 

Východoslovenská nížina patrí klimaticky do teplej oblasti. Sú tu charakteristické priemerné januárové teploty od -1 do -

4 stupňov, júlové 19- 22 stupňov. Nadmorská výška k.ú. obce sa pohybuje medzi 106 m n.m. Zemepisná šírka je 48 0 s.z.š. a 

zemepisná dĺžka je 22 0 v.z.d. 

Geomorfologicky územie zasahuje do dvoch celkov. Do severovýchodnej časti územia zasahuje Východoslovenská 

pahorkatina podcelkom Zálužická pahorkatina. Východoslovenská rovina je na juhu územia zastúpená podcelkom Iňačovská 

tabuľa, prechádzajúceho v juhozápadnej časti do Senianskej mokrade charakteristickej intenzívnejším poklesom. Nadmorská 

výška sa pohybuje od 102 m n.m. do 145 m n.m. Územie charakterizuje reliéf rovín a nív s mokraďovými depresiami. 

Z pôd majú najväčšie rozšírenie glejové fluvizeme, smerom na juh prechádzajú do pseudoglejí. Podľa zrnitostných tried 

prevažujú ílovito-hlinité pôdne druhy s nízkym obsahom humusu. 

Hydrologicky patrí územie do povodia Bodrogu. V obci Čečehov sa nenachádza žiadny potok. Územie je odvodňované kanálmi, 

ktoré ústia do Čiernej vody a Okny a potom do rigolov Uh. 

Klimaticky patrí územie do teplej oblasti. Priemerná ročná teplota vzduchu je 8-9°C, s priemernými ročnými úhrnmi 

zrážok 600-700 mm. Prevládajúci smer vetra je severozápadný, na bezvetrie pripadá 48% dní v roku. 

Podľa IPCC (správa z roku 2013), do roku 2035 vzrastie priemerná ročná teplota vzduchu o 1 – 1,5°C a do roku 2100 o 2 až 3°C 

(oproti priemeru z rokov 1986 – 2005). Priemerné ročné úhrny zrážok vzrastú cca o 10%, zhorší sa však ich rovnomernosť a 

možno očakávať obdobia súch a obdobia nadmerných zrážok spojených s povodňami. Počas 21. storočia je pravdepodobný aj 

nárast vĺn horúčav. 

Do prirodzenej skladby rastlinných spoločenstiev podstatne zasiahli vodohospodárske úpravy, intenzifikácia poľnohospodárstva 

a ďalšie faktory. Pôvodná lesná pokrývka bola odstránená a premenená na ornú pôdu. Z hľadiska migrácie živočíšnych druhov 



je potrebné zdôrazniť význam lokality Senné rybníky (k. ú Iňačovce, Blatná Polianka), ako významnú oddychovú lokalitu 

vodného a pri vode žijúceho vtáctva počas jarných a jesenných migráciách vtákov.  

Súčasná krajinná štruktúra okresu Michalovce, kde patrí aj obec Čečehov, ktorá je blízko okresného mesta Michalovce je 

výrazne antropogénne poznamenaná extrémnou poľnohospodárskou výrobou, čím sa pôvodná krajinná štruktúra typická pre 

nížinné oblasti Slovenska výrazne zmenila. Boli prakticky zlikvidované typicky nížinné mokradné ekosystémoch s priaznivým 

dopadom na retenčnú kapacitu a tvorbu vhodných genofondových podmienok. 

Stupeň ekologickej stability územia sa hodnotí podľa miery kvality vegetácie a jej zastúpenia v katastrálnom území na základe 

metodických pokynov. Táto hodnota vyjadruje kvantitatívnu mieru ekologickej stability resp. narúšania ekologických väzieb v 

katastrálnom území. Koeficient ekologickej stability (KES) v kvantitatívnom vyjadrení znamená:   menej ako 3.0  - podpriemerná 

úroveň 

od 3.0 - 4.0      -  priemerná úroveň  

nad 4.0             - vysoký stupeň ekologickej stability územia 

V zmysle uvedených ukazovateľov je katastrálne územie Čečehova zaradené do stupňa pod-priemernej úrovne ekologickej 

stability. Obec je obkolesená poľnohospodársky využívanou pôdou. Podstatnú časť katastrálneho územia tvoria polia. V zmysle 

uvedených ukazovateľov je katastrálne územie Čečehova zaradené do nízkeho stupňa úrovne ekologickej stability. 

Súčasná krajinná štruktúra skúmaného územia je charakteristická vysokým stupňom zornenia, veľkým podielom lúk a 

pasienok a absenciou lesných plôch. Podiel plôch krajinnej štruktúry v obci je nasledovný: 67% územia tvorí orná pôda, 25% 

lúky a pasienky, 3% záhrady, ovocné sady, 3% zastavané plochy, 2% vodné plochy. Stupeň ekologickej stability (podľa miery 

ekologickej kvality vegetácie) je pomerne nízky. 

Do katastrálneho územia Čečehov zasahuje: 

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Senné, ktoré zaberá v k. ú. obce Čečehov južnú časť lokality Blatá. Dôvodom vyhlásenia CHVÚ 

bolo, že je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov: volavka purpurova (Ardea purpurea), 

volavka striebristá (Egretta garzetta), lyžiarik biely (Platalea leucorodia), bučiak nočný (Nycticorax nycticorax), rybár bahenný 

(Chlidonias hybridus), kaňa močiarna (Circusae ruginosus). 

Prvky územného systému ekologickej stability: 

Nadregionálne biocentrum Senné rybníky, k. ú. Čečehov, Senné, Blatné Remety, Blatná Polianka, Iňačovce – je súbor umelo 

vybudovaných rybníkov a priľahlý komplex mokrých a mezofilných lúk, významná migračná lokalita, hniezdisko vtáctva a 

refúgium zveri.  



Nadregionálny biokoridor Čierna Voda - zahrňuje v sebe Senné rybníky a regionálne biocentrá Karná (NPR Jovsianska hrabina), 

Zemplínska Šírava, Olšany, Sekera a Lúky pri Blatnej Polianke, široký krajinný priestor spájajúci Latoricu s Vihorlatom, významná 

ťahová cesta sťahovavého a pri vode žijúceho vtáctva, zvyšky lužných lesov. 

Kvalita životného prostredia 

V obci sa nenachádza veľký zdroj znečistenia ovzdušia, ani monitorovacie zariadenie na meranie kvality ovzdušia. 

Rozhodujúce najvýznamnejšie priemyselné stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia sú od územia obce vzdialené, pričom sú 

situované na sever, resp. južne od obce. Emisie z týchto zdrojov v rámci emisií celkového diaľkového prenosu znečisťujúcich 

látok celoplošne ovplyvňujú kvalitu ovzdušia aj v katastrálnom území obce Čečehov. 

Z matematického modelovania kvality ovzdušia na území SR možno skonštatovať, že oblasť obce je mierne zaťažená a to 

predovšetkým koncentráciami častíc PM10 – prašné častice do veľkosti 10 µm, avšak hodnoty koncentrácií neprekračujú platnú 

limitnú hodnotu. Hodnoty koncentrácií ďalších znečisťujúcich plynných látok a ťažkých kovov (SO2, NO2, CO, Pb, Benzén) sú 

taktiež pod limitnými hodnotami. Vo všeobecnosti možno kvalitu ovzdušia hodnotiť ako mierne znečistenú – znečistenie 

predstavuje strednú úroveň, pričom limitné hodnoty znečistenia nie sú prekračované. 

Kvalita povrchových a podzemných vôd priamo v obci nie je sledovaná v rámci celoslovenského monitoringu. V obci nie 

je vybudovaná kanalizácia a  ČOV. 

Odpadové hospodárstvo 

Na území obce vznikajú predovšetkým komunálne odpady (KO), ktoré sú produkované obyvateľmi obce. Celková 

produkcia KO v roku 2013 bola 75 t. Množstvo KO na 1 obyvateľa obce v roku 2013 bolo 160 kg/obyvateľa.  Zber a prepravu KO 

zabezpečuje FURA, s.r.o. Rozhanovce. Zber KO sa realizuje do 110 l zberných nádob tzv. KUKA. V obci sa realizuje aj separovaný 

zber odpadu – zmiešané plasty, PET fľaše, papier, kovové obaly, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad. Zber a 

preprava objemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu s obsahom 

škodlivín sa realizuje prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, najmenej 2 x ročne. Kaly z čistenia komunálnych 

odpadových vôd, žúmp a septikov sa zhodnocujú prostredníctvom firmy Agrospol s.r.o. Čečehov.  

V súčasnosti sa všetok zmesový komunálny odpad zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov v obci Husák. 

 



Tabuľka 3: Frekvencia zberu komunálneho odpadu pre domácnosti 

Názov odpadu  Kategória  
O-ostatný  
N-nebezpečný  

Frekvencia zberu  

zmesový KO  O  1 x za 14 dní  

papier  O  1 x za mesiac  

plasty  O  1 x za mesiac  

kovy  O  2 x ročne  

sklo  O  1 x za mesiac  

veľkoobjemový 
odpad  

O  2 x ročne  

drobný stavebný 
odpad  

O  2 x ročne  

textil  O  priebežne  

elektroodpad  N  2 x ročne  

batérie  N  2 x ročne  

žiarivky a iný odpad s 
ortuťou  

N  2 x ročne  

ostatný nebezpečný 
odpad  

N  2 x ročne  

 

Množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov má od roku 2006 stúpajúcu tendenciu. V súlade so záväznou časťou 

Programu odpadového hospodárstva je potrebné zvýšiť úsilie samosprávy v osvetovej aktivite na podporu triedenia odpadov v 

domácnostiach, čo by pomohlo naďalej zvyšovať podiel zhodnocovaných odpadov. 

Obyvateľstvo 

Populačný vývoj obce Čečehov zaznamenal nepretržitý nárast od začiatku 19.storočia odkedy počet vzrástol takmer 2 

násobne. 



 

Najväčší prírastok bol v 70 - tych a 80 - tych rokoch 20. storočia, kedy obyvateľstvo vzrástlo o 25 %, rovnako ako v 20 rokoch. V 

päťdesiatych rokoch činil prírastok 25%. Na sklonku 19. storočia prírastok činil cca 20%. Vývoj obyvateľov bol ovplyvňovaný 

rôznymi hospodársky-mi  krízami a vlnami hospodárskeho rastu. V druhej polovici 20. storočia bol ovplyvnený hlavne 

priaznivým demografickým vývojom, ktorý bol ovplyvnený rozsiahlymi propopulačnými opatreniami zo strany štátu. 

Najvýznamnejší vplyv predstavovala hlavne podpora bytovej výstavby po roku 1970.  

Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak vyznačuje sa silnou dynamikou jeho počtu, štruktúry, 

priestorového rozloženia a ďalších znakov. Logickým a nevyhnutným dôsledkom transformačných pohybov v politickej a 

ekonomickej sfére slovenskej spoločnosti po roku 1989 sú aj posuny v demografickom vývoji. 

Počet obyvateľov obce v 20. stor. mal stabilne stúpajúcu tendenciu až do 70-tych rokov – keď obec mala až 398 obyvateľov, 

potom nastala zmena, vývoj počtu obyvateľov obce sa vyznačoval postupným poklesom. Vývoj počtu obyvateľstva po roku 

1970 možno spájať s urbanizačnými procesmi, spojenými s migráciou obyvateľov vidieckych obcí do miest, ktoré v prípade obce 

Čečehov sa pohybovalo na úrovni prirodzených prírastkov obyvateľstva. V poslednom polstoročí však vidieť najprv pokles počtu 

obyvateľov od roku 1970 o 70 v roku 1991 a postupný nárast o 61 do roku 2014. 

V roku 2014 žilo v obci Čečehov 372 obyvateľov, z toho trvalý pobyt tu má 372 ľudí. V roku 2013 bolo narodených  3 deti, 

prisťahovaných 7, odsťahovaných: 6, zomreli: 3. 

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1980 – 2014: 

ROK SČÍTANIA  1980 1991 2001 2014  

Počet obyvateľov 381 311 338  372   

Prírastok obyvateľov  -70 +27 +34   

              POHLAVIE  POČET (SČÍTANIE 2014) 

Žena 189                     Muž 183 

Počet obyvateľov od roku 1970 permanentne klesal, obrat nastal medzi rokmi 2001-2011.  

Rozbor vývoja vekovej štruktúry obyvateľstva za predchádzajúce desaťročie dokumentuje pokles podielu detskej zložky 

populácie, pokles poproduktívnej populácie a nárast podielu obyvateľov v produktívnom veku. 



Deti (do 15 rokov) 

• počty novonarodených detí: rok 2011: 5, 2012: 4,  2013: 3 

• v predškolskom veku – spôsoby ich opatery – doma alebo ich odvážajú rodičia do škôlky, jaslí:  -  MŠ Iňačovce: 3 MŠ 

Michalovce 6 doma: 8  

• počet detí v navštevujúcich základnú školu spolu: 42, dochádzka Iňačovce: 6,  

Michalovce: 30, mimo SR: 4 

 

Študenti (15 - 24 rokov) 

 študenti stredných škôl rôzneho typu s dennou dochádzkou: 22 

 študenti stredných škôl rôzneho typu s týždennou dochádzkou (ubytovanie na internátoch): 0 

 študenti vysokých škôl: 5 

 Študenti denného štúdia s dennou dochádzkou: 0 

 Študenti s týždennou dochádzkou (ubytovaní na internátoch): 5 

Obyvatelia v produktívnom veku 

•  počet zamestnaných: 170 (okrem dôchodcov) 
•  materská dovolenka: 5 

•  rodičovská dovolenka: 7 

 

Obyvatelia v poproduktívnom veku: 81 

• pracujúci dôchodcovia: 7 

 

Národnostná a konfesionálna štruktúra 

Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstvo obce je relatívne homogénne. Podľa SODB v roku 2001 98,8 % 

obyvateľstva obce sa hlásilo k slovenskej národnosti. V obci je pomerne veľká skupina rómského obyvateľstva ( cca 50 osôb) , 

ktorí sa však hlásia k slovenskej národnosti. 



Národnosť                         Muži Ženy Spolu 

 Slovenská   182 186 368 

 Maďarská   - - - 

 Rómska   - - - 

 Rusínska   - - - 

 Ukrajinská   0 1 1 

 Česká    0 1 1 

 Nemecká   - - - 

 Poľská    - - - 

 Chorvátska   - - - 

 Srbská    - - - 

 Ruská    - - - 

 Židovská   - - - 

 Ostatné, nezistené  1 1 2 

 Spolu    183 189 372 
Vzdelanostná štruktúra 

Ukončené školské vzdelanie  Muži Ženy Spolu 

Základné 43 62 105 

Učňovské( bez maturity ) 22 15 37 

Stredné odborné ( bez maturity) 16 10 26 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 14 5 19 

Úplné stredné odborné ( s maturitou )  23 32 55 

Úplné stredné všeobecné 5 11 16 

Vyššie 1 0 1 

Vysokoškolské bakalárske - - - 

Vysokoškolské magisterské, 
inžinierské,doktorské 

11 5 16 

Vysokoškolské doktorandské - - - 

Vysokoškolské spolu 11 5 16 



Vysokoškolské podľa zamerania:    

- univerzitné 1 1 2 

- technické 5 2 7 

- ekonomické 2 1 3 

- poľnohospodárske 1 1 2 

- ostatné 2 0 2 

Ostatní bez udania školského vzdelania - - - 

Ostatní bez školského vzdelania 2 1 3 

Deti do 16 rokov 29 31 60 

Spolu 200 172 372 

 

Domový a bytový fond 

Úroveň bývania je jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva. Jej vývoj úzko súvisí s rastom počtu 

obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením. Ovplyvňuje úroveň reprodukcie pracovných síl, pôsobí na celkový životný štýl 

obyvateľstva. 

Jedným zo základných predpokladov na riešenie celkovej nepriaznivej situácie v regióne, ako sú nízka ekonomická aktivita 

obyvateľov a nepriaznivý demografický vývoj s priamym dopadom na jeho vekovú štruktúru, je vytváranie podmienok na 

bývanie. V čase SODB 2011 v obci bolo 94 trvalo obývaných bytov. 

Počet 
Rodinné 

domy 
Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový 
fond 
spolu 

 Domov spolu 121 1 1 123 

  Trvale obývaných domov 91 1 1 93 

   v % 97,8 1,1 1,1 100 

 

     štátu - - - - 

     bytového družstva 0 1 0 1 



     obce - - - - 

     fyzickej osoby 91 0 1 92 

     právnickej osoby - - - - 

     ostatných - - - - 

   s 1-2 nadzemnými podlažiami a nezistené 91 0 1 92 

   s 3-4 nadzemnými podlažiami 0 1 0 1 

   s 5+ nadzemnými podlažiami - - - - 

  Ubytovacích zariadení bez bytu - - - - 

  Neobývaných domov 30 0 0 13 

   z toho: určených na rekreáciu 13 0 0 13 

  Priemerný vek domu 37 13 - 37 

 Bytov spolu 124 6 1 131 

   v tom: trvale obývané 94 6 1 101 

              v % 93,1 5,9 1 100 

              z toho družstevné 0 6 0 6 

              byty vo vlastníctve občana v 
bytovom dome - - - - 

              neobývané 30 0 0 30 

              neobývané z dôvodu zmeny 
užívateľa 3 0 0 3 

              neobývané, určené na rekreáciu 13 0 0 13 

              neobývané, uvoľnené na prestavbu 5 0 0 5 

              neobývané, nespôsobilé na bývanie 6 0 0 6 

              neobývané po kolaudácii - - - - 

              neobývané v pozostalostnom alebo 
súdnom konaní 1 0 0 1 

              neobývané z iných dôvodov 2 0 0 2 

              nezistené - - - - 

Trvale obývané byty: 

   Materiál nosných múrov: kameň, tehly 93 0 0 93 

                                           drevo - - - - 



                                           nepálené tehly - - - - 

                                           ostatné a nezistené 1 6 1 8 

 Bývajúcich osôb 315 21 2 338 

 Počet CD 144 8 1 153 

 Počet HD 134 8 1 143 

 Obytné miestnosti 391 16 4 411 

 Počet osôb na 1:  byt 3,35 3,5 2 3,35 

                              obytné miestnosti 0,81 1,31 0,5 0,82 

                              CD 2,19 2,63 2 2,21 

                              HD 2,35 2,63 2 2,36 

 Obytná plocha bytu v m2 7516 364 73 7953 

 Celková plocha bytu v m2 10924 426 104 11454 

 

     - m2 obytnej plochy na 1 byt 80 60,7 73 78,7 

     - m2 celkovej plochy na 1 byt 116,2 71 104 113,4 

     - m2 obytnej plochy na 1 osobu 23,9 17,3 36,5 23,5 

     - obytných miestností na 1 byt 4,16 2,67 4 4,07 
 

Všetci obyvatelia obce žijú v rodinných domoch a v obci je niekoľko voľných parciel pre výstavbu rodinných domov. V 

súčasnosti sa  pripravuje  územný plán obce v  ktorom sa do budúcnosti bude počítať aj s možnou výstavby nových rodinných 

domov. Výstavba v Čečehove je charakteristická prevahou novšej povojnovej zástavby so zastúpením základnej občianskej 

vybavenosti.  

Technická infraštruktúra 

 

Infraštruktúra a služby 



V 1984 sa začala výstavba verejného vodovodu. Vybudovaná je  silná elektrická sieť. V obci je od roku 1988 vybudovaná 

rozvodná sieť plynu . V obci chýba kanalizácia a ČOV a chýbajú alebo sú  nefunkčné žumpy  u niektorých domov. Tekutý odpad 

sa vyváža , ale je spojený s vysokými nákladmi na vývoz tekutých domových odpadov. 

 

Tabuľka 17: Základné parametre infraštruktúry (2015) 

 

Verejný vodovod áno Počet zastávok autobusovej dopravy 2 

Rozvodná sieť plynu áno Počet mostov v cestnej doprave 2 

Kanalizačná sieť - Dĺžka vybudovaných chodníkov v km 2,9 

Linky miestnej autobusovej dopravy - Káblová televízia - 

Dĺžka miestnych cestných komunikácií 

v km 

4,8 Počet zastávok autobusovej dopravy 2 

Verejný vodovod áno Počet mostov v cestnej doprave 2 

 

Zdravotnícka a sociálna infraštruktúra a služby 

Za zdravotnou starostlivosťou musia obyvatelia obce dochádzať. Najbližšia ambulancia praktického lekára pre 

dospelých, praktického lekára pre deti a dorast, stomatologická ambulancia a lekáreň sa nachádzajú v Michalovciach. V 

zdravotných strediskách a nemocniciach v tomto meste v týždni ordinujú aj niektoré špecializované ambulancie.  

Záchranná zdravotná služba s územnou pôsobnosťou pre celý okres Michalovce sídli v Michalovciach. Odtiaľ v prípade potreby 

vykonáva výjazdy do Čečehova. Najbližšia stanica Hasičského a záchranného zboru (profesionálnych hasičov) sídli taktiež v 

Michalovciach. Jej územnou pôsobnosťou je celý okres Michaloviec.  

V Čečehove sa nachádza pobočka pošty. Iba jedna predajňa zmiešaného tovaru. Najbližší bankomat a čerpacia stanica sa 

nachádzajú v Michalovciach. 

Rozvoj infraštruktúry je jedným zo základných predpokladov rozvoja každého regiónu i obce a výrazne ovplyvňuje hospodársky 

potenciál, spôsob života a životnú úroveň obyvateľstva. 

 



Tabuľka 18: Základné parametre zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry (2015) 

Praktický lekár pre dospelých  nie  Pošta  áno 

Praktický lekár pre deti a dorast  nie  Predajňa zmiešaného tovaru  áno  

Stomatologická ambulancia  nie  Bankomat  nie  

Lekáreň  nie  Čerpacia stanica  nie  

Záchranná zdravotná služba  nie  stanica Hasičského a záchr. zboru  nie  

Stanica opatrovateľskej služby  nie  Dobrovoľný hasičský zbor  nie  
 

Školstvo, kultúra a šport 

Obec má v centrálnej časti postavený funkčný, čiastočne zrekonštruovaný kultúrny dom, ktorý je k dispozícii na 

organizáciu rôznych spoločenských podujatí (svadby, plesy, divadelné predstavenia, smútočné hostiny, rôzne oslavy, schôdze a 

pod.). 

Pre potreby športového vyžitia obyvateľov má obec vybudované pri obecnom úrade je vybudované viacúčelové ihrisko s 

betónovým povrchom. 

V obci pôsobí od roku 2002 Telovýchovná jednota a zväz zdravotne postihnutých. 

Zariadenia pre športovú činnosť predstavujú športové priestory areálu futbalového ihriska a areálu obecného úradu. 

 

Tabuľka 19: Infraštruktúra kultúry a športu 

Kultúrny dom  áno  Telocvičňa  nie  

Kino  nie  Športové ihrisko prírodné  áno 

Knižnica  nie Športové ihrisko umelé  áno  

Ochotnícky divadelný 
súbor  

nie Športový pinpongový klub  áno  

Folklórny súbor  nie  

 

Tradičnými kultúrnymi akciami obce sú: 



• 30. apríl – stavanie mája, 

• máj – oslavy dňa matiek, 

• jún – oslavy dňa detí, 

• marec – Čečehovský polmaratón, 

• koniec augusta – Vatra SNP v spojení so súťažou vo varení guľášu, 

• október – výstava ovocia a plodov, Deň úcty k starším, výstava chryzantém, 

• prelom októbra a novembra – pietna spomienka, 

• december – Mikulášske oslavy, 

• Vianočný koncert. 

 

Rozvoj miestnej kultúrnej činnosti, organizovanie umeleckej činnosti, kultúrnych podujatí, záujmových činností a súťaží, 

zabezpečuje predovšetkým OcÚ a kultúrna komisia.  

Známe osobnosti, ktorí pochádzajú z obce Čečehov: 

Juraj PADO – básnik, prozaik, literárny  kritik, prekladateľ z nemčiny, poľštiny, češtiny.   

Z pamätihodností treba spomenúť kostol Panny Márie ružencovej a sochu Krista Pána. 

 

Mimovládne organizácie 

Občianske združenia a ďalšie právne formy neziskových združení sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, so 

svojimi činnosťami prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality života. V riešenom území z mimovládnych organizácií zastúpenie 

majú len občianske združenia (podmienky ich vzniku a ich právne postavenie upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov, v znení neskorších predpisov). 

 

Názov združenia: Poľovné združenie Krak  

Sídlo združenia Čečehov 82, 072 11 Čečehov, Slovenská republika  

Dátum vzniku 25.06.1993  

Osoby oprávnené konať v mene združenia (Fyzické osoby)  

Ing. Martin Pado - predseda 

Oblasti činnosti :  poľovnícke  



 

Názov združenia Telovýchovná jednota Čečehov  

Sídlo združenia Čečehov 33, 072 11 Čečehov, Slovenská republika  

IČO 31944191  

Dátum vzniku 30.03.1992  

Osoby oprávnené konať v mene združenia (Fyzické osoby)  

Rastislav Terezka  

Oblasti činnosti:  TJ 

Združenia obcí 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, obec má právo združovať sa s inými 

obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. V praxi naj-častejším predmetom činnosti združenia obcí sú oblasti: 

sociálne veci, starostlivosť o životné prostredie, miestna doprava, školstvo, kultúra a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou 

združenie obcí napomáha využiť svoj prirodzený potenciál na dosiahnutie hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja 

územia, spoločne vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí.  

Obec Čečehov aktívne spolupracuje aj s okolitými obcami z  okresu Michalovce, ale aj so vzdialenejšími obcami z iných 

obvodov/okresov SR. Obec Čečehov je členom mikroregionálneho združenia Združenie obcí Čierna voda- Uh a OZ Medzi 

riekami, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života svojich občanov a prehĺbiť hospodársku, sociálnu a kultúrnu spoluprácu medzi 

členskými obcami. 

 

Administratívno-správne služby 

Na kvalitu života obyvateľov obce vplýva aj dostupnosť administratívno-správnych služieb subjektov verejnej správy. 

Možno konštatovať, že čím viac služieb je v obci dostupných, tým väčší je komfort obyvateľstva. Dostupnosť (blízkosť; nízka 

náročnosť na dochádzku za danými službami, či už z hľadiska vzdialenosti alebo času) administratívno-správnych služieb patrí 

medzi dôležité faktory ovplyvňujúce migračný pohyb obyvateľstva v obci. 

Tabuľka 20: Spádovosť obce k vybraným poskytovateľom administratívno-správnych služieb 



Sídlo matričného úradu  Zemplínska Široká 

Sídlo pracoviska daňového úradu  Michalovce 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia 
policajného zboru  

Pavlovce nad Uhom 

Sídlo Okresného súdu  Michalovce  

Sídlo Okresného úradu  Michalovce  

Sídlo Územnej vojenskej správy  Košice 

Sídlo Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny, pracoviska odboru služieb 
zamestnanosti  

Michalovce 

Sídlo Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny, pracoviska odboru sociálnych 
vecí a rodiny  

Michalovce 

 

Hospodárske pomery 

Organizačná štruktúra ekonomiky 

Podnikateľské prostredie je závislé od živnostníkov a podnikov, pričom tieto sú hlavným zdrojom ekonomickej 

výkonnosti a tvorby nových pracovných miest. Podľa právnej formy v štruktúre podnikateľských subjektov v obci dominujú 

(prirodzene) živnostníci, ktorí tvoria približne 85 % podiel spomedzi všetkých podnikateľských právnych subjektov. Najväčší 

podiel medzi živnostníkmi majú v obci Čečehov živnostníci podnikajúci v súkromných službách a v priemysle. 

 

Poľnohospodárstvo a lesníctvo 

Poľnohospodárska výroba v obci prešla počas posledných desaťročí (a najmä počas obdobia transformácie) obrovským 
útlmom. Na tento útlm malo vplyv viacero či už fyzicko-geografických (napr. z hľadiska rastlinnej výroby sú tu nevhodné 
klimatické podmienky - krajina s veľmi krátkym vegetačným obdobím, mierne teplým letom a s dlhou a studenou zimou; pôdne 
pomery; orografické podmienky; slabá úrodnosť a pod.) alebo socioekonomických (napr. vysoké náklady v porovnaní s 



výnosmi; zmena spoločenských preferencií obyvateľstva – uvoľnenie predchádzajúceho silného puta obyvateľov k pôde; ľahká a 
cenovo výhodná dostupnosť poľnohospodárskych komodít v obchodoch a pod.) faktorov.  
V štruktúre poľnohospodárskej pôdy v katastri obce dominujú trvalé trávne porasty. Pomerne veľkú časť poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu zaberá aj orná pôda (26 %; 205,2 ha). V poľnohospodárskej výrobe má vzhľadom k rozsiahlym plochám TTP 

priaznivé podmienky živočíšna výroba (najmä na chov oviec a dobytka), táto výroba však dokáže uživiť (ako hlavný zdroj obživy) 

len obmedzený počet obyvateľov. Veľká časť obyvateľstva hospodári na súkromných poliach, na ktorých v rámci 

samozásobovania pestuje najmä zemiaky, pšenicu a krmoviny. Na svojich hospodárskych dvoroch sa obyvatelia venujú chovu 

domácich zvierat.  

 

Tabuľka 22: Štruktúra pôdneho fondu (k 31.12.2014; v ha) 

Druh pôdy 
1994 

ha % 

Poľnohospodárska pôda  681,73 89,5 

Poľnohospodárska orná pôda 641,66 84,3 

Poľnohospodárska pôda -záhrady  17,65   2,3 

Poľnohospodárska pôda – ovocný sad    0,25    0,03 

Poľnohospodárska pôda – trvalý trávny porast  22,17   2,9 

Nepoľnohospodárska pôda 79,90 10,5 

Nepoľnohospodárska pôda – lesný pozemok 0 0 

Nepoľnohospodárska pôda – vodná plocha 16,04   2,2 

Nepoľnohospodárska pôda – zastavaná plocha  29,26   3,8 



Nepoľnohospodárska pôda – ostatné plochy 34,60   4,5 

Celková výmera obce 761,63 100 

Priemysel  
Priemysel bol v minulosti v obci veľmi chudobný. Súviselo to najmä s nevhodnými lokalizačnými faktormi pre 

umiestnenie priemyselnej výroby a s chudobnou surovinovou bázou v celom Zemplíne.  
Obyvatelia obce, pracujúci v priemysle, dochádzajú do práce najčastejšie do priemyselných podnikov v Michalovciach 

a Košiciach. 

 

Cestovný ruch 

Tabuľka 23: Ubytovacie a stravovacie zariadenia v obci 

Ubytovacie zariadenie  kapacita ubytovania  

Ubytovanie v súkromí  0 

Penzióny, hotely 0 

Stravovacie zariadenie  kapacita stravovania  

Stravovacie zariadenie 0 
 

Finančná analýza  

Finančné hospodárenie obce sa realizuje prostredníctvom rozpočtu obce, zostavovaného podľa dikcie § 9 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení na obdobie jedného kalendárneho roka. Pravidlá rozpočtového hospodárenia obce upravuje 
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 5 
uvedeného zákona sú príjmy obce definované nasledovne:  

a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu  

b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií 
podľa tohto alebo osobitného zákona,  

c) úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,  



d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,  

e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,  

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

g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom 
rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,  

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

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

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

k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.  
 

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov, prostriedky získané z 
rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, návratné zdroje financovania a združené prostriedky.  
V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavuje viacročný rozpočet. Tento 

viacročný rozpočet predstavuje ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené 

zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. Súčasťou programového 

rozpočtu budú teda aj zámery vyjadrené v tomto Programe rozvoja. 

Prehľad majetku a zdrojov  
Hodnota dlhodobého majetku obce Čečehov k 31.12.2014 bola 255 183,25  eur. V dlhodobom majetku je teda viazaných 93 % 
zdrojov obce, obežný majetok predstavoval 15 410,91   eur.  
Na konci roku 2014 obec neevidovala žiadne krátkodobé ani dlhodobé pohľadávky. Záväzky evidovala voči dodávateľom (), voči 
zamestnancom () a voči poisťovniam a daňovému úradu ().  
Obec taktiež evidovala ostatné (iné záväzky, preddavky) záväzky vo výške 3 761,03 eur. K 31.12.2014 nečerpala obec Čečehov 
žiadne bankové úvery.  
 
Tabuľka 24: Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 (eur) 
 

AKTÍVA  271 690,68 PASÍVA  271 690,68 

Neobežný 
majetok spolu  

255 183,25 Vlastné imanie  224 856,35 

Dlhodobý 0,00 Výsledok 224 856,35 



nehmotný 
majetok  

hospodárenia  

Dlhodobý hmotný 
majetok  

182 032,49 -minulé roky  221 246,88 

Dlhodobý finančný 
majetok  

73 150,76 -účtovné obdobie  3 609,47 

Obežný majetok 
spolu  

15 410,91 Záväzky  10 146,10 

Zásoby  48,00 Rezervy  475,00 

Zúčtovanie medzi 
subjektmi VS  

0,00 Zúčtovanie medzi 
subjektmi VS  

712,38 

Pohľadávky  4 877,20 Záväzky  1 947,23 

Finančné účty  10 485,71 Bankové úvery a 
ostatné  

7 011,49 

Časové rozlíšenie  1 096,52 Časové rozlíšenie  36 688,23 
 

Tabuľka 25: Štruktúra príjmov obce v roku 2014  

 EUR Podiel na bežných 
príjmoch (%)  

Podiel na celkových 
príjmoch (%)  

Bežné príjmy celkom  112 576,72 xxx 88,13 

Daňové príjmy  79 164,77 70,32 61,97 

- podielové dane  49 626,87 44,08 38,85 

- dane z nehnuteľností  26 922,22 23,92 21,07 

- iné miestne dane a 
poplatky  

2 615,68 2,32 2,05 

Nedaňové príjmy  10 831,47 9,62 8,48 

Granty a transfery  22 580,48 20,06 17,68 

Kapitálové príjmy 
celkom  

0,00 xxx xxx 



Príjmové finančné 
operácie  

15 162,26 xxx 11,87 

Príjmy spolu  127 738,98 xxx xxx 

 

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu  

 
Dotazníkový prieskum názorov obyvateľstva bol realizovaný v druhej polovici mesiaca máj v kombinovanej forme – v 

tlačenej aj online verzii. Do každej domácnosti v obci bol distribuovaný jeden výtlačok tlačenej verzie dotazníka spolu s 
ponukou možnosti vyplnenia jeho online verzie. Zároveň bola rozšírená aj informácia o možnosti dodania ďalších tlačených 
verzií dotazníka v prípade potreby. Obyvatelia mali na vyplnenie dotazníka dva týždne. Celkovo bolo do domácností 
distribuovaných 205 tlačených dotazníkov, vyplnených bolo spolu 91 dotazníkov, z toho 53 v tlačenej podobe a 38 v online 
formulári.  
V dotazníku boli použité otvorené, uzavreté aj polouzavreté druhy otázok, ktoré boli rozdelené do troch tematických okruhov: 

otázky skúmajúce demografickú a socioekonomickú štruktúru respondentov, druhým okruhom boli otázky týkajúce sa 

spokojnosti respondentov s vybratými oblasťami a ich participácia na živote obce a tretím okruhom boli otázky zisťujúce návrhy 

respondentov ohľadom rozvoja obce. 

Formulár 5 (A3): Plánovací formulár prieskumu 

Charakteristika prieskumu  Popis  

Dôvody vykonania prieskumu  Zapojenie verejnosti do prípravy PR 2015-
2020; tvorba partnerstva na miestnej 
úrovni; mobilizácia miestnej komunity a jej 
participácia na definovaní rozvojových 
priorít  

Ciele prieskumu  Získať názory verejnosti na kvalitu života v 
obci z hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho hľadiska, zistiť jej 
spokojnosť s fungovaním obce a pomocou 
názorov obyvateľov definovať problémy a 



priority rozvoja obce  

Spôsob realizácie  Riadiaci tím zostavil dotazník z obsahového 
hľadiska; tlačená podoba dotazníka bola 
distribuovaná do každej domácnosti v obci, 
jeho digitálna podoba bola vytvorená v 
prostredí formuláre google docs; publicita 
dotazníka bola zabezpečená aj 
prostredníctvom web stránky obce  

Finančné nároky  Priame náklady predstavujú náklady na tlač 
dotazníkov  

Časové nároky  Zostavenie obsahovej štruktúry dotazníka – 
1 týždeň; distribúcia do domácností a 
spätný zber – 2 týždne; vyhodnotenie – 2 
týždne  

Zodpovednosť za realizáciu  Zostavenie dotazníka – riadiaci tím; 
distribúcia a zber tlačenej verzie – obec; 
zostavenie online verzie – externý 
odborník; vyhodnotenie dotazníka – 
externý odborník  

 

Súhrnné výsledky prieskumu 

Štruktúra získaných odpovedí na otázky uvedené v dotazníku naznačuje, že validita niektorých odpovedí (ide však len o 

minimálny počet odpovedí) je s najvyššou pravdepodobnosťou nízka. S prihliadnutím na tento fakt, ktorý mierne znižuje 

výpovednú hodnotu tohto dotazníka, súhrnné výsledky dotazníkového prieskumu sú nasledovné: 

Základné charakteristiky respondentov 

Prieskumu sa zúčastnilo 55 žien (61,8 %) a 34 mužov (38,2 %), dvaja respondenti neuviedli svoje pohlavie. Prieskumu sa 

nezúčastnil žiaden obyvateľ vo veku nižšom ako 18 rokov, najvyšší podiel tvorili dôchodcovia a respondenti vo veku 30-39 

rokov. Tretina respondentov má najvyššie ukončené vzdelanie stredné odborné, ostatné vzdelanostné kategórie sú zastúpené 



pomerne rovnomerne. Takmer 1/5 respondentov má vysokoškolské vzdelanie. Z hľadiska ekonomickej aktivity sa prieskumu 

zúčastnilo 32 dôchodcov (35 % respondentov), 26 zamestnancov (29 % respondentov), 11 podnikateľov, 9 nezamestnaných a 7 

osôb na materskej/rodičovskej dovolenke. Okrem toho ešte 2 pracujúci dôchodcovia, 3 študenti a 1 respondent v 

opatrovateľskej službe. Až polovica z 91 respondentov nepracuje (sú dôchodcovia, nezamestnaní, študenti...). Pracujúcich 

respondentov bolo 44, z nich 30 odchádza za prácou do inej obce v rámci Slovenska, v Čečehove pracuje 9 zo 44 pracujúcich. 

Takmer všetci respondenti patria medzi autochtónne obyvateľstvo žijúce v obci od narodenia. Viac ako 40 % respondentov 

býva vo viacgeneračnej domácnosti, ďalších 15 % sú osamelo žijúce osoby. V domácnosti, ktorú tvoria manželia a dieťa/deti, 

žije 31 % respondentov 

Spokojnosť s vybranými oblasťami a aktivita respondentov  

Školstvo – takmer polovica respondentov je spokojná s voľnočasovými aktivitami pre deti a mládež, nespokojní sú len piati. 

Ostatní nevedeli zaujať jednoznačný postoj, príp. nevedeli posúdiť. Podobne, polovica respondentov nevedela posúdiť kvalitu 

školskej jedálne. Tí, ktorí ju posúdiť vedeli, vyjadrili s ňou veľkú spokojnosť.  

Kultúra, šport a zdravotníctvo – až 80 % respondentov je spokojných s kultúrnymi aktivitami v obci, nespokojní sú len 3 z 91. S 

možnosťami športového vyžitia je nespokojných 6 respondentov, 55 vyjadrilo spokojnosť a ostatní zaujali ambivalentný postoj 

(ani spokojný/ani nespokojný) alebo nevedeli posúdiť.  

Miestne komunikácie a chodníky – najväčšia nespokojnosť zo všetkých skúmaných oblastí bola vyjadrená so stavom miestnych 

komunikácií (60 % nespokojných respondentov). Paradoxne, napriek tomu, že v obci chodníky vybudované len v jej centrálnej 

časti, až 43 % respondentov je spokojných so stavom a kvalitou chodníkov.  

Starostlivosť o verejné priestranstvá – veľmi dobrú vizitku získala obec za starostlivosť o cintorín, s ktorou sú spokojní takmer 

všetci respondenti. Podobne tomu bolo aj so starostlivosťou o zeleň a verejné priestranstvá, s ktorou boli nespokojní len piati 

respondenti.  

Bývanie – za veľmi dôležitý rozvojový faktor/disparitu obce možno považovať dostupnosť bývania. S dostupnosťou bytov bolo v 

obci nespokojných 30 % respondentov a s dostupnosťou stavebných pozemkov 24 %. Pri týchto dvoch otázkach však až zhodne 

po 64 % respondentov zaujalo ambivalentný postoj (ani spokojný/ani nespokojný) alebo nevedelo posúdiť.  

Odpadové hospodárstvo – odpadové hospodárstvo obce sa na základe odpovedí respondentov javí byť veľmi dobre nastavené, 

keďže až 93 % respondentov vyhovuje systém zberu odpadov a 77 % aj systém poplatkov za odvoz komunálneho odpadu. 



Priaznivým momentom je skutočnosť, že až 90 % respondentov odpad triedi. S prihliadnutím na odpovede na otvorené otázky 

sa však ukazuje ešte rezerva v nastavení systému poplatkov za odvoz odpadu, s ktorým sú niektorí obyvatelia nespokojní 

(najmä starší obyvatelia, osamelo žijúci a tí, ktorí dôsledne triedia odpad). V súčasne nastavenom lístkovom systéme im totižto 

ostávajú nevyužité lístky, čo de facto znamená, že vzhľadom k množstvu vyprodukovaného zmesového odpadu by mohli platiť 

menej ako v súčasnosti platia. V záujme zvýšenia spokojnosti obyvateľov s nastavením systému poplatkov za odvoz odpadu by 

teda bolo vhodné uvažovať o jeho úprave, čo by zároveň mohlo pôsobiť ako motivujúci faktor triedenia odpadov.  

Iné oblasti – veľmi veľkú spokojnosť vyjadrili respondenti s prácou obecného úradu, nespokojní boli len 2 z nich. Prevažnú 

spokojnosť vyjadrili s osvetovými aktivitami obce. K podpore podnikateľského prostredia sa nevedelo vyjadriť až 65 % 

respondentov, z ostatných 35 % bola polovica spokojných a polovica nespokojných. 66 % respondentov vyjadrilo spokojnosť s 

autobusovým spojením.  

Aktivita respondentov – veľmi výrazná je aktivita respondentov a ich participácia na spoločenskom živote obce. Všetci (okrem 

jedného) sa totižto vždy zúčastňujú volieb do samospráv a zaujímajú sa (či už o každé alebo aspoň príležitostne) o rokovanie 

obecného zastupiteľstva. Až 3/4 z nich taktiež sleduje informácie o rozpočte obce a rovnaký podiel navštevuje starostu so 

svojimi návrhmi a požiadavkami. Navyše, takmer všetci respondenti (okrem piatich) sa zúčastňujú kultúrnych podujatí a 

rovnako takmer všetci (okrem deviatich) sa zapája do života cirkvi. Športových podujatí, konaných v obci, sa zúčastňujú 3/4 

respondentov.  

Návrhy respondentov  

Oblasť, ktorá by sa mala riešiť prioritne – obyvatelia sa mohli vyjadriť, čo by chceli v najbližšom období v obci riešiť prioritne. 

Vybrať si mohli z 18 navrhnutých oblastí, pričom podľa svojho uváženia mohli doplniť aj ďalšiu oblasť, na ktorú by sa mala obec 

podľa nich zamerať. Výrazne najvyššiu podporu získala výstavba chodníkov a rekonštrukcia ciest, za ktorú hlasovalo až 71 z 91 

respondentov. Druhú najvyššiu podporu získala výstavba kanalizácie so 46 hlasmi. Významnú podporu získala aj ochrana 

životného prostredia, zlepšenie možností nákupu a zvýšenie bezpečnosti premávky v obci.  

Využitie priestoru, pozemku v obci – až štvrtina respondentov vedela v obci identifikovať priestor alebo pozemok, ktorý je 
podľa nich nevyužitý, príp. využitý zle. Ide o nasledovné priestory:  

 „pri kultúrnom dome“ – respondenti pre tento priestor navrhujú: vybudovať športové ihriská a ihrisko pre deti do 3 
rokov; vybudovať park; postaviť amfiteáter;  



 Bývala Jednota – vybudovať turistické centrum, chránenú dielňu alebo múzeum s možnosťou nákupu (sošky, výšivky od 
miestnych a pod.);  

 pri cintoríne – rozšíriť parkovisko;  

 v obci postaviť bytový dom pre mladé rodiny;  

 sochu na námestí  – opraviť;  

 staré domy – prebudovať pre potreby osamelých, chorých a ZŤP, zabezpečiť starostlivosť prostredníctvom rehoľných 
sestier alebo kresťanských komunít;  

 obecné priestory – pripraviť stavebné pozemky pre výstavbu RD; vysporiadať pozemky pre výstavbu priemyselného 

parku; v zime vybudovať prírodné klzisko; vybudovať sociálne zariadenia; 

 

Čo by sa malo v obci zlepšiť, príp. čo v nej chýba – na túto otvorenú otázku mohli respondenti odpovedať ľubovoľne. V 

odpovediach jednoznačne dominovali tri témy (podľa poradia): rekonštrukcia ciest, výstavba chodníkov a výstavba kanalizácie. 

Viacero respondentov výslovne uviedlo aj požiadavky na starostlivosť o seniorov (napr. klub dôchodcov; opatrovateľská 

služba...), rekonštrukciu fasády OcÚ a kultúrneho domu, zlepšenie možností nákupu (sortiment aj množstvo potravín), zvýšenie 

bezpečnosti obyvateľov (dodržiavanie rýchlosti, vyznačenie prechodov pre chodcov pri kostole, cintorínoch a autobusových 

zastávkach) a spevnenie brehov proti záplavám a úprava rigolov, postaviť pre turistov informačné tabule; osadiť lavičky a 

zasadiť zeleň, rozšíriť športové podujatia; vybudovať stravovacie a ubytovacie zariadenia pre turistov; vybudovať kamerový 

systém; rozšíriť ponuku (napr. krúžky) pre deti a mládež; vypracovať koncepciu rozvoja cestovného ruchu, lepšie opatrenia na 

kontrolu dodržiavania rýchlosti áut prechádzajúcich cez obec. 

 
Čo by nemalo v obci v roku 2020 v žiadnom prípade chýbať – na túto otázku boli jednoznačné odpovede: chýbať by v žiadnom 
prípade nemali opravené cesty, vybudované chodníky a kanalizácia. V tejto otázke sa taktiež objavili zlepšené možnosti nákupu, 
vybudované cyklochodníky, byty pre mladých, zlepšená zdravotná starostlivosť a oprava kostola.  
 
Celková spokojnosť s obcou ako miestom života  
Až 91 % respondentov vyjadrilo celkovú spokojnosť s obcou ako miestom života (odpovede na škále skôr 
spokojný/spokojný/veľmi spokojný). Celkovú nespokojnosť vyjadrili len siedmi respondenti a jeden túto skutočnosť nevedel 
posúdiť. V podobnom priaznivom duchu sa niesli aj odpovede na poslednú otázku – až 69 respondentov plánuje v obci žiť aj 
naďalej, 20 sa nevedelo vyjadriť. Žiaden respondent sa z obce neplánuje odsťahovať.  



 

 

A.II Analýza vonkajšieho prostredia 
 

Vonkajšie prostredie v kontexte tohto Programu rozvoja predstavuje pre obec tie oblasti, ktoré síce ovplyvňujú jej 
rozvoj (v rôznej miere, či už významne alebo len okrajovo), avšak obec ich zároveň nedokáže svojou činnosťou nijako ovplyvniť. 
V makroregionálnej mierke je dôležitým činiteľom rozvoja obce európsky rozvojový koncept „Red octopus“, ktorý stanovuje 
hlavné rozvojové centrá Európy. Ide o tzv. „červenú chobotnicu“ (pomenovanie podľa tvaru tejto rozvojovej siete), ktorá spája 
najrozvinutejšie európske sídelné a aglomeračné centrá a centrá, ktoré majú najväčší potenciál ďalšieho rozvoja. Jedno z 
ramien „červenej chobotnice“ prechádza aj Slovenskom, avšak len jeho juhozápadnou časťou. Čečehov sú teda od tohto 
ramena značne vzdialené.  

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) vyhodnotila jednotlivé sídelné centrá Slovenska ako terciárne 
centrá, t.j. centrá na základe ich terciárnej obslužnosti (úrovne vybavenosti vybranou vyššou občianskou vybavenosťou). 
Takýmto spôsobom bolo na národnej úrovni vytvorených päť skupín obcí (okrem Bratislavy a Košíc, ktoré stoja samostatne a 
nepatria do žiadnej skupiny), ktoré naznačujú úroveň obsluhy ako pre vlastné mesto, tak pre jeho zázemie (prvé tri skupiny sa 
pritom členia na dve podskupiny). Najbližšie centrá osídlenia pre Čečehov predstavujú mestá Michalovce (5. skupina centier 
osídlenia)  

Okrem centier osídlenia KURS 2001 na Slovensku stanovila jadrové ťažiská osídlenia, ktoré sú navzájom pospájané 
rozvojovými osami I. stupňa. Ostatné sídelné centrá sú pospájané osami II. a III. stupňa. Tieto rozvojové a urbanizačné osi sú 
súčasťou vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj 
vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva a zabezpečujú požiadavky, ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a 
environmentálnych potrieb.  
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 stanovuje tri stupne rozvojových osí, ktoré vychádzajú z nasledovných kritérií:  

 rozvojová os prvého stupňa – prepája centrá osídlenia prvej skupiny a ťažiská osídlenia prvej úrovne v štáte a 
porovnateľné centrá mimo hraníc krajiny, zahŕňajúc najmenej jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu rýchlostného 
typu,  



 rozvojová os druhého stupňa – prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne s centrami 
osídlenia prvej skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovne, resp. prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská 
osídlenia druhej úrovne medzi sebou, zahŕňajúc najmenej jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho 
významu alebo jednu rýchlostnú cestu,  

 rozvojová os tretieho stupňa – prepája stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne navzájom, ako aj ostatné 
vyhodnocované centrá osídlenia s ostatnými centrami osídlenia druhej skupiny.  

 
Z pohľadu rozvoja územia najdôležitejšia, teda rozvojová os I. stupňa, prepája Bratislavu a Košice (o. i.) severoslovenským 
dopravným koridorom, čiže najbližšie k Čečehovu sa táto os nachádza v oblasti Michalovce. Čečehov teda neleží na žiadnej 
rozvojovej osi, stanovej Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001, a preto len ťažko možno v budúcnosti očakávať 
rozvojové impulzy zo strany štátu voči tejto obci. Zároveň sú však zahrnuté do najvýznamnejšej oblasti cestovného ruchu na 
Slovensku s regionálnym zastúpením turizmu, čo vytvára pre obyvateľov a podnikateľské subjekty potenciál pre rozvoj a z neho 
plynúce príjmy z cestovného ruchu.  

Veľmi dôležitým aspektom v analýze vonkajšieho prostredia je aj stratégia štrukturálnej politiky Európskej únie a jej 
priemet do slovenských pomerov. Počas programovacieho obdobia EÚ 2000-2006 (čo pre Slovensko znamenalo roky 2004-
2006) používala Európska únia stratégiu regionálnej Program rozvoja obce Čečehov na roky 2015 - 2020 politiky založenú na 
rovnomernom prístupe samospráv k štrukturálnym fondom (tzv. „pokropením regiónov investíciami“, kde každá samospráva 
mala rovnaký prístup k týmto fondom). Od programovacieho obdobia 2007 - 2013 sa však už stratégia regionálnej politiky EÚ 
zmenila, keďže táto sa už nezamerala na znižovanie regionálnych disparít formou podpory zaostalých regiónov, ale na základe 
skúseností z regionálneho rozvoja zo západoeurópskych krajín, rozhodla sa posilňovať predovšetkým vytýčené póly rastu, ktoré 
sú najviac konkurencieschopné a majú najväčší potenciál rozvoja (týmto opatrením sa taktiež sledovalo posilnenie vonkajšej 
konkurencieschopnosti EÚ ako celku voči ostatným aktérom vo svetovom hospodárstve). Jednotlivými krajinami vytýčené póly 
rastu mali byť nositeľmi rozvoja v jednotlivých regiónoch a postupom času by sa rozvoj z týchto pólov rastu mal šíriť do ich 
bezprostredného okolia (teda do zaostalejších oblastí v ich okolí). Na Slovensku tak boli od programovacieho obdobia 2007-
2013 na základe Koncepcie územného rozvoja Slovenska stanovené inovačné a kohézne póly rastu (niektoré mestá a obce v ich 
bezprostrednom zázemí), pričom najväčšia časť podpory zo štrukturálnych fondov smeruje práve do nich.  

Výrazným vonkajším rozvojovým impulzom pre oblasť Dolného Zemplína by mohla byť zvýšená podpora zo strany vlády 
formou investičných stimulov pre tie priame zahraničné investície, ktoré sa realizujú čo najbližšie k tomuto regiónu (keď už nie 
priamo v ňom). Skúsenosti však ukazujú, že od roku 2002, kedy sa začalo s poskytovaním investičnej pomoci, jednotlivé 
slovenské vlády touto formou podporovali smerovanie priamych zahraničných investícií primárne do najrozvinutejších regiónov 
Slovenska (najmä do trojuholníka Bratislava – Trnava – Nitra, do Košíc a oblasti stredného Považia po Žilinu). Do oblasti 



zemplínskeho regiónu a do Michaloviec (okresu patriaceho z hľadiska výšky miery nezamestnanosti medzi problémové okresy 
Slovenska) smerovala len úplne minimálna časť investičnej pomoci vlády. Z prostredia investičnej pomoci teda len ťažko 
očakávať priaznivé rozvojové impulzy pre región v blízkej budúcnosti.  
Spomínaná politika územnej podpory vo forme investičnej pomoci a množstvo ďalších faktorov (napr. faktor sídelnej hierarchie, 
faktor makropolohovej atraktivity, faktor veľkej dopravnej infraštruktúry, faktor historickej marginality, faktor depresnosti 
priľahlých prihraničných regiónov a pod.; Korec 2005) prispeli (a naďalej prispievajú) k veľmi nerovnovážnemu regionálnemu 
vývoju v rámci Slovenska, keď sa medzi jednotlivými jeho regiónmi vytvorili pomerne výrazné regionálne disparity. Vytvorila sa 
tak významná priestorová polarizácia spoločnosti s existenciou centier na strane jednej a periférií (vnútorných aj prihraničných 
periférnych regiónov) na strane druhej. Čečehov leží v regióne Dolného Zemplína, ktorý je na základe skupiny ukazovateľov z 
hľadiska ľudských zdrojov, ekonomického potenciálu, osobnej vybavenosti a dostupnosti centier kategorizovaný medzi regióny 
s kumulovanou periférnosťou, tzn. že je periférnym regiónom vo všetkých štyroch skupinách ukazovateľov (Halás 2008). 
Uvedené skutočnosti upozorňujú jednak na súčasnú úroveň rozvoja, ako aj na veľmi obmedzené možnosti budúceho rozvoja 
obce Čečehov.  
 
Štrukturálne fondy v programovom období 2014-2020  

Jednou z možných ciest získavania finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií (okrem ďalších možných zdrojov, 
uvedených v časti „Indikatívny finančný plán“) sú Európske štrukturálne a investičné fondy. Napriek tomu, že tieto európske 
štrukturálne a investičné fondy sú z aspektu regionálneho rozvoja definované ako „doplnkové“ zdroje financovania, v súčasnom 
modeli regionálnej politiky a nastavenia financovania samospráv sú práve tieto prostriedky z EŠIF hlavným zdrojom financií, bez 
ktorého by len ťažko boli samosprávy schopné financovať svoje rozvojové investičné projekty. V programovom období EÚ 2014 
– 2020 bude Slovensko čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v 
rámci Cieľa Európska územná spolupráca. V rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa budú čerpať financie 
prostredníctvom nasledujúcich operačných programov:  

 Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP),  

 OP Ľudské zdroje (OP ĽZ),  

 OP Integrovaná infraštruktúra (OP II),  

 OP Výskum a inovácie (OP VaI),  

 OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP),  

 OP Efektívna verejná správa (OP EVS),  

 Technická pomoc,  

 Program rozvoja vidieka,  



 Rybné hospodárstvo.  
 
V rámci Cieľa Európska územná spolupráca bude Slovensko čerpať financie prostredníctvom nasledujúcich operačných 
programov:  
Programy cezhraničnej spolupráce  

 SK – CZ 2014 – 2020,  

 SK – AT 2014 – 2020,  

 PL – SK 2014 – 2020,  

 SK – HU 2014 – 2020,  

 ENI HU – SK – RO – UA 2014 – 2020.  
Programy nadnárodnej spolupráce  

 Stredná Európa,  

 ETC Dunaj.  
Programy medziregionálnej spolupráce  

 INTERREG,  

 ESPON,  

 INTERACT,  

 URBACT.  
 

Pre obec Čečehov sú najvýznamnejším a najpravdepodobnejším zdrojom financovania rozvojových projektov v rámci EŠIF 
prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce HU – SK 2014 – 2020 a z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Možným 
zdrojom financovania by mohli byť aj financie poskytované v rámci výziev vyhlasovaných prostredníctvom Miestnej akčnej 
skupiny Medzi riekami LAG (ktorej je obec členom) v rámci stratégie CLLD7, nevyhnutnou podmienkou však je, aby sa tejto 
Miestnej akčnej skupine podarilo získať Štatút MAS.  
Pričom Miestna akčná skupina získa financie na vyhlasovanie výziev z PRV a z IROP  
 
Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 bude financovať rozvojové projekty obcí v rámci Opatrenia č. 7 – Základné služby a 
obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Oprávnenými žiadateľmi o podporu budú v rámci tohto opatrenia najmä obce do 1 000 
obyvateľov vrátane, pričom celková finančná alokácia na realizáciu Opatrenia č. 7 je 119 500 000,00 eur.  



V rámci spomínaného Opatrenia č. 7 Programu rozvoja vidieka budú mať obce do 1 000 obyvateľov možnosť uchádzať sa o 
finančné prostriedky cez štyri podopatrenia:  
 
Podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie  
Popis operácie:  

 výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu alebo čistiarne odpadových vôd; výstavba a 
rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, 
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade 
investícií do miestnych komunikácií, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k 
oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou 
sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);  

 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.  
 
Podopatrenie 7.3 – Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu 
širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy  
Popis operácie:  

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

 oprávnené budú projekty zavádzania tzv. “poslednej míle”. Riešenie prístupových sietí bude nadväzovať na ukončenie 
prvej fázy výstavby regionálnych sietí, financovanej z OP II, resp. tam, kde už sú regionálne siete dostupné a je 
preukázané zlyhanie trhu;  

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

o vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu 
(backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo 
kombinácie týchto technológií);  

o budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových rozvodov a 
zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými 
infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.).  

 



Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  
Popis operácie:  

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry –napr. 
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie 
nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;  

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

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých 
skládok odpadov resp. opusteného odpadu;  

 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž 
kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);  

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 
podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.;  

 investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie – len ako súčasť 
investícií do miestnych služieb.  

 
Podopatrenie 7.5 – Podpora investícií pre verejné využívanie rekreačnej infraštruktúry, informačnej a drobnej infraštruktúry 
cestovného ruchu  
Popis operácie: investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, 
bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie 
múzejných a galerijných zariadení a pod.;  

 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné 
využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;  

 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, 
budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových 
veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.  

 
STEEP analýza  

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

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

je napomáhať tvorcom rozhodnutí predvídať budúci možný vývoj a na tieto zmeny sa pripraviť. 



Formulár 8 (A8): STEEP analýza 

Sociálne  Technologic
ké  

Ekonomické  Ekologické  Politické  Hodnoty  

Starnutie 
obyvateľstva
, emigrácia 
mladých ľudí 
do miest  

Úroveň 
technológie 
poskytovateľ
a  

Nové trhy a 
nové 
príležitosti 
(napr. 
cestovný 
ruch)  

Vplyv 
rôznych 
subjektov na 
ŽP  

Politika 
vlády v 
hospodárske
j, sociálnej a 
environment
álnej oblasti  

Zmena 
postojov k 
lokálnemu 
rozvoju  

Zmeny 
postojov a 
správania – 
aktívny tretí 
sektor  

Dostupná 
technológia 
a využívaná 
technológia  

Klesajúce 
trhy v 
niektorých 
poskytovaný
ch službách  

Možnosti 
obnovy a 
tvorby ŽP  

Štrukturálna 
politika 
Európskej 
únie  

Zmena 
životného 
štýlu  

Zmeny 
správania 
obyvateľov  

Technológia 
využívaná 
obyvateľmi, 
podnikateľm
i  

Dostupnosť 
finančných 
zdrojov  

Politika ŽP  Legislatívne 
zmeny  

Tímová 
spolupráca  

Móda  Kontakt s 
obyvateľmi 
prostredníct
vom 
technológie  

Daňová 
politika  

Podpora 
tvorby a 
ochrany ŽP  

Zmena vlády 
ako výsledok 
volieb  

Osobné 
hodnoty  

 

A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia  

 



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

zdrojov obce a výsledkov dotazníkového prieskumu, vykonaného medzi obyvateľmi obce. 

Formulár 9 (A10): SWOT analýza 

Silné stránky  Slabé stránky  

- dostatok ornej pôdy pre rastlinnú a 
trvalých trávnych porastov pre 
živočíšnu výrobu  

- skúsenosti obyvateľstva s 
poľnohospodárskou výrobou  

- čiastočné samozásobenie 
obyvateľstva poľnohospodárskymi 
produktmi  

- blízkosť chránených území, 
atraktívne a zachované prírodné 
prostredie  

- množstvo prírodných a kultúrno-
historických pamiatok v blízkom 
okolí  

- výhodná geografická poloha pre 
rozvoj cestovného ruchu a 
cezhraničnej spolupráce  

- zabehnutý a funkčný systém zberu 
a triedenia odpadu  

- dobrá starostlivosť o verejné 
priestranstvá a miestne cintoríny  

- široká ponuka kultúrnych aktivít a 
aktívne zapájanie obyvateľov do 
spoločenského života obce  

 

- stagnácia počtu obyvateľov  
- emigrácia mladých obyvateľov  
- nepriaznivá veková štruktúra 

obyvateľstva  
- zlá poloha vo vzťahu k 

ekonomickým a administratívnym 
centrám  

- slabé komunikačné spojenie s 
okolím (pomalé a drahé 
autobusové spojenie)  

- nízka atraktivita pre prilákanie 
investorov do priemyselnej výroby  

- nedostatok investičného kapitálu z 
vlastných zdrojov  

- nedostatok pracovných príležitostí  
- pomerne vysoká miera 

nezamestnanosti  
- vysoký podiel dlhodobo 

nezamestnaných obyvateľov  
- časová a finančná náročnosť 

dochádzky do zamestnania  
- slabé realizačné predpoklady CR v 

obci  
- zlý stav ciest  
- nevybudované chodníky  
- nevybudovaná kanalizácia a ČOV  



- slabá dostupnosť bývania  
- slabá ponuka obchodov a služieb v 

obci  
- absencia zdravotníckych zariadení v 

obci, slabá dostupnosť a kvalita 
poskytovaných zdravotníckych 
služieb v blízkom okolí  

- existencia lokalít ležiacich v 
povodňovej zóne  

- nevysporiadané pozemky pod 
osadou MRK 

Príležitosti  Ohrozenia  

 
- podpora miestnych ekonomických 

subjektov  
- využitie európskych štrukturálnych 

a investičných fondov vrátane 
cezhraničnej spolupráce  

- získanie financií a realizácia 
projektov v prípade získania štatútu 
MAS občianskym združením Medzi 
riekami 

- rozvoj turistiky a rekreácie v 
súvislosti s blízkosťou chránených 
území a kultúrno-historických 
pamiatok  

- podpora budovania cyklistickej 
infraštruktúry  

- orientácia na regionálny marketing 
a vytvorenie regionálnych 
produktov v spolupráci s partnermi 

-  
- odliv mladých obyvateľov za prácou 

a bývaním  
- starnutie obyvateľstva  
- zvyšovanie počtu nezamestnaných 

obyvateľov  
- pomalé tempo prispôsobovania sa 

strednej a staršej generácie novým 
technológiám  

- nízka hladina miezd v regióne, 
podporujúca emigráciu 
obyvateľstva  

- neustále zvyšovanie daňového 
zaťaženia podnikajúcich osôb zo 
strany vlády  

- nedostatok investorov, 
podnikateľských činností  

- konkurencia poľských 
priemyselných a 



a aktérmi regionálneho rozvoja  
- aktivácia využívania okolitého 

prírodného prostredia pre rozvoj 
agroturistiky  

- podpora budovania individuálnej 
bytovej výstavby  

 

poľnohospodárskych výrobkov  
- znižovanie imidžu Zamaguria ako 

destinácie CR z dôvodu 
nevhodného správania niektorých 
podnikateľov a aktérov CR  

- konkurencia okolitých destinácií CR 
z hľadiska  

 

 

Kľúčové faktory a disparity územia  
Vyhodnotením silných stránok a príležitostí zo SWOT analýzy boli identifikované hlavné faktory rozvoja obce. Podobne, na 
základe vyhodnotenia slabých stránok a ohrození boli identifikované hlavné disparity obce.  
 
Hlavné faktory rozvoja:  

 využitie výhodnej geografickej polohy obce z hľadiska potenciálu pre rozvoj CR na báze atraktívneho prírodného 
prostredia a množstva kultúrno-historických pamiatok  

 participácia obce na marketingových aktivitách aktérov CR, podpora spolupráce s okolitými obcami  

 podpora cezhraničných kontaktov a ochota participovať na cezhraničnej spolupráci  

 podpora rozvoja individuálnej a hromadnej bytovej výstavby  

 podpora rozvoja poľnohospodárstva a agroturistiky  

 zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva  

 využitie zdrojov z EŠIF na realizáciu investičných a neinvestičných projektov.  
 
Hlavné disparity rozvoja:  

 emigrácia obyvateľstva – z obce emigruje predovšetkým mladé obyvateľstvo, a to z dôvodu absencie ponuky 
pracovných miest, slabej ponuky služieb a možností sebarealizácie  

 nízky potenciál pre prilákanie investícií do priemyselnej výroby – z dôvodu nevýhodnej periférnej polohy vo vzťahu k 
ekonomickým centrám a nadradenej dopravnej infraštruktúre má obec veľmi nízky lokalizačný potenciál pre prilákanie 
investícií do priemyselnej výroby  



 slabá ponuka pracovných príležitostí – stredne veľká obec, ležiaca za horskou bariérou vo vidieckom prostredí, 
nedokáže vygenerovať dostatočný počet pracovných príležitostí pre svoje obyvateľstvo  

 nezamestnanosť obyvateľstva – obyvateľstvo, ktoré si nevie nájsť prácu a neemigruje, upadá kvôli absencii 
dostatočného príjmu na živobytie do sociálnych problémov  

 nízka úroveň miezd – úroveň miezd v regióne spolu s časovou a finančnou náročnosťou dochádzky do zamestnania 
pôsobí ako demotivačný faktor a generuje podmienky pre emigráciu obyvateľstva  

 slabá celoročná ponuka trávenia voľného času – cestovný ruch v regióne Zamaguria je (napriek pokrokom z minulých 
rokov v rámci poskytovania služieb pre zimnú turistiku) výrazne orientovaný na letnú sezónu  

 slabo využívaný potenciál cestovného ruchu – rezervy existujú vo využívaní letného aj zimného cestovného ruchu,  

 veľká rozdrobenosť pozemkov – limitujúci faktor rozvojových aktivít z dôvodu veľkej náročnosti z hľadiska vysporiadania 
vlastníckych vzťahov (napr. pre IBV, budovanie chodníkov, cyklotrás a pod.)  

 zlý stav miestnych komunikácií – cestné komunikácie v obci (okrem hlavného ťahu – cesty II. triedy) sú vo veľmi zlom 
stave, chýbajú vybudované chodníky (tie sa nachádzajú len v centrálnej časti obce)  

 slabo vybudovaná technická infraštruktúra – obec nemá vybudovanú kanalizáciu a ČOV.  

B-Strategická časť  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Rozvoj rôznych regiónov, od lokálnej po makroregionálnu úroveň, je nutné chápať, realizovať, uvažovať a posudzovať v 

čo možno najširších súvislostiach a väzbách, nie izolovane. Z tohto dôvodu je preto pre stanovenie rozvojovej stratégie obce 

nevyhnutné rešpektovať aj prognostické varianty rozvoja územných celkov vyššej úrovne, či už z hľadiska strednodobého alebo 

dlhodobého horizontu. Východiská pre prognózy budúceho vývoja sú prezentované v rôznych strategických dokumentoch 

národnej úrovne. Stratégia Európa 2020 predstavuje víziu európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí, definuje 

ciele, ktoré sa majú do roku 2020 naplniť a pre tieto ciele stanovuje aj ukazovatele na ich hodnotenie.  

Základom tejto stratégie sú tri vzájomne sa doplňujúce priority:  

1. Inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,  

2. Udržateľný rast – podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje,  

3. Inkluzívny rast – podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.  

 



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

a v záujme zlepšenia hospodárskej výkonnosti jednotlivých členských štátov vydáva Európska komisia pre tieto štáty rôzne 

odporúčania. Slovensko dostalo odporúčania na zlepšenie stavu v oblasti verejných financií, daní, trhu práce, vzdelávania a 

odbornej prípravy, sieťových odvetví, podnikateľského prostredia a efektívnosti verejnej správy. Stratégia Európa 2020 sa 

premieta aj do opatrení regionálnej politiky, podporujúcich rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska.  

Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čečehov na roky 2014 – 2020 nadväzuje na analytickú 

časť, ktorá predstavuje komplexnú analýzu územia. Táto časť PR 2014-2020 obsahuje stratégiu rozvoja obce s ohľadom na jej 

vnútorné špecifiká a danosti. Jej súčasťou je strategická vízia, formulácia a návrh stratégie rozvoja, ako aj formulácia cieľov v 

hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. 

  

Strategická vízia a strategický cieľ obce  

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

ideálneho stavu, ktorý by sme chceli v budúcnosti dosiahnuť. Stanovuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na 

strednodobý časový horizont. Analýzou súčasného stavu obce, analýzou doteraz realizovaných a plánovaných projektov, na 

základe analýzy hlavných faktorov rozvoja a na základe funkcií, ktoré plní samospráva obce bola sformulovaná nasledovná 

strategická vízia obce Čečehov:  

Obec Čečehov je miestom s atraktívnym prostredím pre život. Všestranným rozvojom a využívaním svojho vnútorného 

potenciálu zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov, ktorým poskytuje kvalitné služby.  

Na dosiahnutie uvedenej strategickej vízie bude potrebné naplniť strategický cieľ rozvoja obce Čečehov na roky 2014 – 2020. 

Strategickým cieľom rozvoja obce je  

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

pri súčasnom zveľaďovaní životného prostredia obce“. 

Stratégia rozvoja  

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

takých priorít a opatrení, ktorých riešenie je buď priamo v kompetencii obce alebo tiež takých, ktoré síce nie sú priamo v jej 

kompetencii, avšak obec ich dokáže svojou činnosťou a svojimi schopnosťami ovplyvniť žiaducim smerom.  



Definovanie stratégie rozvoja obce vychádza najmä z detailného poznania jej vnútorného prostredia a z poznania potrieb 

obyvateľstva, pričom priamo nadväzuje na výsledky analýz. Stratégia vychádza zo základného predpokladu, že príslušné orgány 

verejnej správy od národnej po regionálnu úroveň budú zabezpečovať koordinovaný prístup v záujme dosiahnutia realizácie 

plánovaných zmien a že bude existovať dobrá informovanosť kľúčových aktérov regionálneho rozvoja.  

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

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

týchto regiónoch. Táto stratégia, spracovaná v súlade so stratégiou Európa 2020, definuje 5 prioritných oblastí na dosiahnutie 

cieľa – vytvoriť konkurencieschopnú, pracovné miesta vytvárajúcu a na poznatkoch založenú ekonomiku:  

 PO 1 – Ľudské zdroje – zvýšenie kvality ľudského kapitálu,  

 PO 2 – Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť hospodárstva,  

 PO 3 – Štrukturálne zmeny,  

 PO 4 – Poznatkovo orientovaná ekonomika,  

 PO 5 – Ochrana a tvorba životného prostredia.  

 

Týchto 5 prioritných oblastí Národnej stratégie regionálneho rozvoja je premietnutých do navrhovaných priorít v stratégii 

rozvoja obce, pričom sú prispôsobené podmienkam obecnej samosprávy tak, že PO 2 až PO 4 z Národnej stratégie RR sú v PR 

2015-2020 zjednotené do Prioritnej oblasti Hospodárska politika, PO 1 predstavuje v PR 2015-2020 Prioritnú oblasť Sociálna 

politika a PO 5 predstavuje oblasť Environmentálna politika.  

Pre naplnenie definovanej vízie si teda obec Čečehov stanovila tri hlavné rozvojové oblasti a v rámci nich nasledovné priority: 

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

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

budovanie turistickej infraštruktúry, podpora miestnych podnikateľov v CR), doprava a komunikácie (rekonštrukcia miestnych 

komunikácií, výstavba parkovísk, chodníkov a cyklochodníkov a pod.), technická infraštruktúra (vodovod, kanalizácia, NN sieť, 

verejné osvetlenie, rozhlas a pod.) a partnerská spolupráca (spolupráca s okolitými obcami, s partnerskými obcami ako aj 

cezhraničná spolupráca).  



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

výstavby), verejné priestory a administratívne služby (rekonštrukcia a údržba verejných priestranstiev, zlepšovanie 

poskytovaných administratívnych služieb a pod.), sociálna infraštruktúra a služby (podpora budovania, príp. rekonštrukcie 

zariadení občianskej vybavenosti, podpora sociálnych služieb v obci so zameraním na príslušníkov MRK a pod.) a školstvo, 

kultúra a šport (výstavba/rekonštrukcia školských, kultúrnych a športových zariadení, podpora kultúrnych a športových podujatí 

a telies).  

C.) Environmentálna oblasť – tretia prioritná oblasť pozostáva z dvoch rozvojových priorít: odpadové hospodárstvo 

(skvalitňovanie triedeného zberu odpadov a boj proti čiernym skládkam) a ochrana životného prostredia a majetku (budovanie 

protipovodňových opatrení).  

Prostredníctvom týchto troch prioritných oblastí a definovaných priorít, ktoré sú v programovej časti dokumentu rozpracované 

do jednotlivých opatrení, projektov a aktivít, bude obec napĺňať definovanú strategickú víziu rozvoja. Splnením jednotlivých 

cieľov a stanovených opatrení bude zabezpečovať zvyšovanie kvality života svojich obyvateľov.  

 

Formulár 10 (S1): Hierarchia rozvojových cieľov 

Formulár 10 (S1): Hierarchia rozvojových cieľov Vízia  

„Obec Čečehov je miestom s atraktívnym prostredím pre život. Všestranným rozvojom a 

využívaním svojho vnútorného potenciálu zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých 

svojich obyvateľov, ktorým poskytuje kvalitné služby“  

Strategický cieľ  

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

podpore hospodárskej a sociálnej oblasti pri súčasnom zveľaďovaní životného prostredia 

obce“  

Prioritná oblasť  Hospodárska  Sociálna  Environmentálna  

Globálny cieľ  Rozvíjať potenciál 
cestovného ruchu a 
vnútorný potenciál 
územia, založený na 

Zvyšovať kvalitu 
ľudských zdrojov, 
podporovať 
skvalitňovanie 

Zabezpečiť pre 
obyvateľov obce ako 
aj jej návštevníkov 
kvalitné životné 



podpore miestneho 
hospodárstva a 
vybudovanej 
dopravnej a 
technickej 
infraštruktúry  

občianskej 
vybavenosti a 
zabezpečovať pre 
obyvateľov dôstojné 
podmienky 
spoločenského 
vyžitia  

prostredie  

Priority   

 podnikateľské 
prostredie a 
cestovný ruch  

 doprava a 
komunikácie  

 technická 
infraštruktúra  

 partnerská 
spolupráca  

 

 

 bývanie  

 verejné priestory 
a administratívne 
služby  

 sociálna 
infraštruktúra a 
služby  

 kultúra a šport  
 

 

 odpadové 
hospodárstvo  

 ochrana ŽP a 
majetku  

 

Opatrenia  1.1 Podpora MSP, 
remeselníkov, 
poľnohospodárov a 
lesníkov  
1.2 Skvalitňovanie 
turistickej 
infraštruktúry  

2.1 Tvorba 
podmienok pre 
bývanie  
2.2 Úprava 
verejných 
priestranstiev a 
zvyšovanie 
bezpečnosti 
obyvateľov  

3.1 Podpora 
zhodnocovania 
odpadov  
3.2 Boj proti čiernym 
skládkam  
3.3 Prevencia pred 
živelnými  
 
 
 

C- Programová časť  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 



Programová časť PR 2014-2020 nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty na zabezpečenie 

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

rozpracovanie cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti na úroveň opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje:  

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

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

Opatrenia, projekty a aktivity podľa prioritných oblastí  

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

formulári. Konkrétne činnosti, ktoré samospráva plánuje realizovať formou projektového zámeru, sú v tomto aj v ďalších 

formulároch uvedené ako „Projekt“. Činnosti, ktoré sa neplánujú realizovať formou projektového zámeru, sú uvedené ako 

„Aktivita“. 

Formulár 11 (P1): Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí 

Prioritná oblasť 1 – HOSPODÁRSKA  

Opatrenie  Projekt/Aktivita  

1.1 Podpora MSP, remeselníkov, 
poľnohospodárov a lesníkov  

Projekt: 1.1.1 Rekonštrukcia budovy 
bývalej JEDNOTY 
Aktivity:  
- stavebno-technické úpravy objektu  
- príprava objektu vhodného na podnikanie  
 
Aktivita: 1.1.2 Podpora rozvoja služieb a 
podnikateľských aktivít v obci  
- príprava pozemkov, budov, priestorových 
a technických podmienok pre vznik nových 
služieb a rozvoj podnikateľských aktivít  
- podpora poľnohospodárov a samostatne 
hospodáriacich roľníkov  
 



1.2 Skvalitňovanie turistickej infraštruktúry  Projekt: 1.2.1 Inštalácia dopravno-
informačných a propagačných pútačov  
Aktivity:  
- výstavba informačných, smerových, 
náučných a propagačných tabúľ a značenia  
 
Projekt: 1.2.2 Rekonštrukcia priestorov 
obecného úradu a iných obecných 
priestorov pre účely ubytovania  
Aktivity:  
- rekonštrukcia stavebnej časti obecného 
úradu  
- materiálno-technické vybavenie 
miestností na účely ubytovania  
 

1.3 Skvalitnenie miestnej dopravnej 
infraštruktúry  

Projekt: 1.3.1 Výstavba a rekonštrukcia 
miestnych komunikácií  
Aktivity:  
- rekonštrukcia miestnych komunikácií, 
položenie asfaltového povrchu  
- výstavba chodníkov  
- vybudovanie odvodňovacích kanálov  

1.4 Zlepšenie technickej vybavenosti obce  Projekt: 1.4.1 Výstavba miestnej 
kanalizácie s ČOV pre celú obec alebo pre 
skupinu obcí, mikroregión 
Aktivity:  
- výstavba splaškovej a dažďovej 
kanalizácie  
- vybudovanie kanalizačných prípojok  
- výstavba ČOV  
 



Projekt: 1.4.2 Rekonštrukcia verejného 
vodovodu v častiach obce  
Aktivity:  
- výmena starého vodovodného potrubia  
- rozšírenie vodovodného potrubia  
- vybudovanie vodojemu   
 
Projekt: 1.4.3 Rekonštrukcia verejného 
plynovodu  
Aktivity:  
- výmena starého plynového potrubia a 
jeho premiestnenie na obecné pozemky  
 
Projekt: 1.4.4 Rekonštrukcia NN siete a 
podperných bodov NN  
Aktivity:  
- rekonštrukcia rozvodov NN siete  
- výmena podperných bodov NN siete v 
jednotlivých častiach obce  
 
Projekt: 1.4.5 Rozšírenie verejného 
osvetlenia a rekonštrukcia 
Aktivity:  
- vybudovanie nového verejného 
osvetlenia  
 
Projekt: 1.4.6 Rozšírenie obecného 
rozhlasu Aktivity:  
- vybudovanie nových bodov obecného 
rozhlasu  



1.5 Spolupráca s okolitými a partnerskými 
obcami vrátane cezhraničnej spolupráce  

Aktivita: 1.5.1 Rozvoj partnerskej 
spolupráce  
- rozvoj spolupráce s partnerskými 
obcami/mestami  
- participácia na projektoch cezhraničnej 
spolupráce  
 

 
 

Prioritná oblasť 2 – SOCIÁLNA 

Opatrenie Projekt/Aktivita 

2.1 Tvorba podmienok pre bývanie  Projekt: 2.1.1 Podpora individuálnej 
bytovej výstavby  
Aktivity:  
- vysporiadanie pozemkov pre výstavbu 
rodinných domov  
- vysporiadanie pozemkov pod osídlením 
MRK 

2.2 Úprava verejných priestranstiev a 
zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov  

Projekt: 2.2.1 Rekonštrukcia verejných 
priestranstiev a zelených pásov pozdĺž 
miestnych komunikácií  
Aktivity:  
- úprava verejných priestranstiev, výsadba 
zelene  
- výstavba chodníka k osídleniu MRK 
 
Projekt: 2.2.2 Rozšírenie kamerového 
systému obce  
Aktivity:  
- inštalácia monitorovacích kamier  
 



2.3 Zlepšovanie poskytovaných verejných 
služieb a podpora rozvoja informačnej 
spoločnosti  

Aktivita: 2.3.1 Vzdelávanie zamestnancov 
obce  
- absolvovanie odborných školení  
 
Aktivita: 2.3.2 Realizácia kurzov na 
zvýšenie digitálnej gramotnosti obyvateľov  
- organizovanie vzdelávacích počítačových 
kurzov pre strednú a staršiu generáciu  
 

2.4 Zlepšenie kvality sociálnej 
infraštruktúry a verejných budov  

Projekt: 2.4.1 Rekonštrukcia budovy 
obecného úradu - exteriér - strecha, 
fasáda, okná a dvere  
Aktivity:  
- rekonštrukcia strešnej krytiny, výmena 
okien a dverí  
- zateplenie budovy  
 
Projekt: 2.4.2 Rekonštrukcia interiéru 
budovy obecného úradu – 2 NP  
Aktivity:  
- rekonštrukcia priestorov 2 NP na 
administratívne účely, vybudovanie 
kancelárií  
 
Projekt: 2.4.3 Rekonštrukcia budovy 
kultúrneho domu – interiér – ul. Hlavná  
Aktivity:  
- rekonštrukcia stavby a rozvodov 
inžinierskych sietí  
- vytvorenie priestorov pre kultúrne 
podujatia vrátane materiálno-technického 



vybavenia  
 
Projekt: 2.4.4 Rekonštrukcia budovy 
bývalej JEDNOTY  
Aktivity:  
- rekonštrukcia stavby a rozvodov 
inžinierskych sietí  
- plynofikácia budovy  
- zateplenie budovy  
- vytvorenie priestorov pre športové 
podujatia vrátane materiálno-technického 
vybavenia 
 

2.5 Skvalitnenie materiálno-technického 
vybavenia budov a športových zariadení  

Projekt: 2.5.1 Zlepšenie technického stavu 
budov  
Aktivity:  
- rekonštrukcia strešnej krytiny na budove 
- rekonštrukcia podláh v budove  
- zateplenie budovy  
- vybudovanie ústredného kúrenia v 
budováchZŠ  
- rekonštrukcia interiéru  
 
Projekt: 2.5.2 Rekonštrukcia detských 
atrakcií  
Aktivity:  
- rekonštrukcia a osadenie nových lavičiek, 
preliezok, hojdačiek a pieskoviska  
 



2.6 Podpora spoločenského a kultúrneho 
života  

Projekt: 2.6.1 Výstavba amfiteátra pre 
kultúrne a spoločenské podujatia  
Aktivity:  
- výstavba amfiteátra  
- osadenie lavičiek  
 
Projekt: 2.6.2 Výstavba krížovej cesty  
Aktivity:  
- vybudovanie zastavení krížovej cesty 
k Poľovníckemu krížu 
 
Aktivita: 2.6.3 Podpora kultúrnych a 
športových podujatí  
- podpora kultúrnych podujatí  
- podpora športových podujatí  
- podpora miestnych kultúrnych a 
športových telies  
 

2.7 Skvalitnenie ponuky športového vyžitia  Projekt: 2.7.1 Výstavba športového areálu  
Aktivity:  
- výstavba multifunkčného ihriska  
- výstavba detského ihriska  
 
Projekt: 2.7.2 Rekonštrukcia futbalového 
štadióna a výstavba sociálnych zariadení  
Aktivity:  
- rekonštrukcia zábradlia  
- výstavba šatní  
- osadenie lavičiek  
- terénne povrchové úpravy  
 



Projekt: 2.7.3 Rozšírenie využitia 
multifunkčného ihriska  
Aktivity:  
- rozšírenie existujúceho oplotenia 
multifunkčného ihriska,  
- rozšírenie možností využitia 
multifunkčného ihriska o ďalšie športy 
(napr. basketbal...)  
 

Projekt/Aktivita  

3.1 Podpora zhodnocovania odpadov  Projekt: 3.1.1 Výstavba kompostoviska na 
biologický odpad  
Aktivity:  
- vybudovanie obecného kompostoviska  
 
Projekt: 3.1.2 Podpora budovania 
súkromných kompostovísk  
Aktivity:  
- nákup domácich kompostérov a drtiče 
odpadov 
 
Projekt: 3.1.3 Inštalácia odpadových košov 
na triedený odpad  
Aktivity:  
- nákup a inštalácia zberných nádob na 
triedený odpad  
 



3.2 Boj proti čiernym skládkam  Projekt: 3.2.1 Likvidácia čiernych skládok v 
katastri obce a zakúpenie fotopascí  
Aktivity:  
- zakúpenie a inštalovanie fotopascí  
- monitorovanie a likvidácia čiernych 
skládok odpadu  
 

3.3 Prevencia pred živelnými pohromami  Projekt: 3.3.1 Protipovodňové opatrenia – 
priekopy, odrážky, hrádzky, úprava brehov  
Aktivity:  
- úprava a regulácia brehov miestnych 
potokov  
- údržba existujúcich a výstavba nových 
vodozádržných hrádzok  
- výstavba odvodňovacích rigolov, priekop 
a kanálov  
 
Projekt: 3.3.2 Protipovodňové opatrenia – 
rekonštrukcia oporných múrov  
Aktivity:  
- stavebnotechnická úprava oporných 
múrov na miestnych rigoloch  
 

 

 

 

 

 



Súbor ukazovateľov, výsledkov a dopadov  
 
 
 
Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PR 2014-2020. Ukazovatele výsledkov a dopadov pre 
PR 2014-2020 obce sú spracované v nasledujúcom formulári. Rozdelené sú do troch kategórií:  
- ukazovatele výstupu – práce, tovary a služby, financované počas realizácie aktivít projektu,  

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

- ukazovatele dopadu – dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu.  
 
Východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov v rámci hodnotenia dopadov pre PR 2014-2020 obce boli stanovené ako 

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

Typ 
ukazovateľa  

Ukazovateľ  Informačný 
zdroj/odkaz  

Merná jednotka  Východisková 
hodnota  

Cieľová hodnota  

  2015 2018 2020  

Hospodárska oblasť  

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

Dopad  Podporení 
podnikatelia  

OcÚ  počet  0  6  10  

Dopad  Pripravené 
budovy vhodné 
na podnikanie  

OcÚ  počet  0  0  1  

Opatrenie 1.2. - Skvalitňovanie turistickej infraštruktúry  

Výstup  Osadené 
informačné a 
smerové tabule  

OcÚ  počet  0  15  15  

Výsledok  Vybudovaná 
ubytovacia 
kapacita  

OcÚ  počet  0  0  20  

Opatrenie 1.3. - Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry  

Dopad  Zrekonštruované OcÚ  m  0  0  2500  



miestne 
komunikácie  

Výstup  Vybudované 
odvodňovacie 
kanály  

OcÚ  m  0  0  5000  

Výstup  Vybudované 
chodníky pre 
peších  

OcÚ  m  0  1500  1500  

Výstup  Vybudované 
asfaltované 
cyklochodníky  

OcÚ  m  0  0  4000  

Výstup  Vybudované 
lesné 
cyklochodníky  

OcÚ  m  0  0  3000  

Výstup  Odpočívadlá  OcÚ  počet  0  0  2  

Opatrenie 1.4. - Zlepšenie technickej vybavenosti obce  

Dopad  Pripojení 
obyvatelia na 
kanalizáciu  

OcÚ  počet  0  800  800  

Výstup  Kanalizačné 
prípojky  

OcÚ, ŠÚSR  počet  0  210  210  

Výstup  ČOV  OcÚ, ŠÚSR  počet  0  1  1  

Výstup  Zrekonštruované 
vodovodné 
prípojky - 
centrálna časť  

OcÚ, ŠÚSR  počet  0  180  180  

Výstup  Zrekonštruované 
vodovodné 
prípojky - ul. 
Potok  

OcÚ, ŠÚSR  počet  0  30  30  

Výstup  Vodojemy  OcÚ, ŠÚSR  počet  0  2  2  



Výstup  Vymenené 
podperné body 
NN siete  

OcÚ  počet  0  150  150  

Výstup  Nové body 
verejného 
osvetlenia  

OcÚ  počet  0  10  10  

Výstup  Osadené koncové 
body 
rozhlasového 
ozvučenia  

OcÚ  počet  0  3  3  

Opatrenie 1.5. - Spolupráca s okolitými a partnerskými obcami vrátane cezhraničnej spolupráce  

Dopad  Získanie 
partnerských obcí  

OcÚ  počet  0  1  3  

Výsledok  Podporené 
projekty 
cezhraničnej 
spolupráce  

OcÚ  počet  0  3  5  

Sociálna oblasť  

Opatrenie 2.1. - Tvorba podmienok pre bývanie  

Dopad  vysporiadané 
pozemky  

OcÚ  ha  0  2  2  

Opatrenie 2.2. - Úprava verejných priestranstiev a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov  

Dopad  Zrevitalizovaná 
plocha verejnej 
zelene  

OcÚ  ha  0  0  2  

Výstup Výstavba 
chodníka 
k osídleniu MRK 

OcÚ m 0 2018 2020 

Výstup  Osadené 
bezpečnostné 
kamery  

OcÚ  počet  0  0  20  



Opatrenie 2.3. - Zlepšovanie poskytovaných verejných služieb a podpora rozvoja informačnej spoločnosti  

Výsledok  Odborné školenia 
zamestnancov 
obce  

OcÚ  osobohodiny  0  60  100  

Výsledok  Počítačové 
školenia pre 
obyvateľov  

OcÚ  počet obyv.  0  50  50  

Opatrenie 2.4. - Zlepšenie kvality sociálnej infraštruktúry a verejných budov  

Výstup  Zrekonštruovaná 
budova ob. úradu 
- exteriér  

OcÚ  počet  0  1  1  

Výsledok  Vybudované 
kancelárie na 2 
NP  

OcÚ  počet  0  4  4  

Výsledok  Zrekonštruovaná 
budova ob. úradu 
- interiér  

OcÚ  počet  0  1  1  

Výsledok  Zrekonštruovaný 
objekt kultúrneho 
domu - ul. Potok  

OcÚ  počet  0  1  1  

Výsledok  Zrekonštruovaný 
objekt obecných 
garáží  

OcÚ  počet  0  0  2  

Výsledok  Zrekonštruovaný 
objekt požiarnej 
zbrojnice  

OcÚ  počet  0  1  1  

Opatrenie 2.5. - Skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školských zariadení  

Výsledok  Zrekonštruovaná 
budova materskej 
školy  

OcÚ  počet  0  0  1  

Výsledok  Zrekonštruované OcÚ  počet  0  0  2  



budovy základnej 
školy  

Výstup  Osadené detské 
atrakcie  

OcÚ  počet  0  6  6  

Opatrenie 2.6. - Podpora spoločenského a kultúrneho života  

Výstup  Vybudovaný 
amfiteáter  

OcÚ  počet  0  1  1  

Výstup  Osadené lavičky  OcÚ  počet miest  0  250  250  

Výsledok  Vybudované 
zastavenia 
krížovej cesty  

OcÚ  počet  0  0  14  

Výsledok  Podporené 
kultúrne 
podujatia  

OcÚ  počet/rok  0  5  5  

Výsledok  Podporené 
športové 
podujatia  

OcÚ  počet/rok  0  4  4  

Výsledok  Podporené 
miestne kultúrne 
a športové telesá  

OcÚ  počet/rok  0  2  2  

 

Opatrenie 2.7. - Skvalitnenie ponuky športového vyžitia  

Výsledok  Postavené 
multifunkčné 
ihrisko - ul. Potok  

OcÚ  počet  0  1  1  

Výsledok  Postavené detské 
ihrisko - ul. Potok  

OcÚ  počet  0  1  1  

Výstup  Zrekonštruované 
zábradlie - fut. 
ihrisko  

OcÚ  m  0  0  360  

Výstup  Postavená soc. OcÚ  počet  0  0  1  



budova (šatne) - 
fut. ihrisko  

Výstup  Osadené lavičky - 
fut. ihrisko  

OcÚ  počet  0  0  10  

Výstup  Rozšírené 
oplotenie - multif. 
ihrisko  

OcÚ  m  0  140  140  

Výsledok  Zrekonštruovaný 
povrch - multif. 
ihrisko  

OcÚ  m2  0  1200  1200  

Environmentálna oblasť  

Opatrenie 3.1. - Podpora zhodnocovania odpadov  

Dopad  Vybudované 
obecné 
kompostovisko  

OcÚ  počet  0  1  1  

Výstup  Zakúpené 
domáce 
kompostéry, 
drtiče, 
štiepkovače 

OcÚ  počet  0  120  120  

Výstup  Inštalované 
odpadové koše 
na triedený 
odpad  

OcÚ  počet  0  8  8  

Opatrenie 3.2. - Boj proti čiernym skládkam  

Výstup  Zakúpené 
fotopasce  

OcÚ  počet  0  8  8  

Výsledok  Zlikvidované 
čierne skládky  

OcÚ  počet  0  10  10  

Opatrenie 3.3. - Prevencia pred živelnými pohromami  

Dopad  Dĺžka OcÚ  m  0  1500  1500  



regulovaného 
toku  

Výstup  Postavené 
hrádzky  

OcÚ  počet  0  100  100  

Výstup  Zrekonštruované 
oporné múry  

OcÚ  počet  0  7  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súhrnný prehľad projektových zámerov na nasledujúce obdobie poskytuje Formulár P3. 

Formulár 13 (P3): Súhrnný prehľad projektových zámerov obce 

P. č.  Typ 
zámeru  

Klasifikáci
a stavby  

Zameranie 
projektu 
(názov 
vystihujúci 
zámer)  

Oblasť, na 
ktorú je 
projektový 
zámer 
orientova
ný  

Ukazovate
le 
výstupov  

Stav 
pripraven
osti 
projektové
ho zámeru  

Predpokla
daný 
termín 
realizácie 
(od - do)  

Predpokla
dané 
náklady 
(tis. eur)  

Priorita 
zámeru  

Spoluprác
a s 
partnerom 
pri 
realizácii  

Realizácia 
projektu je 
viazaná na 
podmienk
u  

 

Oblasť  Kategória  Ukazovateľ / 
jednotka  

Plánovaná 
hodnota  

Stav  Iné - doplňte  Priorita  Iné – doplňte   

1  4  5  6  8  8a  9  9a  10  10a  11  12  13  13a  14  15   

1  Investič
ný  

1230 - 
Budovy 
pre 
obchod 
a služby  

Rekonš
trukcia 
budovy 
bývalej 
krčmy  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Maloob
chod  

zrekonš
t. 
objekty 
/ počet  

1  V 
štádiu 
úvah  

-  2020  15,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

2  Investič
ný  

2420 - 
Ostatné 
inžinier
ske 
stavby, 
i.n.  

Inštalác
ia 
doprav
no-
informa
čných a 
propag
ačných 
pútačo

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Občian
ska 
vybave
nosť  

informa
čné 
panely 
/ počet  

15  V 
štádiu 
úvah  

-  2017-
2018  

10,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  N  N/A   



v  

3  Investič
ný  

1212 - 
Ostatné 
ubytov
acie 
zariade
nia na 
krátkod
obé 
pobyty  

Rekonš
trukcia 
priestor
ov 
Obecné
ho 
úradu 
pre 
účely 
ubytov
ania  

Cestov
ný ruch  

Ubytov
anie  

kapacit
a 
ubytov
ania / 
počet 
osôb  

20  V 
štádiu 
úvah  

-  2019  60,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

4  Investič
ný  

2112 - 
Miestn
e 
komuni
kácie  

Rekonš
trukcia 
miestn
ych 
komuni
kácií  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Doprav
a, 
komuni
kácie, 
MHD  

dĺžka 
zrekon. 
asfalt. 
povrch
u / m  

2500  V 
štádiu 
úvah  

-  2019  250,00 
€  

Zámer 
je v 
súčasn
osti len 
v 
polohe 
úvah  

-  N  N/A   

5  Investič
ný  

2112 - 
Miestn
e 
komuni
kácie  

Výstavb
a 
chodník
ov pre 
peších  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Doprav
a, 
komuni
kácie, 
MHD  

dĺžka 
vybud. 
chodník
ov / m  

1500  V 
štádiu 
úvah  

-  2016-
2017  

100,00 
€  

Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  N  N/A   



6  Investič
ný  

2112 - 
Miestn
e 
komuni
kácie  

Výstavb
a 
cykloch
odníko
v  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Doprav
a, 
komuni
kácie, 
MHD  

dĺžka 
vybud. 
cykloch
odníko
v / m  

7000  V 
štádiu 
úvah  

-  2020  350,00 
€  

Zámer 
je v 
súčasn
osti len 
v 
polohe 
úvah  

-  A  N/A   

7  Investič
ný  

2223 - 
Miestn
e 
kanaliz
ácie  

Výstavb
a 
miestn
ej 
kanaliz
ácie s 
ČOV 
pre 
celú 
obec 
alebo 
pre 
skupinu 
obcí  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Kanaliz
ácia, 
čistiare
ň 
odpado
vých 
vôd  

pripoje
ní 
obyv.; 
vybudo
vané 
prípojk
y / 
počet; 
počet  

800; 
210  

V 
štádiu 
úvah  

-  2017-
2018  

2 
000,00 
€  

Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  EIA   

8  Investič
ný  

2222 - 
Miestn
e 
potrub
né 
rozvody 
vody  

Rekonš
trukcia 
verejné
ho 
vodovo
du v 
centrál
nej 
časti 

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Rozvod
y 
elektrin
y, vody 
a plynu  

zrekonš
tr. 
prípojk
y; 
postave
né 
vodoje
my / 
počet; 

180; 1  Spracov
aná 
štúdia  

-  2016-
2017  

500,00 
€  

Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  EIA   



obce  počet  

9  Investič
ný  

2222 - 
Miestn
e 
potrub
né 
rozvody 
vody  

Rekonš
trukcia 
verejné
ho 
vodovo
du na 
ulici 
Potok  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Rozvod
y 
elektrin
y, vody 
a plynu  

zrekonš
tr. 
prípojk
y; 
postave
né 
vodoje
my / 
počet; 
počet  

30; 1  Zámer 
je 
pokrač
ovaním 
už 
realizov
aného 
projekt
u  

-  2017  85,00 €  Budem
e 
realizov
ať aj 
bez 
prípadn
ej 
dotácie  

-  A  N/A   

10  Investič
ný  

2224 - 
Miestn
e 
elektric
ké a 
teleko
munika
čné 
rozvody 
a 
vedenia  

Rekonš
trukcia 
NN 
siete a 
podper
ných 
bodov 
NN  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Rozvod
y 
elektrin
y, vody 
a plynu  

vymene
né 
podper
né 
body / 
počet  

150  Spracov
aná 
projekt
ová 
dokum
entácia  

-  2015-
2016  

350,00 
€  

Budem
e 
realizov
ať aj 
bez 
prípadn
ej 
dotácie  

-  A  N/A   

11  Investič
ný  

2224 - 
Miestn
e 
elektric
ké a 
teleko
munika

Rozšíre
nie 
verejné
ho 
osvetle
nia  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Verejné 
osvetle
nie  

nové 
body 
verej. 
osvetle
nia / 
počet  

10  V 
štádiu 
úvah  

-  2018  5,00 €  Zámer 
je v 
súčasn
osti len 
v 
polohe 
úvah  

-  N  N/A   



čné 
rozvody 
a 
vedenia  

12  Investič
ný  

2213 - 
Diaľkov
é 
teleko
munika
čné 
siete a 
vedenia  

Rozšíre
nie 
obecné
ho 
rozhlas
u  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Obecný 
rozhlas  

nové 
body 
rozhlas
u / 
počet  

3  V 
štádiu 
úvah  

-  2018  1,00 €  Zámer 
je v 
súčasn
osti len 
v 
polohe 
úvah  

-  N  N/A   

13  Neinve
stičný  

Podpor
a 
individ
uálnej 
bytovej 
výstavb
y  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Bývani
e  
 

 

 

 
 
 
 

vyspori
adané 
pozem
ky / ha  

2  V 
štádiu 
úvah  

-  2017  5,00 €  Zámer 
je v 
súčasn
osti len 
v 
polohe 
úvah  

-  A  N/A   

14  Investič
ný  

2412 - 
Ostatné 
športov
é a 
rekreač
né 
stavby  

Rekonš
trukcia 
verejný
ch 
priestra
nstiev a 
zelenýc
h pásov 
pozdĺž 
miestny
ch 

Životné 
prostre
die  

Verejná 
zeleň  

zrekonš
t. 
plochy 
verejne
j zelene 
/ m2  

20000  V 
štádiu 
úvah  

-  2020  150,00 
€  

Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   



komuni
kácií  

15  Investič
ný  

2213 - 
Diaľkov
é 
teleko
munika
čné 
siete a 
vedenia  

Rozšíre
nie 
kamero
vého 
systém
u obce  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Bezpeč
nosť  

osaden
é 
kamery 
/ počet  

20  Zámer 
je 
pokrač
ovaním 
už 
realizov
aného 
projekt
u  

-  2019-
2020  

25,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

16  Investič
ný  

1220 - 
Budovy 
pre 
adminis
tratívu  

Rekonš
trukcia 
budovy 
Obecné
ho 
úradu - 
exteriér 
- 
strecha, 
fasáda, 
okná a 
dvere  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Občians
ka 
vybave
nosť  

zrekonš
t. 
objekt-
exteriér 
/ počet  

1  Spracov
aná 
projekt
ová 
dokum
entácia  

-  2015-
2017  

110,00 
€  

Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  N  N/A   

17  Investič
ný  

1220 - 
Budovy 
pre 
adminis
tratívu  

Rekonš
trukcia 
interiér
u 
budovy 
Obecné
ho 

Zamest
nanosť  

Admini
stratíva  

vybudo
v. 
kancelá
rie / 
počet  

4  V 
štádiu 
úvah  

-  2017-
2018  

15,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 

-  A  N/A   



úradu - 
2 NP  

prostrie
dkov  

18  Investič
ný  

1261 - 
Budovy 
na 
kultúrn
u a 
verejnú 
zábavu  

Rekonš
trukcia 
budovy 
kultúrn
eho 
domu - 
interiér 
- ul. 
Hlavná  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Kultúra  zrekonš
t. 
objekt-
interiér 
/ počet  

1  Spracov
aná 
projekt
ová 
dokum
entácia  

-  2015-
2016  

25,00 €  Budem
e 
realizov
ať aj 
bez 
prípadn
ej 
dotácie  

-  N  N/A   

19  Investič
ný  

1261 - 
Budovy 
na 
kultúrn
u a 
verejnú 
zábavu  

Rekonš
trukcia 
budovy 
kultúrn
eho 
domu - 
interiér 
+ 
exteriér 
- ul. 
Potok  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Kultúra  zrekonš
t. 
objekty 
/ počet  

1  V 
štádiu 
úvah  

-  2017-
2018  

20,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

20  Investič
ný  

1242 - 
Garážo
vé 
budovy  

Rekonš
trukcia 
budovy 
obecný
ch 
garáží  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Doprav
a, 
komuni
kácie, 
MHD  

zrekonš
t. 
objekty 
/ počet  

2  V 
štádiu 
úvah  

-  2019  20,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 

-  N  N/A   



prostrie
dkov  

21  Investič
ný  

1242 - 
Garážo
vé 
budovy  

Rekonš
trukcia 
požiarn
ej 
zbrojnic
e  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Bezpeč
nosť  

zrekonš
t. 
objekty 
/ počet  

1  V 
štádiu 
úvah  

-  2016  10,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

22  Investič
ný  

1263 - 
Školy, 
univerzi
ty a 
budovy 
na 
vzdeláv
anie  

Zlepšen
ie 
technic
kého 
stavu 
budov 
škôl  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Školstv
o  

zrekonš
t. 
objekty 
MŠ; ZŠ 
/ počet; 
počet  

1; 2  Zámer 
je 
pokrač
ovaním 
už 
realizov
aného 
projekt
u  

-  2020  50,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  N  N/A   

23  Investič
ný  

1263 - 
Školy, 
univerzi
ty a 
budovy 
na 
vzdeláv
anie  

Rekonš
trukcia 
detskýc
h 
atrakcií 
v areáli 
Maters
kej 
školy  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Školstv
o  

zrekonš
t. 
detské 
atrakcie 
/ počet  

6  Zámer 
je 
pokrač
ovaním 
už 
realizov
aného 
projekt
u  

-  2016  5,00 €  Budem
e 
realizov
ať aj 
bez 
prípadn
ej 
dotácie  

-  N  N/A   



24  Investič
ný  

1261 - 
Budovy 
na 
kultúrn
u a 
verejnú 
zábavu  

Výstavb
a 
amfiteá
tra pre 
kultúrn
e a 
spoloče
nské 
podujat
ia  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Kultúra  vybud. 
amfiteá
ter; 
kapacit
a 
sedenia 
/ počet; 
počet  

1; 250  V 
štádiu 
úvah  

-  2017 - 
2020 

5,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

25  Investič
ný  

1272 - 
Budovy 
a 
miesta 
na 
vykoná
vanie 
nábože
nských 
aktivít  

Výstavb
a 
krížovej 
cesty  

Cestovn
ý ruch  

Kultúrn
e a 
historic
ké 
pamiat
ky  

vybud. 
zastave
nia 
krížovej 
cesty / 
počet  

14  V 
štádiu 
úvah  

-  2019  60,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

26  Investič
ný  

2411 - 
Športov
é 
ihriská  

Výstavb
a 
športov
ého 
areálu 
na ul. 
Potok  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Šport, 
voľný 
čas  

vybud. 
ihriská 
/ počet  

1  Zámer 
je 
pokrač
ovaním 
už 
realizov
aného 
projekt
u  

-  2017  15,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   



27  Investič
ný  

2411 - 
Športov
é 
ihriská  

Rekonš
trukcia 
futbalo
vého 
štadión
a a 
výstavb
a 
sociálny
ch 
zariade
ní  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Šport, 
voľný 
čas  

zrekonš
t. 
objekty 
/ počet  

1  Zámer 
je 
pokrač
ovaním 
už 
realizov
aného 
projekt
u  

-  2020  50,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

28  Investič
ný  

2412 - 
Ostatné 
športov
é a 
rekreač
né 
stavby  

Rozšíre
nie 
využitia 
multifu
nkčnéh
o 
ihriska  

Sociáln
a 
infraštr
uktúra  

Šport, 
voľný 
čas  

zrekonš
t. 
objekty 
/ počet  

1  V 
štádiu 
úvah  

-  2016  15,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N  

29  Investič
ný  

2420 - 
Ostatné 
inžinier
ske 
stavby, 
i.n.  

Výstavb
a 
kompos
toviska 
na 
biologic
ký 
odpad  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Odpado
vé 
hospod
árstvo  

vybud. 
kompos
toviská 
/ počet  

1  V 
štádiu 
úvah  

-  2016  15,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  N  N/A   



30  Investič
ný  

2420 - 
Ostatné 
inžinier
ske 
stavby, 
i.n.  

Podpor
a 
budova
nia 
súkrom
ných 
kompos
tovísk  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Odpado
vé 
hospod
árstvo  

zakúpe
né 
domáce 
kompos
téry / 
počet  

120  V 
štádiu 
úvah  

-  2017-
2018  

12,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  N  N/A   

31  Investič
ný  

1274 - 
Ostatné 
budovy, 
i.n.  

Inštalác
ia 
odpado
vých 
košov 
na 
trieden
ý odpad  

Technic
ká 
infraštr
uktúra  

Odpado
vé 
hospod
árstvo  

inštalov
ané 
odpad. 
koše / 
počet  

8  V 
štádiu 
úvah  

-  2016  10,00 €  Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  N  N/A   

32  Neinves
tičný  

Likvidác
ia 
čiernyc
h 
skládok 
a 
zakúpen
ie 
fotopas
cí  

Životné 
prostre
die  

Odstraň
ovanie 
environ
mentáln
ych 
záťaží  

odstrán
ené 
čierne 
skládky; 
fotopas
ce / 
počet; 
počet  

10; 8  V štádiu 
úvah  

-  2016-
2018  

6,00 €  Realizác
ia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  N  N/A   



33  Investič
ný  

2152 - 
Priehra
dy  

Protipo
vodňov
é 
opatren
ia - 
priekop
y, 
odrážky
, 
hrádzky
, 
úprava 
brehov 
potoko
v a 
Rigolov  

Životné 
prostre
die  

Prevenc
ia pred 
prírodn
ými 
nešťasti
ami  

dĺžka 
regul. 
toku; 
vybud. 
hrádzky 
/ m; 
počet  

1500; 
100  

Zámer 
je 
pokrač
ovaním 
už 
realizov
aného 
projekt
u  

-  2016-
2017  

200,00 
€  

Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

34  Investič
ný  

2152 - 
Priehra
dy  

Protipo
vodňov
é 
opatren
ia - 
rekonšt
rukcia 
oporný
ch 
múrov 
pri 
potoko
ch  

Životné 
prostre
die  

Prevenc
ia pred 
prírodn
ými 
nešťasti
ami  

zrekonš
t. 
oporné 
múry / 
počet  

7  V 
štádiu 
úvah  

-  2016-
2017  

100,00 
€  

Realizá
cia je 
závislá 
od 
získania 
finančn
ých 
prostrie
dkov  

-  A  N/A   

 



D - Realizačná časť  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia 
programu rozvoja obce na základe stanovenia merateľných ukazovateľov a vecný a časový 
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.  
Realizačná časť obsahuje:  

1. akčný plán,  

2. popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PR 2014-2020,  

3. popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,  

4. stručný popis komunikačnej stratégie PR 2014-2020 k jednotlivým cieľovým skupinám,  

5. popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PR 2014-2020.  
 

Akčný plán obce  

 
Akčný plán predstavuje konkrétny harmonogram činností/projektov/aktivít súvisiacich s 

rozvojom obce v nadväznosti na prioritné oblasti sociálno-ekonomického rozvoja. Tento plán 

vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych 

projektov a aktivít. Obsahuje predpokladané termíny plnenia jednotlivých úloh, zoznam 

inštitúcií zodpovedných za ich plnenie a predpokladané zdroje financovania. 

Formulár 14 (R1): 
Akčný plán 
Opatrenie, 
projekt/aktivita  

Termín  Zodpovedný  Financovanie (tis. 
eur)  

1.1 Podpora MSP, remeselníkov, poľnohospodárov a lesníkov  

Projekt: 1.1.1 
Rekonštrukcia 
budovy bývalej 
JEDNOTY 

2020  obec  15,00  

Aktivita: 1.1.2 
Podpora rozvoja 
služieb a 
podnikateľských 
aktivít v obci  

od 2015 priebežne  obec  6,00  

1.2 Skvalitňovanie turistickej infraštruktúry  

Projekt: 1.2.1 
Inštalácia dopravno-
informačných a 

2017-2018  obec  10,00  



propagačných 
pútačov  

Projekt: 1.2.2 
Rekonštrukcia 
priestorov pre účely 
ubytovania  

2019  obec  60,00  

1.3 Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry  

Projekt: 1.3.1 
Rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií  

2019  obec  250,00  

Projekt: 1.3.2 
Výstavba chodníkov 
pre peších  

2016-2017  obec  100,00  

Projekt: 1.3.3 
Výstavba 
cyklochodníkov  

2020  obec  350,00  

1.4 Zlepšenie technickej vybavenosti obce  

Projekt: 1.4.1 
Výstavba miestnej 
kanalizácie s ČOV 
pre celú obec alebo 
pre skupinu obcí  

2017-2018  obec, PVS, a.s.  2 000,00  

Projekt: 1.4.2 
Rekonštrukcia 
verejného vodovodu 
v centrálnej časti 
obce  

2016-2017  obec, PVS, a.s.  500,00  

Projekt: 1.4.3 
Rekonštrukcia 
verejného vodovodu  

2017  obec, PVS, a.s.  85,00  

Projekt: 1.4.4 
Rekonštrukcia NN 
siete a podperných 
bodov NN  

2015-2016  obec, VSD, a.s.  350,00  

Projekt: 1.4.5 
Rozšírenie 
verejného 
osvetlenia  

2018  obec  5,00  

Projekt: 1.4.6 
Rozšírenie 

2018  obec  1,00  



obecného rozhlasu  

1.5 Spolupráca s okolitými a partnerskými obcami vrátane cezhraničnej spolupráce  

Aktivita: 1.5.1 
Rozvoj partnerskej 
spolupráce  

od 2015 priebežne  obec  12,00  

 

2.1 Tvorba podmienok pre bývanie  

Projekt: 2.1.1 
Podpora 
individuálnej 
bytovej výstavby  

2017  obec  5,00  

2.2 Úprava verejných priestranstiev a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov  

Projekt: 2.2.1 
Rekonštrukcia 
verejných 
priestranstiev a 
zelených pásov 
pozdĺž miestnych 
komunikácií  

2020  obec  150,00  

Projekt: 2.2.2 
Rozšírenie 
kamerového 
systému obce  

2019-2020  obec  25,00  

2.3 Zlepšovanie poskytovaných verejných služieb a podpora rozvoja informačnej 
spoločnosti  

Aktivita: 2.3.1 
Vzdelávanie 
zamestnancov obce  

od 2015 priebežne  obec  1,00  

Aktivita: 2.3.2 
Realizácia kurzov 
na zvýšenie 
digitálnej 
gramotnosti 
obyvateľov  

2016-2017  obec  1,00  

2.4 Zlepšenie kvality sociálnej infraštruktúry a verejných budov  

Projekt: 2.4.1 
Rekonštrukcia 
budovy obecného 
úradu - exteriér - 
strecha, fasáda, 
okná a dvere  

2015-2017  obec  110,00  



Projekt: 2.4.2 
Rekonštrukcia 
interiéru budovy 
obecného úradu – 
2 NP  

2017-2018  obec  15,00  

Projekt: 2.4.3 
Rekonštrukcia 
budovy kultúrneho 
domu – interiér –  

2015-2016  obec  25,00  

Projekt: 2.4.4 
Rekonštrukcia 
budovy kultúrneho 
domu –exteriér –  

2017-2018  obec  20,00  

2.5 Skvalitnenie materiálno-technického vybavenia obce 

Projekt: 2.5.1 
Zlepšenie 
technického stavu 
budov 

2020  obec  50,00  

Projekt: 2.5.2 
Rekonštrukcia 
detských atrakcií  

2016  obec  5,00  

2.6 Podpora spoločenského a kultúrneho života  

Projekt: 2.6.1 
Výstavba 
amfiteátra pre 
kultúrne a 
spoločenské 
podujatia  

2017  obec  5,00  

Projekt: 2.6.2 
Výstavba krížovej 
cesty  

2019  obec  60,00  

Aktivita: 2.6.3 
Podpora kultúrnych 
a športových 
podujatí  

od 2015 priebežne  obec  6,00  

2.7 Skvalitnenie ponuky športového vyžitia  

Projekt: 2.7.1 
Výstavba 
športového areálu  

2017  obec  15,00  

Projekt: 2.7.2 
Rekonštrukcia 

2020  obec  50,00  



futbalového 
štadióna a výstavba 
sociálnych 
zariadení  

Projekt: 2.7.3 
Rozšírenie využitia 
multifunkčného 
ihriska  

2016  obec  15,00  

3.1 Podpora zhodnocovania odpadov  

Projekt: 3.1.1 
Výstavba 
kompostoviska na 
biologický odpad  

2016  obec  15,00  

Projekt: 3.1.2 
Podpora budovania 
súkromných 
kompostovísk  

2017-2018  obec  12,00  

Projekt: 3.1.3 
Inštalácia 
odpadových košov 
na 
triedený odpad 

2016  obec  10,00  

3.2 Boj proti čiernym skládkam  

Projekt: 3.2.1 
Likvidácia čiernych 
skládok v katastri 
obce a zakúpenie 
fotopascí  

2016-2018  obec  6,00  

3.3 Prevencia pred živelnými pohromami  

Projekt: 3.3.1 
Protipovodňové 
opatrenia – 
priekopy, odrážky, 
hrádzky, úprava 
brehov potokov a 
rigolov  

2016-2017  obec, SVP, š.p.  200,00  

Projekt: 3.3.2 
Protipovodňové 
opatrenia – 
rekonštrukcia 
oporných múrov 

2016-2017  obec, SVP, š.p.  100,00  



pri potokoch a 
rigoloch 
 

Administratívne, organizačné a inštitucionálne zabezpečenie PR 2014-2020  

Partnermi pri realizácii PR 2014-2020 sú najmä obyvatelia obce. V úvodnej fáze prípravy 

dokumentu bol vypracovaný i dotazník, ktorý bol samosprávou distribuovaný do domácností a 

ktorý bol taktiež zverejnený na web stránke obce ako online formulár. Obyvatelia boli aj takto 

prizvaní do procesu spracovania a zúčastnili sa tiež verejných stretnutí, kde komunikovali svoje 

požiadavky a podieľali sa tak na definovaní silných a slabých stránok svojej obce. V závere 

procesu spracovania aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PR 2015-2020 obce. 

Rovnako boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu aj poslanci a 

zamestnanci OcÚ.  

Vypracovaním a schválením tohto programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja plní 

obec jeden zo základných princípov regionálnej politiky, ktorým je princíp programovania. 

Implementácia navrhovaných projektov a aktivít si bude vyžadovať konkrétnych ľudí, ktorí budú 

tieto projekty/aktivity uskutočňovať od začiatku do konca a ktorí za nich budú aj zodpovední. 

Vzhľadom na poddimenzovanosť samosprávy z aspektu ľudských zdrojov sa predpokladá, že 

niektoré projekty/aktivity bude potrebné realizovať v spolupráci s externými poradcami, 

odborníkmi.  

Riadiacim orgánom PR 2014-2020 na úrovni obce je obecné zastupiteľstvo. Výkonným 

orgánom PR 2014-2020 na úrovni obce je jej starosta. Ten zodpovedá za systém riadenia PR 

2014-2020, ako aj za systém čerpania získaných dotácií, použitia úverových zdrojov a v prípade 

získania pomoci zo štrukturálnych fondov aj za čerpanie tejto pomoci.  

Administratívne zabezpečenie realizácie tohto programu je teda nevyhnutnou 

podmienkou jeho plnenia. Realizácia si však bude vyžadovať pravidelnú systematickú prácu. Z 

tohto dôvodu sa odporúča rozšíriť kompetencie Komisie správy majetku a rozvoja obce tak, aby 

táto fungovala ako poradný orgán, ktorého úlohou by bolo vypracovať a posúdiť Správu o 

realizácii PR 2014-2020, stav finančného čerpania prostriedkov, podieľať sa na určovaní priorít 

realizácie PR 2014-2020 a zúčastňovať sa dôležitých stretnutí, týkajúcich sa rozvoja obce. V 

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

doplniť úlohy a opatrenia, ktoré neboli uvedené v tomto programe a pod.  

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

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

Spracovanie pripomienok bude trvať do stanoveného termínu (napr. do septembra príslušného 

roku), kedy bude zastupiteľstvu predložené hodnotenie PR 2014-2020 za predchádzajúci rok a aj 



jeho prípadná aktualizácia. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k realizácii PR 2014-2020 berie na 

vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PR 2014-2020 a 

každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Úlohou obecného zastupiteľstva je taktiež 

schvaľovanie spolufinancovania pripravovaných projektov. Obecné zastupiteľstvo teda 

každoročne schvaľuje hodnotiace a monitorovacie správy a rozhoduje o prípadných zmenách a 

aktualizácii programu. 

Stručný popis komunikačnej stratégie  

Súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PR 2014-2020 budú, či už z 

dôvodu povinného informovania a publicity (najmä pri projektoch financovaných z európskych 

štrukturálnych fondov) alebo v rámci komunikácie medzi obcou a cieľovými skupinami pri 

príprave a realizácii projektov, rôzne formy komunikácie. V prípade realizácie projektov z EŠIF 

budú v záujme informovania verejnosti osadené informačné tabule, príp. budú organizované 

úvodné a záverečné konferencie, semináre, workshopy a pod.  

V podmienkach obce prebieha komunikácia predovšetkým osobným stykom verejnosti a 

záujmových skupín s jej volenými orgánmi a zamestnancami. Významným komunikačným 

kanálom najmä pre mladšie a stredné vekové kategórie obyvateľstva je webová stránka obce. 

Staršie vekové kategórie uprednostňujú najmä obecný rozhlas a úradnú tabuľu. Ďalším 

nástrojom komunikácie budú pozvánky na priamu účasť verejnosti na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva. Prostredníctvom uvedených komunikačných kanálov bude až do ukončenia 

platnosti PR 2014-2020 prebiehať neustála komunikácia s obyvateľmi týkajúca sa náležitostí a 

realizácie tohto Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

Systém monitorovania a hodnotenia  

Cieľom systému monitorovania a hodnotenia je získavanie informácií o reálnom plnení 

PR 2014-2020 a o jeho prípadnom negatívnom vývoji. Dôsledkom dobrého nastavenia systému 

monitorovania a hodnotenia bude prípadná zmena spôsobu realizácie, podľa potreby aj 

definovanie a prijatie nových opatrení.  

Ako už bolo spomenuté vyššie, samospráva bude raz ročne (do leta, do začiatku prípravy 

rozpočtu na ďalší rok) získavať a spracovávať pripomienky poslancov, zamestnancov OcÚ, 

zainteresovaných partnerov a verejnosti. Spracovanie pripomienok bude trvať do stanoveného 

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

hodnotenie PR 2014-2020 za predchádzajúci rok a aj jeho prípadná aktualizácia.  



Monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa teda bude vykonávať 

priebežne počas celého trvania PR 2014-2020 až do ukončenia jeho platnosti. Tento proces 

bude vychádzať z údajov uvedených vo Formulári P2 – ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu 

projektu. Výstupom monitorovania PR 2014-2020 bude monitorovacia správa za príslušný rok 

schválená obecným zastupiteľstvom, ktorej súčasťou môže byť aj prípadná monitorovacia 

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

monitorovacej správy konkrétneho projektu bude zodpovedať jeho garant podľa povahy 

projektu. Za prípravu monitorovacej správy PR 2014-2020 bude zodpovedať samospráva obce – 

či už prostredníctvom starostu obce, hlavného kontrolóra, poslancov, zriadenej komisie 

strategického rozvoja, zamestnancov obecného úradu, príp. inej poverenej osoby. 

Formulár 15 (R5): Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebežných hodnotení PR 2014-2020 na programové obdobie 2014 - 2020  

Typ hodnotenia  Vykonať prvýkrát  Dôvod vykonania/ periodicita  

Strategické hodnotenie  najskôr v roku 2017  podľa rozhodnutia obce a vzniknutej 
spoločenskej potreby  

Operatívne hodnotenie  v prípade potreby  kontrola súladu programu s reálnou 
situáciou  

Tematické hodnotenie 
časti PR 2014-2020  

2016  téma hodnotenia identifikovaná ako 
riziková časť vo výročnej 
monitorovacej správe za 
predchádzajúci kalendárny rok  

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie  

v prípade potreby  pri značnom odklone od 
stanovených cieľov;  
pri návrhu na revíziu PR 2014-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E-Finančná časť  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
 

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce. Táto časť obsahuje:  

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PR 2014-2020,  

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

ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,  

- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.  

 

Indikatívny finančný plán  

Výška potrebných finančných prostriedkov je v tomto PR 2014-2020 uvedená pri 

jednotlivých projektoch a opatreniach. Uvedené sumy sú stanovené odhadom, keďže bez 

spracovania projektovej dokumentácie nie je možné ex ante určiť konkrétnu (presnú) sumu, 

potrebnú na realizáciu projektu. Pri rozhodovaní o financovaní jednotlivých projektov sa bude 

prihliadať na ich dôležitosť a na ich prínos pre rozvoj obce. Niektoré projekty/aktivity sa budú 

môcť realizovať v rámci bežnej prevádzky samosprávy, iné si však budú vyžadovať náročnejšie 

zdroje z hľadiska finančného aj personálneho zabezpečenia.  

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

uvedených v tomto PR 2014-2020, sú najmä:  

- bankové úvery,  

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

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

- rozpočet samosprávneho kraja,  

- európske štrukturálne a investičné fondy,  

- nadácie, neinvestičné fondy,  

- účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,  

- Svetová banka,  

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

- vlastné zdroje (rozpočet obce).  

 



Celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej doby platnosti 

schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je Indikatívny rozpočet – 

sumarizácia. 

Formulár 16 (F1): Indikatívny rozpočet - sumarizácia 

   

rok  2015 2016  2017  2018  2019  2020  Spolu  

(tis. eur) 

Hospodár

ska oblasť  

203,00  453,00  1 393,00  1 014,00  313,00  368,00  3 744,00  

Sociálna  

oblasť  

41,20  76,70  91,70  21,00  91,20  266,20  588,00  

Environm

entálna 

oblasť  

0,00  179,00  157,00  7,00  0,00  0,00  343,00  

SPOLU 

(tis. eur)  

244,20  708,70  1 641,70  1 042,00  404,20  634,20  4675,00  

 

Model viaczdrojového financovania a finančný rámec  

Financovanie jednotlivých projektov sa bude realizovať z viacerých zdrojov, pričom 

závisieť bude od aktuálnej finančnej situácie obce a aktuálnych potrieb. Financovanie sa tak 

bude opierať o zdroje obce, o národné zdroje, o zdroje z EŠIF, VÚC, o súkromné a ďalšie zdroje.  

Intervenčná matica predstavuje odhad objemu potrebných zdrojov na realizáciu jednotlivých 

projektových zámerov. Finálna podoba a konkrétna výška investícií bude známa až po 

vypracovaní projektovej dokumentácie a vychádzať bude najmä z procesu verejného 

obstarávania. 

 

 

 

 

 



 

Formulár 17 (F5): Model viaczdrojového financovania - intervenčná matica 

 

Finančný rámec na realizáciu PR 2014-2020 pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných 

projektov a aktivít je formulárom s podrobnou štruktúrou plánovaných finančných prostriedkov 

na opatrenia, projekty a aktivity PR 2014-2020 na celé jeho obdobie. Obsahuje podrobné 

členenie predpokladaných finančných zdrojov, potrebných na realizáciu jednotlivých projektov. 

 

 

 

Viaczdrojové financovanie (tis. Eur) 

Opatrenie Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje 

Iné zdroje 

EU Štát VUC Obec Spolu: 

Opatrenie 1.1  21,00 12,75 1,50  6,75 21,00   

Opatrenie 1.2  70,00 59,50 7,00  3,50 70,00   

Opatrenie 1.3  700,00 467,50 55,00  177,50 700,00   

Opatrenie 1.4  2 941,00 2 197,25 258,50  135,25 2 591,00 350,00  

Opatrenie 1.5  12,00    12,00 12,00   

Opatrenie 2.1  5,00    5,00 5,00   

Opatrenie 2.2  175,00 148,75 17,50  8,75 175,00   

Opatrenie 2.3  2,00  2,00   2,00   

Opatrenie 2.4  200,00 170,00 20,00  10,00 200,00   

Opatrenie 2.5  55,00 42,50 5,00  7,50 55,00   

Opatrenie 2.6  71,00 55,25 6,50  9,25 71,00   

Opatrenie 2.7  80,00 42,50 5,00  22,50 70,00  10,00 

Opatrenie 3.1  37,00 12,75 1,50  22,75 37,00   

Opatrenie 3.2  6,00  3,00  3,00 6,00   

Opatrenie 3.3  300,00    30,00 45,00  270,00 

SPOLU  4 675,00 3 208,75 380,50 0,00 455,75 4 045,00 350,00 280,00 



 

Formulár 18 (F2): Finančný rámec pre realizáciu PR 2014-2020 

Číslo 
opatr
enia  

Kód a názov 
projektu/aktivit
y  

Klasifikáci
a stavieb - 
trieda 

 
Hlavn
ý 
ukazo
vateľ-
výsle
dku, 
dopa
du 
 
 

Termín 
začatia 
a 
ukonče
nia 
realizá
cie 
projekt
u / 
aktivit
y  

RN Spolu (tis. 
eur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a=b+e+f+g+h  

Verejné 
zdroje 
celkom  
 
 
 
 
 
 
 
 
b=c+d 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 

Úverové 
zdroje  

EIB príspevok 
(informatívne)  

Iné zdroje  

Národné 
celkom 
 
 
 
 
 
 
c 

EÚ (EŠIF) 
celkom 
 
 
 
 
 
 
d 

 

I. Hospodárska politika 

rok          

 3 679,00 €  3 179,00 €  497,25 €  2 681,75 €  350,00 €  150,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opat. 
1.1  

1.1.1 
Rekonštrukcia 
budovy bývalej 
krčmy  

1230 - Budovy 
pre obchod a 
služby  

zrekonštr. objekty na 
podnikanie  

2020  15,00 €  15,00 €  2,25 €  12,75 €  

1.1.2 Podpora                 
rozvoja služieb a 
podnikateľských 
aktivít v obci  

  2015-2020 6,00 € 6,00 €  6,00 €  

Opat. 
1.2  

1.2.1 Inštalácia 
dopravno-
informačných a 
propagačných 
pútačov  

2420 - 
Ostatné 
inžinierske 
stavby, i.n.  

zlepšená orientácia v 
obci a informovanosť 
návštevníkov  

2017-2018  10,00 €  10,00 €  1,50 €  8,50 €  

1.2.2 
Rekonštrukcia 
priestorov 
Obecného 
úradu pre účely 
ubytovania 

1212 - 
Ostatné 
ubytovacie 
zariadenia na 
krátkodobé 
pobyty  

vybudované ubytovacie 
kapacity  

2019  60,00 €  60,00 €  9,00 €  51,00 €  



Opat. 
1.3  

1.3.1 
Rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií  

2112 - 
Miestne 
komunikácie  

2 500 m zrekonštr. 
komunikácií  

2019  250,00 €  100,00 €  15,00 €  85,00 €  150,00 €  

1.3.2 Výstavba 
chodníkov pre 
peších  

2112 - 
Miestne 
komunikácie  

1 500 m vybudovaných 
chodníkov  

2016-2017  100,00 €  100,00 €  15,00 €  85,00 €  

1.3.3 Výstavba 
cyklochodníkov  

2112 - 
Miestne 
komunikácie  

7 000 m vybudovaných 
cyklochodníkov  

2020  350,00 €  350,00 €  52,50 €  297,50 €  

Opat. 
1.4  

1.4.1 Výstavba 
miestnej 
kanalizácie s 
ČOV pre celú 
obec alebo pre 
skupinu obcí  

2223 - 
Miestne 
kanalizácie  

800 pripojených 
obyvateľov  

2017-2018  2 000,00 €  2 000,00 €  300,00 €  1 700,00 €  

1.4.2 
Rekonštrukcia 
verejného 
vodovodu v 
centrálnej časti 
obce  

2222 - 
Miestne 
potrubné 
rozvody vody  

650 pripojených 
obyvateľov  

2016-2017  500,00 €  500,00 €  75,00 €  425,00 €  

1.4.3 
Rekonštrukcia 
verejného 
vodovodu na 
ulici Potok  

2222 - 
Miestne 
potrubné 
rozvody vody  

150 pripojených 
obyvateľov  

2017  85,00 €  85,00 €  12,75 €  72,25 €  

1.4.4 
Rekonštrukcia 
NN siete a 
podperných 
bodov NN  

2224 - 
Miestne 
elektrické a 
telekomunika
čné rozvody a 
vedenia  

Zvýšená kvalita a 
bezpečnosť elektrického 
vedenia  

2015-2016  350,00 €  0,00 €  350,00 €   

1.4.5 Rozšírenie 
verejného 
osvetlenia  

2224 - 
Miestne 
elektrické a 
telekomunika
čné rozvody a 

nové body verejného 
osvetlenia  

2018  5,00 €  5,00 €  5,00 €   



vedenia  

1.4.6 Rozšírenie 
obecného 
rozhlasu  

2224 - 
Miestne 
elektrické a 
telekomunika
čné rozvody a 
vedenia  

nové body 
bezdrôtového rozhlasu  

2018  1,00 €  1,00 €  1,00 €   

Opat. 
1.5  

1.5.1 Rozvoj 
partnerskej 
spolupráce  

podporené 
partnerské 
projekty  

2015-2020  12,00 €  12,00 €  12,00 €    

II. Sociálna politika 588,00 € 578,00 €  140,25 €  437,75 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  10,00 €  

Opat. 
2.1  

2.1.1 Podpora 
individuálnej 
bytovej 
výstavby  

pripravená 
plocha pre 
výstavbu RD  

2017  5,00 €  5,00 €  5,00 €  Opat. 2.1   

Opat. 
2.2  

2.2.1 
Rekonštrukcia 
verejných 
priestranstiev a 
zelených pásov 
pozdĺž 
miestnych 
komunikácií  

2412 - Ostatné 
športové a 
rekreačné 
stavby  

Revitalizované verejné 
priestranstvá  

2020  150,00 €  150,00 €  22,50 €   

 2.2.2. Rozšírenie 
kamerového 
systému obce  

2213 - 
Diaľkové 
telekomunikač
né siete a 
vedenia  

Zvýšená bezpečnosť 
obyvateľov  

2019-2020  25,00 €  25,00 €  3,75 €   

 2.3.1 
Vzdelávanie 
zamestnancov 
obce  

 zlepšené odborné 
znalosti zamestnancov  

2015-
2020  

1,00 €  1,00 €  1,00 €   

 2.3.2 
Realizácia 
kurzov na 

zlepšená 
digitálna 
zručnosť 

2016-2017  1,00 €  1,00 €  1,00 €   zlepšená  
digitálna 
zručnosť 

 1,00 €  1,00 €  1,00 €  2016-
2017  

1,00 €  1,00 €  1,00 €   



zvýšenie 
digitálnej 
gramotnosti 
obyvateľov  

obyvateľov  

 

obyvateľo
v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania  
 

Dôležitým momentom v procese realizácie PR 2014-2020 bude schvaľovanie 
financovania jednotlivých projektových zámerov obecným zastupiteľstvom. Pri výbere projektov 
bude preto nutné prihliadať na ich dôležitosť a význam či už z legislatívneho hľadiska alebo vo 
vzťahu k rozvoju obce.  
Nasledujúca hodnotiaca tabuľka pre výber projektov je upravená pre potreby obce. Najvyššiu 

prioritu (úroveň dôležitosti) majú projekty, ktorých realizácia vyplýva priamo z legislatívy a 

projekty, ktoré budú riešiť výrazne naliehavú havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Kategória s 

vysokou prioritou zahŕňa projekty s oporou vo VZN obce, projekty Miestnej akčnej skupiny, 

oblastnej organizácie cestovného ruchu, projekty s vydaným právoplatným stavebným 

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

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

Kategória so strednou úrovňou dôležitosti obsahuje tie projekty, ktoré majú možnosť byť 

spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a/alebo ich realizácia je 

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

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

pod.). 

 

Formulár 19 (F3): Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov 

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

Projekt/Aktivita  

1  Najvyššia  a) projekty vyplývajúce zo zákona alebo 
legislatívy EÚ  
b) projekty riešiace havarijnú alebo 
mimoriadnu situáciu  

2  Vysoká  a) projekty s oporou 
vo VZN obce  
b) projekty s 
právoplatným 
stavebným 
povolením  
c) projekty MAS  
d) projekty OOCR  
e) projekty 
miestnych 

1.3.1; 1.4.1; 1.4.3; 
1.4.4; 2.1.1; 2.4.1; 
2.4.2; 2.4.3; 2.5.2; 
3.3.1; 3.3.2  



rozvojových 
organizácií  
f) projekty s vysokou 
podporou 
obyvateľov  
g) projekty s 
potenciálom 
spolufinancovania z 
EŠIF a z iných 
zdrojov a/alebo 
projekty, ktorých 
realizácia je pre 
rozvoj obce nutná  

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

1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 
1.3.2; 1.3.3; 1.4.2; 
1.5.1; 2.3.1; 2.4.4; 
2.4.6; 2.6.2; 2.6.3; 
2.7.1; 2.7.3; 3.1.1; 
3.1.3; 3.2.1  

4  Nízka  projekty v štádiu 
zámerov / úvah  

1.1.1; 1.4.5; 1.4.6; 
2.2.1; 2.4.5; 2.5.1; 
2.6.1; 2.7.2; 3.1.2  

5  Najnižšia  ostatné  2.2.2; 2.3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 

Formulár 20 (Z1): Schválenie PR 2014-2020 

Schválenie PR 2014-2020  

Dokument  Názov: Program rozvoja obce Čečehov na 
roky 2014 – 2020  
Štruktúra dokumentu: dokument je 
štruktúrovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. 
z. o podpore regionálneho rozvoja a podľa 
Metodiky na vypracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce/obcí/VÚC, vydanej Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, 
verzia 2.0, február 2015.  

Spracovanie  Forma a obdobie spracovania: spracovanie 
PR 2014-2020 vykonala obec v partnerstve 
s externým odborníkom, ktorý koordinoval 
proces tvorby dokumentu a zabezpečoval 
dodržiavanie metodických postupov. 
Dokument bol spracovaný v mesiacoch máj 
– júl 2015.  
Riadiaci tím: riadiaci tím pozostával zo 4 
členov a v procese spracovania mal 2 
pracovné zasadania.  
Pracovné skupiny: pracovná skupina 
hospodárska mala 3 členov (počet 
pracovných zasadaní 1), pracovná skupina 
sociálna 3 členov (1 zasadanie) a pracovná 
skupina environmentálna 3 členov (1 
zasadanie).  
Autor dokumentu: Ing. Nadežda Jurková  
Účasť verejnosti a komunikácia s ňou: 
verejnosť bola vyzývaná participovať na 
procese spracovania PR 2015-2020 
prostredníctvom web stránky obce, 
obecného rozhlasu a osobným podaním. Jej 
názory boli zozbierané formou 
dotazníkového prieskumu.  
Náklady na spracovanie: 890,- eur  

Prerokovanie  Prerokovanie v orgánoch samosprávy: 



DD.MM.2015  
Verejné pripomienkovanie: DD.MM.2015  

Schválenie  Návrh na uznesenie zastupiteľstva: 
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program 
rozvoja obce Čečehovna roky 2014 – 2020“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy 
 

Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do 

spracovania PR 2014-2020  

Riadiaci tím  Pracovná skupina – Sociálna  

Stanislav Mráz koordinátor  Martin Lehotay člen  

Ing. Nadežda Jurková člen  Ľudmila Škreptáčová člen  

Anna Hreňová  

 

člen  Ing. Martin Rovňák člen  

 člen  

Pracovná skupina - Hospodárska  Pracovná skupina – Environmentálna  

Anna Hreňová  člen  Ing. Martin Rovňák člen  

Martin Lehotay člen  Rastislav Terezka člen  

Ľudmila Škreptáčová člen  Stanislav Mráz člen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam informačných zdrojov použitých v PR 2014-2020  
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 Metodická príručka pre vypracovanie PROGRAM ROZVOJA obce (MVRR SR, 2004) 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 – záväzná časť v znení KURS 2011 

 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009 

 Územný plán obce Čečehov 

 Partnerská dohoda na roky 2014 – 2020 (OP Výskum a inovácie, OP Integrovaná 

infraštruktúra; OP Ľudské zdroje; OP Kvalita životného prostredia; IROP, OP Efektívna 

verejná správa; OP Rybné hospodárstvo) 

 Program rozvoja vidieka 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja - 3. 

aktualizácia (2011) 

 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (vydavateľstvo VEDA Bratislava 1977) 

 Atlas krajiny SR 

 údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky (www.statistics.sk), Ministerstva 

životného prostredia (www.enviroportal.sk, atlas.sazp.sk), Košického samosprávneho 

kraja (www.vucke.sk) 

 Správa IPCC 

 Integrovaná stratégia rozvoja územia Laborec - Uh, 2012 

 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

 Halás, M. (2008): Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne 

regióny Slovenska. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2008, Vol. 44, No. 2  

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001  

 Korec, P. (2005): Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004. Bratislava: Geografika, 

2005. ISBN 80-969338-0-9, 227 s.  

 MDVRR (2015): Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC. Bratislava: Ministerstvo dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja, verzia 2.0, február 2015, 62 s.  

 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR  

 Povodňová dokumentácia obce Čečehov  

 Program rozvoja vidieka 2014-2020  

 Register pozemkových spoločenstiev  

http://www.statistics.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://atlas.sazp.sk/
http://www.vucke.sk/


 Register účtovných závierok  

 Stratégia Európa 2020  

 Štatistický úrad Slovenskej republiky  

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

 VZN obce Čečehov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi  

 Weisová, D., Bernátová, M. (2012): Strategické plánovanie samosprávy. Žilina: 

Municipalia, 2012.  

 Zákon č. 389/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

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

 Záverečný účet obce Čečehov za rok 2014  

 Ferdinant Uličný „ DEJINY OSÍDLENIA UŽSKEJ  ŹUPY“ 
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Zoznam skratiek použitých v PR 2014-2020 

 

AOTP  Aktívne opatrenia 
trhu práce  

OcÚ  Obecný úrad  

CDB  Cestná databanka  o. i.  Okrem iného  

CLLD  Community-led 
Local Development 
(Miestny rozvoj 
vedený komunitou)  

OOCR  Oblastná organizácia 
cestovného ruchu  

CR  Cestovný ruch  POH  Program 
odpadového 
hospodárstva  

ČOV  Čistička odpadových 
vôd  

PPA  Pôdohospodárska 
platobná agentúra  

DHZ  Dobrovoľný hasičský 
zbor  

PPF  Poľnohospodársky 
pôdny fond  

EIB  Európska investičná 
banka  

PVS, a.s.  Podtatranská 
vodárenská 
spoločnosť, a.s.  

EŠIF  Európske 
štrukturálne a 
investičné fondy  

SVP, š.p.  Slovenský 
vodohospodársky 
podnik, š.p.  

ha  Hektár  ŠFRB  Štátny fond rozvoja 
bývania  

KURS  Koncepcia 
územného rozvoja 
Slovenska 2001  

ŠÚ SR  Štatistický úrad 
Slovenskej republiky  

KZAM  Klasifikácia 
zamestnaní  

ÚPSVaR  Ústredie práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny  

MAS  Miestna akčná 
skupina  

TTP  Trvalé trávne 
porasty  

MOK  Maloobjemový 
kontajner  

UoZ  Uchádzač o 
zamestnanie  

NPR  Národná prírodná 
rezervácia  

VÚC  Vyšší územný celok  

 



 

Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky  

  

Obec si v tomto PR 2014-2020 naplánovala realizovať viacero projektov/aktivít. Niektoré 

z naplánovaných projektov/aktivít sú pomerne jednoduché, nevyžadujú si veľké finančné, 

materiálne, príp. personálne úsilie. Na druhej strane, iné projekty si zo svojej povahy budú 

vyžadovať množstvo úsilia, času, schopností a financií. Akčný plán na daný rozpočtový rok 

predstavuje zhrnutie projektových zámerov obce, ktoré sa plánujú realizovať v roku 2015 a 

výhľadovo aj v rokoch 2016 a 2017. Zložitejšie projekty/aktivity sú v tomto Akčnom pláne 

rozpracované formou Formuláru na prípravu projektov. 

 

 
1.1.2 Podpora rozvoja služieb a podnikateľských aktivít v obci  
Cieľ projektu/aktivity:  Podporovať miestnych podnikateľov  
Termín realizácie:  od 2015 každoročne  
Predpokladané náklady:  6 000,- eur  
 

 
1.5.1 Rozvoj partnerskej spolupráce  
Cieľ projektu/aktivity:  Rozvíjať partnerskú spoluprácu, vrátane 

cezhraničnej spolupráce  
Termín realizácie:  od 2015 každoročne  
 

 
2.3.1 Vzdelávanie zamestnancov obce  
Cieľ projektu/aktivity:  Rozšíriť a skvalitniť odborné znalosti 

zamestnancov obce  
Termín realizácie:  od 2015 každoročne  
Predpokladané náklady:  200,- eur ročne  
 

 
2.6.3 Podpora kultúrnych a športových podujatí  
Cieľ projektu/aktivity:  Podporovať kultúrny a športový život v obci  
Termín realizácie:  od 2015 každoročne  
Predpokladané náklady:  1 000,- eur ročne  



 

 

 

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  1.4.4 Rekonštrukcia NN siete a podperných bodov NN  

Cieľ projektu  Vymeniť staré, nevyhovujúce NN vedenie a podperné body 
NN  

Termín  2015 – 2016  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  Východoslovenská distribučná, a.s.  

Predpokladané náklady  350 000,- eur  

Zdroje financovania  Kombinácia súkromných a verejných zdrojov  

Výstupy  Zrekonštruované vedenie NN siete  

Užívatelia  Všetci obyvatelia obce  

Indikátory monitoringu  Bezporuchové a bezpečné vedenie NN siete  
 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  2.4.1 Rekonštrukcia budovy obecného úradu – exteriér – 
strecha, fasáda, okná a dvere  

Cieľ projektu  Zrekonštruovať exteriér budovy obecného úradu a skvalitniť 
jej tepelno-izolačné vlastnosti  

Termín  2015 – 2017  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  -  

Predpokladané náklady  110 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Štátny rozpočet, Program rozvoja vidieka 
2014 – 2020  

Výstupy  Zrekonštruovaný exteriér obecného úradu  

Užívatelia  Všetci obyvatelia obce a jej návštevníci  

Indikátory monitoringu  Nárast spokojnosti obyvateľov so vzhľadom budovy OcÚ; 
nižšia spotreba energie  

 

 



Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  2.4.1 Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu – interiér – 
ul. Hlavná  

Cieľ projektu  Skvalitniť interiér budovy kultúrneho domu na organizáciu 
spoločenských podujatí  

Termín  2015 – 2016  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  -  

Predpokladané náklady  25 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Štátny rozpočet, Program rozvoja vidieka 
2014 – 2020  

Výstupy  Zrekonštruovaný interiér kultúrneho domu  

Užívatelia  Všetci návštevníci kultúrneho domu  

Indikátory monitoringu  Zvýšený počet organizovaných spoločenských podujatí  

 

2016 
 

 
2.3.2 Realizácia kurzov na zvýšenie digitálnej gramotnosti obyvateľov  
Cieľ projektu/aktivity:  Rozšíriť a skvalitniť digitálne znalosti 

obyvateľov  
Termín realizácie:  2016-2017  
Predpokladané náklady:  1 000,- eur  
 

 
2.5.2 Rekonštrukcia detských atrakcií v areáli materskej školy  
Cieľ projektu/aktivity:  Rekonštruovať detské hojdačky, 

preliezky a pieskovisko  
Termín realizácie:  2016  
Predpokladané náklady:  5 000,- eur  
 

 
2.7.3 Rozšírenie využitia multifunkčného ihriska  
Cieľ projektu/aktivity:  Rozšíriť možnosti využitia 

multifunkčného ihriska  
Termín realizácie:  2016  
Predpokladané náklady:  15 000,- eur  



 

 
3.1.3 Inštalácia odpadových košov na triedený odpad  
Cieľ projektu/aktivity:  Zvýšiť podiel triedeného odpadu  
Termín realizácie:  2016  
Predpokladané náklady:  10 000,- eur  
 

 
3.2.1 Likvidácia čiernych skládok v katastri obce a zakúpenie fotopascí  
Cieľ projektu/aktivity:  Chrániť ŽP a znížiť tvorbu čiernych 

skládok v obci  
Termín realizácie:  2016 – 2018  
Predpokladané náklady:  6 000,- eur  
 

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  1.3.2 Výstavba chodníkov pre peších  

Cieľ projektu  Zvýšiť bezpečnosť chodcov na ul. Hlavná  

Termín  2016 – 2017  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  -  

Predpokladané náklady  100 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Štátny rozpočet, Program rozvoja vidieka 2014 
– 2020  

Výstupy  Vybudovaný chodník pre chodcov v dĺžke 1 500 m  

Užívatelia  Obyvatelia a návštevníci obce  

Indikátory monitoringu  Chodci pohybujúci sa po chodníku  

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  1.4.2 Rekonštrukcia verejného vodovodu v centrálnej časti obce  

Cieľ projektu  Zrekonštruovať zastaraný a poruchový verejný vodovod  

Termín  2016 – 2017  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  

Predpokladané náklady  500 000,- eur  

Zdroje financovania  Kombinácia súkromných a verejných zdrojov  



Výstupy  Zrekonštruovaný verejný vodovod  

Užívatelia  Obyvatelia centrálnej časti obce  

Indikátory monitoringu  Obyvatelia obce pripojení na verejný vodovod  
 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  2.4.6 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  

Cieľ projektu  Zvýšiť kvalitu materiálno-technickej základne miestneho DHZ  

Termín  2016  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  DHZ Čečehov, Ministerstvo vnútra  

Predpokladané náklady  10 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Ministerstvo vnútra  

Výstupy  Zrekonštruovaná budova DHZ  

Užívatelia  Členovia DHZ  

Indikátory monitoringu  Kvalitná základňa DHZ Čečehov  
 

 

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  3.1.1 Výstavba kompostoviska na biologický odpad  

Cieľ projektu  Podporiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov v obci  

Termín  2016  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  -  

Predpokladané náklady  15 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Envirofond, záujmové združenia a nadácie  

Výstupy  Vybudované obecné kompostovisko  

Užívatelia  Všetci obyvatelia obce  

Indikátory monitoringu  Zvýšené zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov  

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  3.3.1 Protipovodňové opatrenia – priekopy, odrážky, hrádzky, 



úprava brehov potokov a rigolov  

Cieľ projektu  Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a chrániť ich majetok vybudovaním 
protipovodňových opatrení  

Termín  2016 – 2017  

Garant  Obec Čečehov, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  

Spolupráca (partneri)  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  

Predpokladané náklady  200 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p.  

Výstupy  Regulované toky, vybudované protipovodňové hrádzky  

Užívatelia  Obyvatelia obce  

Indikátory monitoringu  Zníženie prípadných povodňových škôd a ochrana majetku  
 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  3.3.2 Protipovodňové opatrenia – rekonštrukcia oporných 
múrov pri potokoch a Rieke  

Cieľ projektu  Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a chrániť ich majetok vybudovaním 
protipovodňových opatrení  

Termín  2016 – 2017  

Garant  Obec Čečehov, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  

Spolupráca (partneri)  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  

Predpokladané náklady  100 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p.  

Výstupy  Zrekonštruované oporné múry  

Užívatelia  Obyvatelia obce  

Indikátory monitoringu  Zníženie prípadných povodňových škôd, ochrana majetku a 
bezpečnosti obyvateľov  

 

 

 

 

 

 

 



 

2017 
 

 
1.2.1 Inštalácia dopravno-informačných a propagačných pútačov  
Cieľ projektu/aktivity:  Zlepšenie orientácie v obci a skvalitnenie 

informovanosti návštevníkov  
Termín realizácie:  2017 – 2018  
Predpokladané náklady:  10 000,- eur  
 

 
2.1.1 Podpora individuálnej bytovej výstavby  
Cieľ projektu/aktivity:  Zlepšiť možnosti výstavby rodinných domov  
Termín realizácie:  2017  
Predpokladané náklady:  5 000,- eur  
 

 
3.1.2 Podpora budovania súkromných kompostovísk  
Cieľ projektu/aktivity:  Zvýšiť podiel zhodnocovaných BRKO  
Termín realizácie:  2017 – 2018  
Predpokladané náklady:  12 000,- eur  
 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  1.4.1 Výstavba miestnej kanalizácie s ČOV pre celú obec 
alebo pre skupinu obcí  

Cieľ projektu  Pripojiť obyvateľov ku kanalizácii a ČOV  

Termín  2017 – 2018  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  

Predpokladané náklady  2 000 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  

Výstupy  Vybudovaná kanalizácia a ČOV  

Užívatelia  Všetci obyvatelia obce  

Indikátory monitoringu  Chránené ŽP, obyvatelia obce pripojení na verejnú 
kanalizáciu  

Formulár P4  Formulár na prípravu projektov  



  

Názov projektu  1.4.3 Rekonštrukcia verejného vodovodu na ul. Potok  

Cieľ projektu  Skvalitniť prístup obyvateľov k pitnej vode  

Termín  2017  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  

Predpokladané náklady  85 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.  

Výstupy  Zrekonštruovaný verejný vodovod  

Užívatelia  Obyvatelia ulice Potok  

Indikátory monitoringu  Obyvatelia obce pripojení na verejný vodovod  

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

projektu  2.4.2 Rekonštrukcia interiéru budovy obecného úradu –  

Cieľ projektu  Vybudovať kancelárie pre administratívu a pre záujmovú 
činnosť  

Termín  2017 – 2018  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  -  

Predpokladané náklady  15 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka 2014 – 2020  

Výstupy  Vybudované kancelárie  

Užívatelia  Obyvatelia obce, záujmové skupiny  

Indikátory monitoringu  Kvalitné priestory pre poskytovanie administratívnych služieb  

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  2.4.4 Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu – extriér  

Cieľ projektu  Skvalitniť možnosti kultúrneho a spoločenského života 
obyvateľov na ul. Potok  

Termín  2017 – 2018  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  -  

Predpokladané 
náklady  

20 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka 2014 – 2020  

Výstupy  Zrekonštruovaná budova kultúrneho domu  



Užívatelia  Obyvatelia obce  

Indikátory 
monitoringu  

Organizované spoločenské podujatia v objekte kultúrneho 
domu  

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  2.6.1 Výstavba amfiteátra pre kultúrne a spoločenské 
podujatia  

Cieľ projektu  Skvalitniť možnosti kultúrneho a spoločenského života 
obyvateľov obce  

Termín  2017  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  -  

Predpokladané náklady  5 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka 2014 – 2020  

Výstupy  Vybudovaný amfiteáter a miesta na sedenie  

Užívatelia  Obyvatelia obce  

Indikátory monitoringu  Organizované spoločenské podujatia v amfiteátri  

 

Formulár P4  
 

Formulár na prípravu projektov  
 

Názov projektu  2.7.1 Výstavba športového areálu  

Cieľ projektu  Skvalitniť možnosti športového vyžitia obyvateľov na ul. 
Potok  

Termín  2017  

Garant  Obec Čečehov  

Spolupráca (partneri)  -  

Predpokladané 
náklady  

15 000,- eur  

Zdroje financovania  Obecný rozpočet, Štátne dotácie, Program rozvoja vidieka 
2014 – 2020, Nadácia SPP, Záujmové združenia, Rozpočet 
Košického samosprávneho kraja  

Výstupy  Vybudovaný športový areál  

Užívatelia  Obyvatelia obce  

Indikátory monitoringu  Aktívne športujúci obyvatelia obce  
 

 

 



Dohoda o partnerstve  

Formulár 21 (Ú5): Dohoda o partnerstve 

 

Názov  Dohoda o partnerstve pri príprave a 
realizácii PR 2014-2020 obce Čečehov  

Obdobie platnosti  2014 – 2020  

Predmet dohody   
-    spolupráca pri tvorbe PR 2014-2020  
- pomoc a spolupráca pri organizácii    
spoločenských aktivít v obci  
 

Účastníci dohody  Obec Čečehov  
Poľovné združenie Krak 
Telovýchovná jednota Čečehov 
 

Podporované aktivity  - tvorba PR 2014-2020  
- finančná, materiálna a personálna 
(podľa potreby) podpora kultúrnych a 
športových aktivít v obci (napr. Dni 
obce...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


