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Úvod 
 

 Vypracovanie Programu rozvoja obce je dôležité pre dosiahnutie využitia 

strategického plánovania v území obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít, zvyšovaní 

konkurencieschopnosti a efektivity pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnej 

výzvy operačných programov. V prípade tvorby predmetného programového dokumentu je 

dôležité zapojiť zainteresovanú verejnosť do procesu tvorby PRO. Verejnosť sa môže zapojiť 

a názorovo vyjadriť do celého programovacieho procesu a tým sa zabezpečí spätná väzba. 

Zapojením obyvateľov a záujmových skupín sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových 

stratégií, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu územia obce. 

 Program rozvoja obce je strednodobým dokumentom, ktorý slúži na podporu 

regionálneho rozvoja jednotlivých obcí. Jeho cieľom je zmapovať a analyzovať sociálnu a 

ekonomicko priestorovú štruktúru obce a na základe jej výsledkov vytvoriť rad cielených 

opatrení na zlepšenie ekonomického a sociálneho rozvoja v obci. Dokument Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  je vypracovaný v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z. 

o podpore regionálneho rozvoja. Zákon č. 309/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, upravuje podľa § 5 c) program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce "Program rozvoja obce". 

 Strategický dokument Program rozvoja obce (PRO)Fričkovce zatiaľ nebol 

spracovaný, jedná sa preto o jeho prvú verziu. 

 Podkladom pre vypracovanie dokumentu je Metodika na vypracovanie programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, ktorá bola vydaná Ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja schválenej vládou Slovenskej republiky 18. júna 

2014 a jeho ďalšie aktualizované verzie. Program rozvoja obce (PRO) na roky 2015 - 2022 

rešpektuje povinné prílohy, plánovacie a podporné dokumenty k metodike a postup tvorby 

navrhovaný metodikou. 

 

 

Obsah (osnova) dokumentu Program rozvoja obce Fričkovce 2015 - 2022 

 Úvod 

 Časť A - Analytická časť 

 Časť B - Strategická časť 

 Časť C - Programová časť 
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 Časť D - Realizačná časť 

 Časť E - Finančná časť 

 Záver 

 Prílohy 

 

 

Cieľ dokumentu PRO Fričkovce 

 Cieľom dokumentu Programu rozvoja obce je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo 

udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho rozvoja. Stanovuje hlavné smery 

rozvoja, formuluje strategické ciele a definuje úlohy a prvoradé potreby pre zabezpečenie 

rozvoja uvedených oblastí. Ciele a úlohy harmonizuje tak, aby prinášali všestranný rozvoj 

obce.  

 Program rozvoja obce Fričkovce je strednodobý plánovací dokument na obdobie 7 

rokov s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie. Podľa potreby musí byť program 

doplňovaný a upravovaný.  

 

 

 

Tab. 1: Dôležitosť vypracovania PRO 

Vypracovanie Programu rozvoja obce Fričkovce je dôležité pre: 

Zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci 

aktuálnej výzvy operačných programov. 

Dosiahnutie využitia strategického plánovania v území obce. 

Lepšiu implementáciu rozvojových aktivít. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

  Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority 

dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky. 
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Formulár č. 1 (Ú1)- Zámer spracovania PHSR 

Zámer spracovania PHSR 

Názov dokumentu  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Fričkovce na roky 

2015-2022  

Forma spracovania  pracovníkmi samosprávy, 

 s pomocou externých odborníkov - metodická podpora, konzultácie. 

Riadenie procesu 

spracovania 

 

 za riadenie procesu spracovania bude zodpovedať riadiaci tím, 

o Zoznam členov riadiaceho tímu: 

 Ing. Matej Straka - starosta obce 

 Viera Demjaničová - referentka Ocú 

 Mgr. Martina Harčaríková - zástupkyňa starostu 

 

 za tvorbu obsahu budú zodpovedať pracovné skupiny zriadené zo 

zástupcov obce a partnerských organizácií, 

 

Pre účely spracovania dokumentu budú zriadené 3 pracovné skupiny: 

o Prioritná oblasť Hospodárska 

 Jaroslav Šoltýs - poslanec, predseda finančnej komisie  

 Martin Puchala - poslanec a člen FK 

 Ing. Gabriela Harčaríková - členka FK 

 Ing. Vladimír Iľko - člen 

 

o Prioritná oblasť - Sociálna 

 Ing. Matej Straka, starosta  

 Mgr. Martina Harčaríková - zástupkyňa starostu 

 Mgr. Eva Borodáčová - riaditeľka ZŠ 

 Anna Sabolová - učiteľka MŠ 

 Mgr. Kristína Semánková - člen komisie školstva, 

kultúry a športu 

 

o Prioritná oblasť - Environmentálna 

 Martin Puchala, poslanec, predseda komisie VP a ŽP  

 Marta Harčariková - poslanec, člen komisie VP a ŽP 

 Ing. Maroš Katrinič - poslanec, člen komisie VP a ŽP 

 Miroslav Pavličko - člen komisie VP a ŽP 

 Jaroslav Šoltýs - poslanec, člen komisie VP a ŽP 

 

 Proces spracovania PRO na roky 2015 - 2022 bude prebiehať v 

spolupráci s verejnosťou, resp. občanmi obyvateľmi obce. Verejnosť 

bude pravidelne oboznamovaná s postupom a jednotlivými výstupmi 

prostredníctvom webovej stránky obce. Názory verejnosti budú 

zozbierané pomocou dotazníkového prieskumu. Dotazníkový prieskum 

bude realizovaný elektronickou formou a prostredníctvom ručného 

vypísania.  
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Obdobie spracovania 
 od 1.7.2015 - 11.09.2015 

Harmonogram spracovania: 

 pozri:  Formulár č. Ú 3 - Harmonogram spracovania PRO 

Financovanie 

spracovania 

 náklady na vlastné spracovanie - 160 hodín 

 Náklady na získanie informačných podkladov (štatistiky, analýzy, 

prognózy, dotazníky), na stretnutia, publicitu a konzultačnú 

činnosť. Financovanie z rozpočtu obce, výška zdrojov 400.- Eur 

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012  

 

 

 

 

Formulár č. 2 (Ú2) - Harmonogram spracovania PHSR 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram spracovania PHSR 

Termín 
I  

/15 

II 

/15 

III 

/15 

IV 

/15 

V 

/15 

VI 

/15 

VII 

/15 

VIII 

/15 

IX 

/15 

X 

/15 

XI 

/15 

XII 

/15 

Úvod*  
            

Analytická časť  
            

Strategická časť  
            

Programová časť  
            

Realizačná časť  
            

Finančná časť  
            

Záver  
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Formulár č. 3 (Ú3) - Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR 

Metóda 
Informovanie 

verejnosti 

Získavanie 

názorov 

verejnosti 

Zohľadnenie 

názorov 

verejnosti 

Tlačené materiály XX   

Verejné informačné tabule  XX   

Prístupne, jednoducho napísaný bulletin  XX   

Informačné formuláre, tabuľky údajov, 

infografika 
XX   

Internetové stránky XXX   

Využitie existujúcich médií    

Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach XX XX XX 

Stretnutia XX XX XX 

Informačné služby     

Návštevy lokalít (podobných obcí)  X XX X 

Stretnutia     

Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami  XX XX X 

Verejné stretnutia  XX XXX X 

Návšteva v dotknutom území  X X X 

Využitie miestnych ľudí na získavanie 

názorov  
X XXX XX 

Rozhovory a prieskumy     

Dotazník pre širokú verejnosť  X XXX XX 

Prieskumy verejnej mienky  X XXX XX 

Poradné skupiny     

Miestne poradné skupiny  X XXX XX 

Odborné poradné skupiny  X XX XXX 

Pracovné skupiny  X X XXX 

Riešenie problémov a metódy dosiahnutia 

konsenzu  
   

Brainstorming X XX XXX 

Nezávislí experti poskytujúci poradenské 

služby 
X XXX XXX 

 

X – možné, XX – odporúčané/vhodné, XXX – veľmi vhodné, vysoko odporúčané  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár č. 4 (Ú4)- Zoznam členov pracovných skupín 

Zoznam členov pracovných skupín 

Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení 

Gestor Ing. Matej Straka, starosta obce 

Koordinátor Viera Demjaničová, referentka Ocú 

Metodik Mgr. Martina Harčaríková, zástupkyňa starostu 

Organizácia, inštitúcia Funkcia 

Interní odborníci  

  

  

  

  

Externí odborníci  

  

  

  

  

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012  

 

 

 

 

Ex- post hodnotenie PHSR do roku 2015 

 Obec Fričkovce nemala v predchádzajúcich rokoch spracovaný Program rozvoja obce 

a preto nie je možné vykonať ex - post hodnotenie predchádzajúceho PHSR. Z tohto dôvodu 

obsahuje Formulár č. A 4 súpis realizovaných projektov za posledné roky. V tomto období 

bolo v obci realizovaných deväť projektov. V roku 2011 bola uskutočnená realizácia 

investície RP programu revitalizácie krajiny v celkovej sume 92 700 eur, z tejto sumy bolo 

100 % finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. V roku 2012 bolo realizované 

sprístupnenie historickej kamennej pivnice verejnosti, v celkovej hodnote 16 900 eur a 

financovanie bolo zabezpečené zo štátneho rozpočtu, rozpočtu samosprávneho kraja a 

rozpočtu obce. Ďalšie realizované projekty predstavovali odstránenie havarijného stavu 

kotolne v MŠ, čo si vyžiadalo 10 000 eur zo štátneho rozpočtu a 4 500 € z rozpočtu obce. V 

roku 2012 až 2014 boli v obci postavené Obecné nájomne byty v celkovej hodnote investície 

253 966,67 eur. Táto investícia bola financovaná zo štátneho rozpočtu hodnotou 76 190 eur a 

z rozpočtu obce, ktorá predstavovala sumu 177 776,67 eur. V rokoch 2013 až 2015 boli v obci 

realizované ďalšie 4 projekty, ktoré boli financované kombináciou finančných prostriedkov z 

rozpočtu obce, štátneho účelového fondu a z štátneho rozpočtu.
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Formulár č. 5 (Ú6) - Ex - post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 

Ex - post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 

v tis. EUR na dve desatinné miesta 

č.  
Názov investície 
- projekt, obec, 

okres  

Číslo a názov 
aktivity - 

projekt, obec, 
okres,samos
právny kraj 

Klasifikácia 
investície ( 
stavby) - 

triedy  

Rok 
začatia 

Ukazov
ateľ 

Cena podľa 
vykonávacieh

o projektu 

Objem  finančných 
prostriedkov v 

príslušnom roku 
spolu 

                  Finančné prostriedky podľa zdrojov 

Rok 
dokonče

nia 

Merná 
jednotka  

Celko
m 

Z toho 
staveb

ná 
časť 

Ro
k 

Obje
m fin. 
prost
riedk

ov 

Z toho 
verejn

é 
investí

cie 

Štátny 
rozpo

čet 

Rozpoč
et 

samo- 
správne
ho kraja 

Rozpo
čet 

obce 

Štátn
e 

účelo
vé 

fondy 

Úvery 
so 

záruk
ou 

štátu 

Rozpo
čet EÚ  

Kód 
OP 

Súkr. 
zdroje 

Iné 
zdro

je 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

1.  RP 

programu 

revitalizácie 

krajiny /Úrad 

vlády SR/ 

Ostatné 

nebytové 

budovy 

127 - Ostatné 

nebytové 

budovy 

2011 

 Revitali

zácia 

územia 
92,70 92,70 

    
  

  
    

  
  

201

1   
92,70    

  
    

  
  

2011  m2 

   
  

   
          

2 

Sprístupnenie 

historickej 

kamennej 

pivnice 

verejnosti 

Kultúra 
127 - Ostatné 

nebytové 

budovy 

2012 
Kamenná 

pivnica 

16,90 16,90 

            

201

2   
10,00 1,00 5,90 

      

2012 počet 

            

3 

Odstránenie 

havarijného 

stavu kotolne 

v MŠ /MF 

SR/ 

Rozvoj 

školstva 

1263  - 

Školy, 

univerzity a 

budovy na 

vzdelávanie 

2012 

Odstráne

nie 

havarijné

ho stavu 
14,50 14,50 

            

201

2   
10,00 

 
4,50 

      

2012 počet 
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4 
Obecné 

nájomné byty 
Rozvoj 

bývania 

1122 - 

Trojbytové a 

viacbytové 

budovy 

2012 

Postaven

á bytová 

budova 
253,9

6667 

253,96

667 

            

            

2014 počet 201

4   
76,19 

 

177,77

667       

6 

Estetizácia 

VP 

a revitalizácia 

zelene. 

Miestny park 

Program 

rozvoja dediny 

2412 - 

Ostatné 

športové a 

rekreačné 

stavby 

2013 

Plocha 

revitalizá

cie 
10,51

999 

10,519

99 

            

201

3     

5,5199

9 
5,00 

     

2013 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

Odstránenie 

nelegál. 

Skládky v k. 

ú. Obce 

Fričkovce 

/POD/ 

 

2420 - 

Ostatné 

inžinierske 

stavby, i. n. 

2014 

Odstráne

nie 

skládky 

6,15 6,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 201

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,15 5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program 

obnovy dediny 

2014 počet  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

Prevencia 

kriminality 

kamerový 

systém 

Prevencia 

kriminality 

124 - Budovy 

pre dopravu a 

telekomuniká

cie 

2014 
Kamerov

ý systém 

6,306

86 

6,3068

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

4 

 

 

 

 
5,00 

 

 

1,3068

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 počet  
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Estetizácia 

vstupných 

časti obce 

/POD/ 

Program 

obnovy dediny 

2412 - 

Ostatné 

športové a 

rekreačné 

stavby 

2015 
Estetizác

ia obce 

5,878

37 

5,8783

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

5  

 

 

 

 

 

 

0,8783

7 
5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2015 m2 
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Časť A - Analytická časť 
 

 Obec Fričkovce leží v Bartošovskej doline, na východnom úpätí Čergova v 

nadmorskej výške okolo 465 m. n. m. Od okresného mesta Bardejov je obec vzdialená 

približne 14 km. Obec má približne 700 obyvateľov a rozloha obce je približne 9 

km2.Najstaršia správa o Fričkovciach je v súpise port Šarišskej stolice z roku 1427. 

Historickým budovami v obci sú najmä: Kostol Ružencovej Panny Márie a Kostol sv. 

Martina. V obci sa nachádza základná škola a materská škola. Základná škola v obci bola 

postavená v roku 1903. Obec má aj vlastný futbalový klub - ŠK Fričkovce. 

 

 

Tab. 2: Základné charakteristiky obce Fričkovce 

Kód obce: 519162 

Názov okresu: Bardejov 

Názov kraja: Prešovský 

Štatút: obec 

PSČ: 086 42 

Telefónne smerové číslo: 054 

Prvá písomná zmienka o obci: 1427 

Nadmorská výška obce v m. n. m.: 465 

Celková výmera územia obce (m2): 9350000 

Hustota obyvateľstva na km2: 76,58 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014 

 

 

Polohopis 

 Obec Fričkovce sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska. Je súčasťou 

Prešovského kraja (mapa č.1) a Bardejovského okresu (mapa č.2).Rozprestiera sa na 

geomorfologických celkoch Vonkajších Karpát, t.j. na styku Čergova a Ondavskej vrchoviny. 

Jej kataster susedí na severe s katastrom obce Hertník, na juhu a juhovýchode s katastrom 

Osikova, na východe s Bartošovcami a západná katastrálna hranica Fričkoviec je zároveň 

okresnou hranicou s mestami Prešov a Sabinov. 

  

 



Program rozvoja obce Fričkovce 2015-2022 
 
 

14 
 

 

Tab. 3: Základné polohopisné údaje obce Fričkovce 

Zemepisná šírka: približne 49° 12´00´´ severnej šírky 

Zemepisná dĺžka: približne 21° 14´00´´ východnej dĺžky 

Nadmorská výška: je okolo 465 metrov nad morom 

Susedné obce v blízkosti: Hertník, Osikov, Bartošovce 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

Obr. 1:Geografická poloha obce Fričkovce znázornená na mape Slovenska 
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Obr. 2:Geografická poloha obce Fričkovce v rámci okresu Bardejov 
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Obr. 3: Ohraničenie územia obce Fričkovce 

 

 

 

Geologické a geomorfologické pomery 

 Obec Fričkovce leží v nadmorskej výške 465 m. n.m. Jej katastrom prechádza 

významná hranica provincií, teda hranica medzi provinciou Západné Karpaty a provinciou 

Východné Karpaty. Každá z provincií sa delí na subprovincie Vonkajšie a Vnútorné Karpaty. 

Územie Fričkoviec sa rozprestiera na geomorfologických celkoch Vonkajších Karpát, t.j. na 

styku Čergova a Ondavskej vrchoviny, ktoré majú pomerne jednotvárnu geologickú stavbu s 

typický flyšovým reliéfom. Flyšové pásmo Karpát je budované súvrstviami paleogénneho 

flyšu s rôznym zastúpením vrstiev pieskovcov, ílovcov, slieňovcov. 

 Západnú časť katastra Fričkovce zaberá pohorie Čergov. Je to horský krajinný celok v 

oblasti Východných Beskýd. Výrazne vystupuje nad depresie a pahorkatiny Šarišskej 

vrchoviny a Nízkych Beskýd. Tiahne sa v smere SZ-JV, vyznačuje sa elipsovitou formou. 

Hlavný chrbát na západe predstavuje najvyššie položené časti katastra. 

 Východnú časť katastra zaberá krajinný celok Ondavská vrchovina, teda jej časť 

Raslavická brázda, ktoré patria do oblasti Nízkych Beskýd. 
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Tab. 4: Geomorfologické členenie katastra obce Fričkovce 

Sústava Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť Celok Časť 

Alpsko- 

Himalajská 
Karpaty 

Západné 

Karpaty 

Vonkajšie 

Západné 

Karpaty 

Východné 

Beskydy 
Čergov - 

Východné 

Karpaty 

Vonkajšie 

Východné 

Karpaty 

Nízke 

Beskydy 

Ondavská 

Vrchovina 

Raslavická 

brázda 

Zdroj: vlastné spracovanie, www.frickovce.sk 

 

 

 

Hydrologické pomery 

 Fričkovce ležia v Bartošovskej kotline na východnom úpätí Čerchova v doline 

Fričkovského potoka, ktorý tvorí riečnu os predmetného územia. Fričkovský potok pramení v 

severovýchodných svahoch Čergova, pod hlavným hrebeňom a vlieva so do rieky Sekčov v 

katastri obce Vaniškovce. Je tu prameň kyselky. 

 

 

Tab. 5: Hydrologické údaje obce Fričkovce 

Rieky, potoky: Fričkovský potok  

Pramene: prameň kyselky 

Rybníky, nádrže: - 

Zdroj pitnej vody: Kyselka: prameň, skupinový vodovod Hertník . Fričkovce - 

Osikov - Bartošovce - Raslavice 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Klimatické podmienky a súčasná krajinná štruktúra 

 Kataster obce Fričkovce patrí z veľkej časti do mierne teplej oblasti a mierne vlhkej 

podoblasti s horskou klímou. Najchladnejším mesiacom je január, najteplejším júl. Priemerné 

januárové teploty pohoria Čergov sa pohybujú od -5°C do -7,2°C, priemerné júlové teploty od 

13°C do 16°C. Priemerné januárové teploty Ondavskej vrchoviny sa pohybujú od -3,5°C do -

6°C, júlové od 16°C do 17,5°C. Z ročného úhrnu zrážok Čergova 650 - 800 mm pripadá 

najviac na júl a najmenej na február, snehová pokrývka sa tu udrží 85 - 150 dní, čo je 
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výborným predpokladom pre rozvíjanie zimných rekreačných aktivít, hlavne lyžovania 

(zjazdového aj bežeckého). V Ondavskej vrchovine je to taktiež 650 - 800 mm, prevažná časť 

400 - 500 mm pripadá na vegetačné obdobie a snehová pokrývka v nej trvá 80 - 100 dní. 

 

 Celé územie katastra patrí do oblasti západokarpatskej flóry, do obvodu 

východobeskydskej flóry, do okresu Východné Beskydy a do podokresu Čergov. Viac než 2/3 

územia zaberajú čergovské lesy, ktoré sú z flyšových pohorí na východnom Slovensku 

najviac zachované. Vrcholové a svahové lúky Čergova sú botanicky veľmi pozoruhodné, no 

ich význam spočíva predovšetkým vo vytváraní krajinného rázu územia. Patria k 

najtypickejším krajinným prvkom pohoria a dá sa povedať, že bez nich by nebol 

ČergovČergovom. 

 

 

Tab. 6: Vybrané údaje krajinnej štruktúry obce - Čergovské lesy 

Rastlinný stupeň: 

Lesy v Čergove pokrývajú 75 - 80 % územia. Priaznivé 

podmienky majú hlavne bukové porasty, ktoré zaberajú 

takmer celé stredné a vrcholové polohy pohoria. 

Bukové porasty hertníckehoČergova sú premiešané 

jedľami a smrekmi. V najnižších polohách je rozšírený 

dub a hrab. 

Prevažujúci porast trávnaté porasty, poľnohospodárske plodiny 

Živočíšstvo: oblasť živočíšstva listnatých a ihličnatých lesov 

Prevažujúce druhy živočíchov: srny, jelene, líšky, vlky, veverice 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 Podľa zoografického členenia patrí kataster obce do provincie Karpat, oblasti 

Východných Karpat, do prechodného obvodu a do nízkobeskydského okrsku. Rozsiahle lesy 

Čergova s vrcholovými sú významnými oblasťami pre výskyt mnohých druhov živočíchov. 

Bohatá členitosť terénu, komplexy listnatých a ihličnatých lesov i ďalšie priaznivé činitele 

pôsobia, že opisované územie tvorí bohatú zoografickú oblasť. 

 Územie Čergova je ešte pomerne zachovalé aj z urbanizačnej stránky. Je veľmi 

navštevované, či už v letnom, alebo zimnom období, lebo okrem svojich biologických a 

krajinárskych hodnôt poskytuje nespočetné príležitosti pre aktívny oddych a rekreáciu. 
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História obce 

 O najstaršej histórií obce sa dozvedáme z knihy Ferdinanda ULIČNÉHO: Dejiny 

osídlenia Šariša, kde sa o obci Fričkovce píše toto: 

 

 Fričkovce ležia v Bartošovskej kotline, na východnom úpätí Čergova, vo výške okolo 

450 m n. m.. Najstaršia správa o Fričkovciach je v súpise port Šarišskej stolice z roku 1427. 

Keďže sedliacke domácnosti boli zdanené od 24 port, Fričkovce boli stredne veľkou dedinou, 

pričom jestvovali niekoľko desaťročí pred uvedeným termínom. Táto správa je uvádzaná pod 

nemeckým názvom v zmysle Fričováporuba. Je zrejmé, že sídlisko vybudovali usadlíci so 

Šoltýsom Fričom podľa zákupného práva. Fričkovce vznikli na majetku šľachticov z Perína v 

prvej polovici 14. storočia. Šoltýstvo sa tu udržalo aj v 15. - 16. stor. 

 Od konca 15. a v prvej polovici 16. stor. patrili šľachticom Mariášovcom, v druhej 

polovici 16. stor. Borhemisovcom a Darholcovcom. Postupne sa počet port znižoval, čo 

svedčí o schudobnení sedliakov a zmenšovaní nimi obhospodarovaných pozemkov. 

 V roku 1600 sídlisko pozostávalo z 20 obývaných poddanských domov a domu 

Šoltýsa. Koncom 16. stor. patrili Fričkovce k stredne veľkým dedinám s poddanským 

obyvateľstvom. V 15. stor. tu boli vybudované pivnice, ktoré slúžili na uskladňovanie vín 

prevážaných z Maďarska do Poľska. 

 

 Obyvateľstvo sa zaoberalo prácou v lesoch, poľnohospodárstvom a značne tu bolo 

rozšírené šindliarstvo. V 19. stor. väčšia časť majetkov patrila bohatým gazdom, ale prevažnú 

časť majetkov vlastnili Forgáchovci, ktorí žili v kaštieli v Hertníku. Nakoniec sa väčšina 

majetkov a lesov odpredala fričkovským gazdom. 

 Na konci 19. stor. postihol obec veľký hlad, o čom svedčí aj prudký pokles počtu 

obyvateľov z tých rokov. Preto sa rozšírilo vysťahovalectvo do USA a Kanady a pretrvávalo 

aj v začiatkoch 20. stor. Obec mala vlastný mlyn, pílu, družstevný dom, krčmu, školu a 

kostol. 

 V čase I. sv. vojny museli narukovať chlapi od 24 - 42 roku na srbský a východný 

ruský front. Boje sa dotkli aj susedných obcí, ale ruské vojsko do Fričkoviec nedošlo. Na 

fronte padli 9 chlapi, 9 padlo do zajatia, z ktorého sa vrátili iba dvaja. V roku 1918 v obci 

zavládla dvojitá radosť. Jedna z konca prvej sv. vojny a druha zo vzniku samostatnej ČSR. V 

školskej kronike sa spomína, že oslobodený národ stal sa k práci. Nastal čas, čas pokoja.
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 Krutovláda Habsburgovcov prestala, nastala republika jedného slovanského národa, 

spolupracujúceho, Čech a Slovák, t. j. naša milá československá republika. 

 Prevažná časť obyvateľstva bola a je rímsko-katolíckeho vierovyznania, aj keď v 

začiatkoch 20. stor. tu žili židia. Kostol v obci bol najprv drevený, ale v rokoch 1821 - 1822 si 

ho občania s veľkou námahou prestavali. V roku 1916 v čase I. sv. vojny zobrali vojaci z veže 

kostola menší zvon. Ale už v roku 1921 za pomoci rodákov z Ameriky bol zakúpený v 

Malých Gejorciach na Podkarpatskej Rusi nový zvon. 

 V roku 1922 bol kostol opravovaný. V tom istom roku bola vykonaná posviacka 

nového zvonu. V roku 1929 pukol starý zvon, takže bol v Prešove v Železiarňach Jána 

Fedesma zliaty nový a starý putoval do múzea v Košiciach. 

 Do roku 1883 škola v našej obci nebola. Pre obce Fričkovce, Bartošovce, Hertník, 

Vaniškovce bola spoločná škola v Osikove. 

  

 V roku 1883 občania vybudovali v údolí potôčika na ľavom brehu rímsko-katolícku 

školu. Škola bola najskôr drevená. Učilo sa v nej po maďarsky. Neskôr vydala maďarská 

vláda zákon, aby bola školská budova vybudovaná v každej obci. V roku 1903 obec postavila 

murovanú školu na tom istom mieste, kde bola predtým drevená a kde stojí až do dnes. 

Kameň z tohto roku je v súčasnosti na budove školy. Od roku 1918 sa vyučovalo v škole po 

slovensky. 

 Od toho času sa začína písať školská kronika, ktorú vyhotovoval Štefan Kočiš. Za 

účinkovania a pôsobenia tohto správcu a učiteľa sa kultúrny život v našej obci veľmi 

povzniesol. Jeho zásluhou sa v obci uskutočnilo 17. septembra 1922 prvé divadelné 

predstavenie Zlaté Srdce od F. Urbánka. Od toho času sa pri každej slávnostnej príležitosti v 

obci usporadúvajú slávnosti a divadelné predstavenia. Divadelné predstavenia sa prestali 

nacvičovať až začiatkom sedemdesiatych rokov. 

 Z dňa 25. januára 1938 je v školskej kronike zápis o polárnej žiare, ktorá bola 

predzvesťou II. sv. vojny. Počas vojny sa boje priamo obce nedotkli. Bolo však počuť streľbu 

z pohoria Čergov i okolitých lesov. Mnohí z obce pomáhali partizánom v horách. Pôsobili tu 

partizánske skupiny Šukajeva a Čapajev. 

 Začiatkom školského roku 1945/46 nastáva poštátnenie škôl. Rímsko-katolícka ľudová 

škola vo Fričkovciach dostáva pomenovanie Štátna ľudová škola vo Fričkovciach. 
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 Po vojne v júni 1950 prebehla v obci elektrifikácia. V letných mesiacoch 1954 bola 

vykonaná generálna oprava školy a taktiež oprava kostola. Dňa 12. apríla 1959 bolo v obci 

založené JRD. V roku 1963 bola postavená v obci budova kultúrneho domu. Od roku 1967 

existuje v našej obci materská škola. V tom istom roku sa začalo s budovaním verejného 

vodovodu v rámci akcii "Z" sa v obci vybudovali šatne TJ na futbalovom ihrisku. Za toto 

obdobie v obci pôsobili dobrovoľné organizácie - najdlhšie Telovýchovná jednota a 

Družstevník Fričkovce. Ďalej pôsobili aktívne organizácie ako Československý červený kríž, 

Slovenský zväz žien a Zväz mládeže. 

 

 Od 1. januára 1990 vznikli namiesto MNV obecné úrady. Namiesto tajomníkov sa 

začali voliť na štvorročné obdobia starostovia obcí. 

 V rokoch 1988 - 1991 sa uskutočnila plynofikácia obce. 

 V roku 1992 sa začalo s výstavbou kanalizácie na Hlavnej ulici. V r. 1993 sa potiahla 

kanalizácia na Družstevnej ulici po Agrodružstvo. V tomto roku sa ihneď opravila miestna 

komunikácie na Hlavnej a Družstevnej ulici po výkope kanalizácie. V roku 1994 sa 

kanalizačné potrubie uložilo aj na ulici Kúty a tiež v tom istom roku sa tam opravila miestna 

komunikácia. 

 V roku 1989 sa začalo s výstavbou nového rímsko-katolíckeho kostola Ružencovej 

Panny Márie. Dňa 28. 06. 1997 bola vykonaná konsekrácia tohto kostola. Dňa 29. 06. 1997 sa 

konali v obci oslavy z príležitosti 570 výročia. Začali slávnostným sprievodom po obci, ktorý 

vyvrcholil na futbalovom ihrisku kultúrnym programom. 

 

 

Vedenie obce od čias 2. sv. vojny až po súčasnosť 

 V tabuľke nižšie je zhrnutý stručný prehľad vedenia obce Fričkovce od čias  2. 

svetovej vojny až po súčasnosť. 

 

Tab. 7:Stručný prehľad vedenia obce od čias 2. sv. vojny až po súčasnosť 

Obdobie / roky Vedenie obce 

1942 Mikuláš STACH (Richtár) 

1944 Mikuláš STRAKA (Richtár) 

1945 
Ondrej HARČARIK (Tajomník), Jozef PETRUŠČAK ( Predseda), - 

Jozef ŠOLTÝS 

1950 Jozef STACH (Tajomník), Ondrej HARČARIK (Predseda) 
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1974 Jozef ŠPIRKA (Tajomník), Ján FERTÁĽ (Predseda) 

1990 p. KOCHANIK (Tajomník) 

1990 Jaroslav ŠOLTÝS ( Starosta) 

1994 Jozef KATRINIČ (Starosta) 

1997 Jaroslav ŠOLTÝS (Starosta) 

1998 Ing. Gabriela HARČARIKOVÁ (Starostka) 

2002 Ján SABOL (Starosta) 

2006 Ján SABOL (Starosta) 

2010 Ing. Matej STRAKA (Starosta) 

2014 Ing. Matej STRAKA (Starosta) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

Obr. 4:Vedenie obce Fričkovce, volebné obdobie 2002 - 2006 

 

Zdroj: www.frickovce.sk 

 

Foto: Zľava - Martin Puchala (poslanec), Martin Straka (poslanec), František Halečka 

(poslanec), Jaroslav Šoltýs (poslanec), Anna Katriničová (poslanec), Alojz Vilček (poslanec), 

Ján Sabol (starosta obce), Miroslav Stach (poslanec), Ing. Matej Straka (referent OcÚ). 
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Obr. 5:Vedenie obce Fričkovce, volebné obdobie 2006 - 2010 

 

Zdroj: www.frickovce.sk 

 

Foto: Zľava - Ing. Miroslav Stach (poslanec), Alojz Straka (zástupca starostu obce), Jaroslav 

Šoltýs (poslanec), Ján Sabol (starosta obce), Martin Straka (poslanec), Ján Harčarik 

(poslanec), Martin Puchala (poslanec), Ing. Vladimír Iľko (poslanec), Ing. Matej Straka 

(referent OcÚ) 

 

 

Obr. 6:Vedenie obce Fričkovce, volebné obdobie 2010 - 2014 

 

Zdroj: www.frickovce.sk 
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Foto: Zľava - Ing. Stanislav Harčarík (poslanec), Mgr. Martina Harčaríková (zástupca SO - 

poslanec), Martin Puchala (poslanec), Ing. Matej Straka (starosta), Ing. Vladimír Iľko 

(poslanec), Mgr. Vladimír Režník (poslanec) 

 

 

Obr. 7:Vedenie obce Fričkovce, volebné obdobie 2014 - 2018 

 

Zdroj: www.frickovce.sk 

 

Foto: Zľava - Ing. Maroš Katrinič (poslanec), Martin Puchala (poslanec), Marta Harčariková 

(poslanec), Ing. Matej Straka (starosta), Mgr. Martina Harčaríková (zástupca SO - poslanec), 

Jaroslav Šoltýs (poslanec) 

 

 

Symboly obce 

 Obec Fričkovce má v používaní vlastnej pečate viac ako storočnú tradíciu. Najstaršia 

objavená pečať obce je odtlačkom typária, pochádzajúceho z roku 1868 a nachádza sa v 

archíve v Budapešti. Dňa 13. 12. 1994 Heraldická komisia pri ministerstve vnútra SR 

schválila erb obce.Symboly obce Fričkovce sú evidované v heraldickom registri Slovenskej 

republiky pod signatúrou F-2/94. 

 Erb obce tvorí v zelenom štíte žena z profilu, oblečená v zlatej sukni so striebornou 

zásterou, v striebornej blúze so zlatou šatkou na hlave a čiernymi čižmami s vystretou 
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pravicou so zlatým kosákom a v ľavici so strieborným džbánom, pred ňou strieborný, zlato 

zastrešený kostol. 

 

Obr. 8: Erb obce Fričkovce 

 

 

 

 Vlajka obce Fričkovce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej 

(2/6), žltej (1/6), bielej (1/6) a zelenej (2/6). Vlajka je ukončená tromi cípmi. 

 

  

Obr. 9: Vlajka obce Fričkovce 
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Obr. 10: Pečiatka obce Fričkovce 

 

 

 

 

Pôvod názvu obce 

 Názov obce sa v jej histórii viackrát menil. Prvá zmienka je z roku 1427. Súčasný 

názov obce bol zavedený v roku 1920. V tabuľke nižšie je uvedený prehľad vývoja názvov 

obce  v období  od roku 1427. 

 

 

Tab. 8: Vývoj názvu obce 

Rok / obdobie Názov obce 

1427 Frychhaw 

1773 Fricske, Friczovcze 

1786 Fricschke, Fricowze 

1808 Fricske, Fryčka 

1863 - 1902 Fricske 

1907 - 1913 Alsófricske 

1920 Fričkovce 

Zdroj: www.frickovce.sk 
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Časť A.I - Analýza vnútorného prostredia 

 

Ľudské zdroje 

 Ľudské zdroje sú základným predpokladom pre zabezpečenie prosperity každého 

územia. Tabuľka nižšie znázorňuje vývoj počtu obyvateľov v obci za posledných 7 rokov, 

teda od roku 2009 do 2015. Hodnoty sú uvádzané vždy k 31.12. daného roku s výnimkou 

roku 2015.Počet obyvateľov v obci Fričkovce má teda vzrastajúcu tendenciu. Počet 

obyvateľov v obci sa od roku 2009 zvýšil o 47 obyvateľov, predstavuje to nárast o 6,49 %. Za 

posledných 7 rokov mala obec najvyšší počet obyvateľov v roku 2015 s hodnotou 724 

obyvateľov, ktorý je spôsobený priaznivými hodnotami migračného salda. 

 

 

Tab. 9:Vývoj počtu obyvateľov v obci 

Rok Počet obyvateľov 

2015 724 

2014 720 

2013 711 

2012 699 

2011 695 

2010 680 

2009 677 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

Tab. 10:Prirodzený prírastok obyvateľstva v obci od roku 2011-2014 

Názov ukazovateľa Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Počet živonarodených spolu: 9 7 7 4 

z toho:        počet žien: 4 3 3 2 

                   počet mužov: 5 4 4 2 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

Tab. 11:Prirodzený úbytok obyvateľstva v obci od roku 2011-2014 

Názov ukazovateľa Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Počet zomretých spolu: 5 2 4 1 
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z toho:        počet žien: 4 2 1 0 

                   počet mužov: 1 0 3 1 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

Tab. 12:Vývoj počtu narodených v obci od roku 2007-2014 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet narodených v 

priebehu roka 
11 9 10 6 9 7 7 4 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

Tab. 13:Vývoj počtu zomretých v obci od roku 2007-2014 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet úmrtí v priebehu 

roka 
4 9 3 5 5 2 4 1 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

 Prirodzený prírastok (úbytok) obyvateľstva, ktorý je uvedený v tabuľke je definovaný 

ako rozdiel živonarodených a zomrelých za dané obdobie, teda za roky 2011-2014. V roku 

2014 klesol počet obyvateľstva prirodzeným úbytkom o 1 obyvateľa, prirodzený prírastok bol 

v počte 4 obyvateľov. 

 

 

 

Tab. 14:Prírastok obyvateľstva sťahovaním v obci od roku 2011-2014 

Názov ukazovateľa Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Počet prisťahovaných spolu: 16 8 16 9 

Počet odsťahovaných spolu: 5 9 7 3 

Celkový prírastok (úbytok) 

spolu: 
11 -1 9 6 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 
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 Prírastok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a 

úbytkom. Za sledované obdobie, teda rok 2014 predstavovalo migračné saldo nárast o 6 

obyvateľov. 

 

 

Tab. 15: Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia národnosti SODB 2011 

Národnosť Muži Ženy Spolu 

Slovenská 332 331 663 

Rusínska 0 2 2 

Ukrajinská 0 1 1 

Nezistená 7 13 20 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

Tab. 16: Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania SODB 2011 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 

Rímskokatolícka cirkev 326 325 651 

Gréckokatolícka cirkev 5 8 13 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 0 1 1 

Bez vyznania 1 0 1 

Nezistené 7 13 20 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

  

 

 Najvyšší podiel obyvateľstva v obci Fričkovce je zastúpený slovenskou národnosťou. 

Z hľadiska náboženského vyznania sa v obci nachádzajú 3 náboženstva. Najväčšie zastúpenie 

má rímskokatolícka cirkev s počtom 651 obyvateľov. K ostatným náboženstvám sa hlási 14 

obyvateľov. bez vyznania, alebo s nezisteným vyznaním je 21 obyvateľov. 

 

 

Sociálna infraštruktúra 

 V tabuľke 18 je znázornený vývoj počtu postavených domov v obci Fričkovce za 

obdobie rokov 2007 až 2014. Za posledných 8 rokov bolo v obci vybudovaných spolu 21 

domov, z tohto počtu tvorilo 91 % rodinných domov a 9 % bytových domov. 
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Tab. 17:Vývoj postavených domov v obci v období 2007-2014 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet postavených 

rodinných domov 
3 3 2 4 4 1 1 2 

Počet postavených 

bytových domov 
0 0 0 0 0 0 1 0 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

Zamestnanosť 

 Graf 1 znázorňuje percentuálny podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v obci 

Fričkovce. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 bolo v obci aktívnych celkovo306 

obyvateľov. Ekonomicky aktívnych mužov bolo 172, čo tvorí 56 % z celkového počtu. 

Naopak žien bolo len 134, čo tvorí 44 % z celkového počtu ekonomicky aktívnych 

obyvateľov obce. Do zamestnania dochádza 240 obyvateľov. 

 

 

 

Graf č. 1: Osoby ekonomicky aktívne (Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011) 

 

 

 

 Na grafe 2 je znázornený percentuálny podiel pracujúcich a nezamestnaných v obci. 

Celkový počet pracujúcich v obci bol 366. Z grafu teda vyplýva, že v roku 2011 bolo z 

56%

44%

muži

ženy
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celkového počtu práceschopného obyvateľstva 86 %  zamestnaných, čo tvorilo 172 mužov a 

134 žien. Osoby bez zamestnania tvorili 14% čo predstavuje počet 51 osôb.  

 

 

 

Graf č. 2: Pracujúci a nezamestnaný v obci (Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2011) 

 

 

 

 

Ekonomika 

 V obchodnom registri SR sú evidované 4 subjekty, ktoré majú sídlo v obci Fričkovce 

(Obchodný register SR, 2015) a 10 objektov, ktoré sú evidované v živnostenskom registri SR 

(Živnostenský register SR, 2015). 

 

 

Tab. 18:Príjmy obce 

 Príjmy (v eurách) 

Čerp. 

2011 

Čerp. 

2012 

Schvál. 

2013 

Uprav. 

2013 

Návrh 

2014 

Návrh 

2015 

Fričkovce 369368,4 416303,5 344112 435438 251144 246314 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

48%

38%

7% 7%

Pracujúci muži

Pracujúce ženy

Nezamestnaní muži

Nezamestnané ženy
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Tab. 19:Výdavky obce 

 Výdavky (v eurách) 

Čerp. 

2011 

Čerp. 

2012 

Schvál. 

2013 

Uprav. 

2013 

Návrh 

2014 

Návrh 

2015 

Fričkovce 341385,5 413492,3 344112 437922 251144 227531 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

Podnikateľské subjekty  

 V tabuľke nižšie sú znázornené základné charakteristiky vybraných zamestnávateľov v 

obci v roku 2014. Prevládajúcou podnikateľskou činnosťou je stavebná činnosť, do ktorej 

patrí aj prevádzka píly. Ďalším dôležitým zastúpením sú predajne potravín a pohostinstvo.  

 

Tab. 20:Evidencia podnikateľských subjektov (Formulár č. A 4) 

Druh podnikania (názov firmy 

/zamestnávateľa) 

Predmet činnosti Počet 

zamestnaných 

Jaroslav Šoltýs - MIJAŠ píla * 

Tomáš Loy – PRYMÁT stavebná činnosť * 

Potraviny Anka predaj potravín * 

Anna Straková predaj potravín, pohostinstvo * 

Pohostinstvo Bocian občerstvenie * 

DACH, s.r.o. stavebná činnosť * 

Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

Školstvo 

 V obci sa nachádza materská a základná škola. Predškolské zariadenie materskej školy 

bolo vo Fričkovciach zriadené a dané do prevádzky 14. júna 1967, v prízemných priestoroch 

kultúrneho domu. Nová budova bola otvorená 1. septembra 1981. Materská škola je 

jednotriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a 

deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Kapacita škôlky je v súčasnosti 24 detí. 

Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu 

činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a príprava na vstup do základnej 

školy. 
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Tab. 21:Vývoj počtu tried na materskej škole v obci za obdobie 2007-2014 

Názov školy: MŠ Fričkovce 

 Počet žiakov Počet tried Počet učiteľov 

2007/2008 24 1 2 

2008/2009 24 1 2 

2009/2010 24 1 2 

2010/2011 24 1 2 

2011/2012 23 1 2 

2012/2013 24 1 2 

2013/2014 24 1 2 

2014/2015 24 1 2 

  Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 

 

 

 

 Základná škola Fričkovce má 2 triedy. Priemerný počet žiakov za obdobie školských 

rokov 2007/2008 až 2014/2015 je 30. 

 

 

 

Tab. 22:Vývoj počtu tried na základnej škole v obci za obdobie 2007-2014 

Názov školy: ZŠ Fričkovce 

 Počet žiakov Počet tried Počet učiteľov 

2007/2008 33 2 3 

2008/2009 26 2 3 

2009/2010 27 2 2,3 

2010/2011 33 2 2,26 

2011/2012 31 2 2,26 

2012/2013 27 2 2,26 

2013/2014 29 2 2,26 

2014/2015 33 2 2,26 

  Zdroj: Obecný úrad Fričkovce 
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Formulár č. 6 (A1) - Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát /téma Zdroj dát Webová stránka 

Demografia 
Štatistický úrad SR 

Obecný úrad Fričkovce 

slovak.statistiscs.sk 

www.frickovce.sk 

Bývanie 

Štatistický úrad SR 

Obecný úrad Fričkovce 

Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov 2011 

slovak.statistiscs.sk 

www.frickovce.sk 

datacube.statistics.sk/SOBD/ 

Školstvo a vzdelávanie 
Obecný úrad Fričkovce 

Štatistický úrad SR 

www.frickovce.sk 

slovak.statistiscs.sk 

Zdravotníctvo Obecný úrad Fričkovce www.frickovce.sk 

Sociálna starostlivosť 

Obecný úrad Fričkovce 

Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Štatistický úrad SR 

www.frickovce.sk 

www.upsvar.sk 

www.statistics.sk 

Ekonomická štruktúra 

Obecný úrad Fričkovce 

Štatistický úrad SR 

Obchodný register SR 

www.frickovce.sk 

slovak.statistiscs.sk 

www.oesr.sk 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

Formulár č. 7 (A2) - Analýza príčin a dôsledkov 

 

Cieľom analýzy príčin a dôsledkov je: 

 identifikovať problémy, 

 nájsť ich príčiny a dôsledky, ktoré z nich vyplývajú. 

 

V obci Fričkovce sú identifikované 3 základné problémy: 

1. Zlý stav miestnych komunikácii 

2. Multifunkčné centrum 

3. Revitalizácia obce 

 

 V nasledujúcom strome problémov je možné vidieť schému jednotlivých problémov, 

ich súvislostí a dôsledkov. 

1. Zlý stav miestnych komunikácii: 
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 Problém je spôsobený 3 hlavnými príčinami - frekventovanosť dopravy, klimatické 

podmienky a chýbajúce finančné prostriedky. Vďaka týmto príčinám sa stav vozoviek v obci 

zhoršuje. 

 

2. Budovanie a rekonštrukcia verejných budov a priestranstiev: 

 Problém spôsobujú 4 hlavné príčiny - vek obce, klimatické podmienky, 

nevysporiadané pozemky v obci a nedostatok finančných prostriedkov. Tieto faktory 

zapríčiňujú, že v obci chýbajú niektoré verejné budovy, napr. multifunkčné centrum, čo má za 

dôsledok zníženie životnej úrovne obyvateľstva a úpadok obce. 

 

3. Revitalizácia obce: 

 Problém spôsobujú 2 hlavné príčiny - chýbajúce finančné prostriedky a pokročilý vek 

obce, kde vplyvom času je potrebné verejné priestory obce vynoviť a revitalizovať. 

Revitalizáciou obce sa zvýši celková životná úroveň obyvateľstva a tiež atraktívnosť obce pre 

potreby cestovného ruchu a zabráni odchodu mladých vzdelaných ľudí z obce. 

 

 

Obr. 11: Schéma stromu problémov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Dôsledok: 

 

Nekomfort 

motoristov, peších, 

cyklistov 

Dôsledok: 

 

Znížená životná 

úroveň obyvateľstva 

Dôsledok: 

Zhoršená 

konkurencieschopnosť 

cestovného ruchu a 

podnikateľská činnosť 

Problém 1: 

Zlý stav miestnych komunikácii. 

 

Príčina: 

Frekventovanosť 

dopravy 

 

Príčina: 

Klimatické 

podmienky 

 

Príčina: 

Finančné prostriedky 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Dôsledok: 

 

Chýbajúce 

multifunkčné 

centrum 

Dôsledok: 

 

Znížená životná 

úroveň obyvateľstva 

Dôsledok: 

Odchod 

mladých 

vzdelaných ľudí 

z obce 

Problém 2: 

Budovanie a rekonštrukcia verejných 

budov a priestranstiev. 

 

Príčina: 

Pokročilý vek obce / 

existujúcich budov 

 

Príčina: 

Klimatické 

podmienky 

 

Príčina: 

Finančné 

prostriedky 

 

Dôsledok: 

 

Úpadok 

obce 

Dôsledok: 

Znížená 

atraktívnosť 

obce 

Dôsledok: 

Znížená životná 

úroveň obyvateľstva 

Problém 3: 

Revitalizácia obce. 

 

Príčina: 

Pokročilý vek obce / 

existujúcich budov 

 

Príčina: 

Klimatické 

podmienky 

 

Príčina: 

Chýbajúce finančné 

prostriedky 

 

Dôsledok: 

 

Úpadok  

obce 

Príčina: 

Nevysporiadané 

pozemky v obci 
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Formulár č. 8 (A3) - Plánovací formulár prieskumu 

Dôležité otázky Zdôvodnenie Poznámky 

Prečo je potrebné získať 

informácie prostredníctvom 

prieskumu? 

Je potrebné zapojiť občanov v 

obci do procesu realizácie PRO 

Zdôvodnenie, náčrt prieskumu, 

očakávané výsledky 

Čo je jeho cieľom? 

Cieľom prieskumu je 

zmonitorovať dianie v obci a 

získať informácie o potrebách 

občanov, o silných a slabých 

stránkach obce a o možnostiach 

zlepšenia podmienok v obci vo 

všetkých smeroch. 

Charakteristika problému, účel 

a ohraničenie prieskumu, 

kľúčové oblasti 

Akým spôsobom sa bude 

uskutočňovať? 

Dotazníkový prieskum bude 

realizovaný formou 

elektronickou a taktiež formou 

ručného vyplnenia. 

Výber typu prieskumu 

(náhodný, vzorka), zdroj 

údajov, metodika  

Aké budú finančné nároky? 

Finančné nároky sú zhrnuté v: 

Formulár č. Ú 2 - Zámer 

spracovania PHSR 

Odhad nákladov  

Aké budú časové nároky? 

Časové nároky sú zhrnuté v: 

Formulár č. Ú 2 - Zámer 

spracovania PHSR 

Odhad času a potreby ľudských 

zdrojov  

Kto bude za realizáciu 

prieskumu zodpovedný? 
Riadiaci tým 

Určenie garanta prieskumu, 

účasť pracovných skupín na 

príprave prieskumu  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

Ex- ante hodnotenie stavu projektovej pripravenosti investícií 

 Cieľom Ex - ante hodnotenia je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných 

zámerov a možnosti ich financovania z rôznych zdrojov. 
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Formulár č. 9(A7) - Ex - ante hodnotenie stavu projektovej pripravenosti investícií 

                                                                                            v tis. € na dve desatinné miesta 

p
o

r.
 č

. 

P
o

li
ti

k
a 

- 
o

b
la

sť
 

Názov investíce, 

obec, 

okres,samospráv

ny kraj  

Klasifikácia 

stavby - triedy 

Rok 

začatia- 

plán 

 

Technick

á 

príprava 

mesiac/r

ok 

Cena podľa 

stavebného 

zámeru 

Navrhovaný objem  

finančných prostriedkov v 

príslušnom roku spolu 

                  Finančné prostriedky podľa zdrojov 

Rok 

dokončen

ia - plán 

ÚR: 
Celko

m 

Z toho 

stavebn

á časť 

Rok 

Objem fin. 

prostriedk

ov celkom 

Z toho 

verejné 

investíc

ie 

Štátny 

rozpoč

et 

Rozpoče

t samo- 

správne

ho kraja 

Rozpoč

et obce 

Štátne 

účelov

é 

fondy 

Úvery 

so 

záruko

u štátu 

Rozpoč

et EÚ  

Kó

d 

OP 

Súkr. 

zdroj

e 

Iné 

zdroj

e 
SP: 

PD: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

P
o

li
ti

k
a 

(o
b

la
sť

)-
 h

o
sp

o
d

ár
sk

a 

Rekonštrukcia 

miestnych 

komunikácií 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

2016  

3150 3150 

2016 1050 
   

* 

 

 
* 

   

 
2017 1050 

   
* 

  
* 

   

2018 
2015 2018 1050 

   
* 

  
* 

   

2 

 

Vybudovanie 

chodníkov 

 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

2016  

800 800 

2016 200 
   

* 
  

* 
   

 
2017 300 

   
* 

  
* 

   

2018 
2015 2018 300 

   
* 

  
* 

   

3 

Vybudovanie 

turistických 

náučných 

chodníkov 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

2019  

450 450 

2019 200 
   

* 
  

* 
   

 
2020 250 

   
* 

  
* 

   

2020 

             

4 
Vybudovanie 

cyklotrás 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

2016  

1350 1350 

2016 0,15  
   

* 
  

* 
   

 

2017

-

2022 

6x 0,2 
   

* 
  

* 
   

2022 
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5 

Rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia 

2213 - 

Diaľkové 

telekomunikač

né siete a 

vedenia 

2018  

270 270 

2018 60 
   

* 
  

* 
   

 

2019 

-

2022 

3x 70 
   

* 
  

* 
   

2022 

             

6 

Rekonštrukcia 

miestneho 

rozhlasu 

2224 - 

Miestne 

elektrické a 

telekomunikač

né rozvody a 

vedenia 

2018 
 

360 360 

2018 180 
   

* 
  

* 
   

 
2019 180 

   
* 

  
* 

   

2019 

             

7 

Príprava osláv 

590. výročia 

obce v r. 2017 
 

2017  

20 20 

2017 20 
   

* 
  

* 
   

             

2017 

             

8 

P
o

li
ti

k
a 

(o
b

la
sť

)-
 s

o
ci

ál
n

a 

Rekonštrukcia 

kultúrno-

správnej 

budovy 

(výmena 

okien, strechy, 

zateplenie, 

rekonštrukcia 

kuchyne, 

kúrenie) 

1220 - 

Budovy pre 

administratívu 

2016 
 

3000 3000 

2016 750 
   

* 
  

* 
   

 

2017 

-

2018 

2x 750 
   

* 
  

* 
   

2019 

2015 2019 750 
   

* 
  

* 
   

9 

Výstavba 

obecných 

nájomných 

bytov 

1122 - 

Trojbytové a 

viacbytové 

budovy 

2017  

8000 8000 

2017 370 
   

* 
  

* 
   

 

2018 

-

2022 

5x 370 
   

* 
  

* 
   2023 
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2023 410 

   
* 

  
* 

   

10 

Vybudovanie 

oddychových 

zón na 

verejných 

priestranstvách 

2412 - Ostatné 

športové a 

rekreačné 

stavby 

2018  

150 150 

2018 37 
   

* 
  

* 
   

 

2019 

-

2020 

2x 37 
   

* 
  

* 
   

2021 

 
2021 39 

   
* 

  
* 

   

11 

Vybudovanie 

multifunkčnéh

o zariadenia 

pre záujmovú 

a spolkovú 

činnosť 

1261 - 

Budovy na 

kultúru a 

verejnú 

zábavu 

2016  

1300 1300 

2016 325 
   

* 
  

* 
   

 

2017 

-

2018 

2x 325 
   

* 
  

* 
   

2019 

 
2019 325 

   
* 

  
* 

   

12 

Vybudovanie 

domova 

sociálnych 

služieb 

1130 - Ostatné 

budovy na 

bývanie 

2018  

1000 1000 

2018 340 
   

* 
  

* 
   

 
2019 340 

   
* 

  
* 

   

2020 

 
2020 320 

   
* 

  
* 

   

13 

Rekonštrukcia 

obecného 

úradu 

1220 - 

Budovy pre 

administratívu 

2016  

2500 2500 

2016 310 
   

* 
  

* 
   

 

2017 

-

2022 

6x 310 
   

* 
  

* 
   

2023 

2015 2023 330 
   

* 
  

* 
   

14 
Rekonštrukcia 

školy 

1263 - Školy, 

univerzity a 

budovy na 

vzdelávanie 

2017  

2000 2000 

2017 1000 
   

* 
  

* 
   

 
2018 1000 

   
* 

  
* 

   

2018 

             

15 Rekonštrukcia 
2412 - Ostatné 

športové a 
2017 

 
900 900 2017 120 

   
* 

  
* 
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verejných 

priestranstiev 

rekreačné 

stavby 
 

2018 

-

2022 

5x 120 
   

* 
  

* 
   

2023 

 
2023 130 

   
* 

  
* 

   

16 

Výstavba 

detských 

ihrísk 

1263 - Školy, 

univerzity a 

budovy na 

vzdelávanie 

2018  

80 80 

2018 20 
   

* 
  

* 
   

 

2019 

-

2020 

2x 20 
   

* 
  

* 
   

2021 

 
2021 20 

   
* 

  
* 

   

17 

Výstavba 

multifunkčnéh

o ihriska v 

areáli školy 

2412 - Ostatné 

športové a 

rekreačné 

stavby 

-  

- - 

- - 
          

 
- - 

          
- 

 
- - 

          

18 

Podpora 

individuálnej 

bytovej 

výstavby 

 

-  

- - 

- - 
          

 
- - 

          

- 

 
- - 

          

19 

Kamerový 

systém v obci 

(2. časť) 

 2213 - 

Diaľkové 

telekomunikač

né siete a 

vedenia 

2019  

300 300 

2019 150 
   

* 
  

* 
   

 
2020 150 

   
* 

  
* 

   

2020 

             

20 

P
o

li
ti

k
a 

(o
b

la
sť

) 
- 

en
v

ir
o
n

m
en

tá
ln

a Vybudovanie 

zberného 

dvora 

2420 - Ostatné 

inžinierske 

stavby, i.n. 

2017  

450 450 

2017 75 
   

* 
  

* 
   

 

2018 

-

2021 

4x 75 
   

* 
  

* 
   

2022 

 
2022 75 

   
* 

  
* 

   

21 
Vybudovanie 

obecného 

 2420 - 

Ostatné 

inžinierske 

2017 

 

 

 

450 450 2017 75 
   

* 
  

* 
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kompostoviska stavby, i.n. 

 

2018 

-

2021 

4x 75 
   

* 
  

* 
   

2022 
2022 75 

   
* 

  
* 

   

22 

Likvidácia 

čiernych 

skládok a 

zakúpenie 

fotopascí 

1274 - Ostatné 

budovy, i. n. 

2017  

500 500 

2017 70 
   

* 
  

* 
   

 

2018 

-

2022 

5x 70 
   

* 
  

* 
   

2023 

 
2023 80 

   
* 

  
* 

   

23 

Inštalácia 

kontajnerov na 

triedený odpad 

1274 - Ostatné 

budovy, i. n. 

-  

- - 

- - 
          

 
- - 

          

- 

 
- - 

          

24 

Podpora 

budovania 

súkromných 

kompostovísk 

 2420 - 

Ostatné 

inžinierske 

stavby, i.n. 

2017  

300 300 

2017 50 
   

* 
  

* 
   

 

2018 

-

2021 

4x 50 
   

* 
  

* 
   

2022 

 
2022 50 

   
* 

  
* 

   

 

 

Poznámka: 

  *    znázornenie predpokladaného spôsobu financovania daného projektu/aktivity. 
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Časť A.II  Analýza vonkajšieho prostredia 

 

Analýza vonkajšieho prostredia slúži na identifikáciu a rozbor všetkých faktorov, 

ktoré ovplyvňujú obec a jej chovanie a zároveň tieto faktory vyhodnocuje. Je základným 

kameňom pre tvorbu strategického plánu obce. 

Slovenská republika je členom Európskej únie od 1. Mája 20014. Jedným z prvkov 

celkovej integrácie krajiny je aj územná integrácia (politika územného rozvoja), ktorá 

prispieva ku konkurencieschopnosti, produktivite a rastu v jednotlivých regiónoch. Prispieva 

aj k sociálnej a ekonomickej kompaktnosti medzi jednotlivými krajinami, ako aj samotnej 

krajiny. V krajinách Európy sú vytvárané  koncepčné dokumenty, ktoré  vytvárajú princípy 

a optimalizujú rozvoja európskych a medzištátnych sídelných a priestorových štruktúr. 

Niektoré z týchto dokumentov obsahujú vhodné odporúčania pre územný rozvoj Slovenska. 

Preto je vhodné a žiaduce tieto opatrenia zahrnúť v územnoplánovacej politike štátu. 

 Jedným z významných európskym rozvojovým konceptom je koncept „Red octopus“ 

(v preklade „Červená chobotnica“). Jedná sa o doteraz pomerne najucelenejší dynamický 

scenár priestorového rozvoja Európy na najbližších 50 rokov. Pre Slovenskú republiku sú 

zaujímavé z hľadiska  východno-západných smerov rozvoja dve ramená, a to: 

 Amsterdam/Rotterdam – Porúrie – Braunschweig/Göttingen – Berlín – Poznaň – 

Varšava 

 Stuttgart – Ulm – Mníchov – Salzburg/Linz – Viedeň – Bratislava – Budapešť – 

Belehrad 

Jedno z ramien prechádza aj Slovenskom, no len jeho juhozápadnou časťou. Obec Fričkovce 

je vzhľadom na svoju polohu od tohto miesta výrazne vzdialená. 

Jednotlivé sídelné centrá vyhodnotila Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 

(KURS 2001) ako terciálne. Sú to  centrá rozdelenie na základe úrovne ich vybavenosti 

vybranou vyššou občianskou vybavenosťou – na základe ich terciálnej obslužnosti. 

Z hľadiska zabezpečenia potrieb obyvateľstva prostredníctvom zabezpečenia sociálnej 

infraštruktúry sú iba niektoré obce, ktoré v dostatočnej miere disponujú požadovanými 

zariadeniami. Samostatné centrum najvyššieho významu je mesto Bratislava a druhým 

najvýznamnejším centrum je mesto Košice. Tieto dve centrá sú zaradené mimo ostatné 

skupiny centier s dominantným medzinárodným postavením. Podľa zastúpenia vybraných 

sociálnych zariadení v rámci sociálnej infraštruktúry môžeme obce zoskupiť do piatich skupín 

národnej úrovne, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie. 
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Tab. 23: Zaradenie obcí SR podľa zastúpenia podľa zariadení sociálnej infraštruktúry 

Prvá 

skupina 

1. 

podskupina 

Tvorí ju 6 najväčších miest: 

Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Žilina, Trenčín, Trnava 

2. 

podskupina 

Mestá s počtom 40 tisíc až 70 tisíc obyvateľov a okresné mestá: 

Martin, Poprad, Nové Zámky, Zvolen, súmestie Prievidza – Bojnice, 

súmestie Martin - Vrútky 

Druhá 

skupina 

1. 

podskupina 

Mestá so sídlami súčasných okresov s počtom v rozmedzí 25 tisíc až 

50 tisíc obyvateľov: 

Bardejov, Dunajská Streda, Komárno, Liptovský Mikuláš, 

Michalovce, Piešťany, Spišská Nová Ves, Trebišov, Ružomberok, 

Čadca, Humenné, Levice. Lučenec, Považská Bystrica, Prievidza, 

Topoľčany, Rimavská Sobota 

2. 

podskupina 

Mestá so sídlami súčasných okresov s počtom v rozmedzí 20 tisíc až 

30 tisíc obyvateľov: 

Brezno, Galanta, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Senica, Žiar nad 

Hronom, Dolný Kubín, Kežmarok, Pezinok, Rožňava, Vranov nad 

Topľou 

Tretia 

skupina 

1. 

podskupina 

Mestá so sídlami súčasných okresov s počtom v rozmedzí 12 tisíc až 

25 tisíc obyvateľov (okrem Dubníc): 

Bánovce nad Bebravou, Detva, Dubnica/V.+N. Dubnica, 

Hlohovec+Leopoldov, Levoča, Myjava, Senec, Snina, Svidník, 

Veľký Krtíš+Modrý Kameň, Banská Štiavnica, Dubnica nad 

Váhom, Hlohovec, Kysucké Nové Mesto, Malacky, Partizánske, 

Skalica, Stará Ľubovňa, Šaľa 

2. 

podskupina 

Bojnice, Fiľakovo, Handlová, Holíč, Kolárovo, Kremnica, 

Liptovský Hrádok, Modra, Námestovo, Rajec, Sabinov, Sereď, Svit, 

Šamorín, Šurany, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš, Vráble, Zlaté 

Moravce, Bytča, Gelnica, Hnúšťa, Ilava, Kráľovský Chlmec, 

Krupina, Medzilaborce, Moldava nad Bodvou, Nová Baňa, Revúca, 

Sečovce, Stropkov, Šahy, Štúrovo, Trstená, Tvrdošín, Veľký Meder, 

Vysoké Tatry 

Štvrtá skupina 

Dobšiná, Dudince, Giraltovce, Hriňová, Hurbanovo, Krompachy, 

Lipany, Nová Dubnica, Poltár, Rajecké Teplice, Sobrance, Spišská 

Belá, Spišské Podhradie, Stará Turá, Stupava, Tisovec, Tornaľa, 

Trenčianske Teplice, Turzovka, Veľké Kapušany, Vrútky, 

Žarnovica, Želiezovce 

Piata skupina 

Beluša, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Dvory nad 

Žitavou, Gbely, Hanušovce nad Topľou, Jelšava, Krásna nad 

Kysucou, Leopoldov, Medzev, Modrý Kameň, Nemšová, Nováky, 

Oščadnica, Podolínec, Sládkovičovo, Sliač, Smižany, Spišská Stará 

Ves, Strážske, Svätý Jur, Šaštín – Stráže, Tlmače, Veľký Šariš, 

Vrbové 
Zdroj: KURS 2001, vlastné spracovanie 
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Pre rozvoj Obce Fričkovce je vzhľadom na jej polohu zaujímavá aj cezhraničná 

spolupráca v podobe vytvorených euroregiónov. Na základe občianskych iniciatívach 

a kompetenciách samospráv sa od Európskej únie a Rady Európy dostalo nielen morálnej 

podpory, ale boli tu vytvorené aj fondy na ich finančnú podporu. V rámci Obce Fričkovce je 

zaujímavý Karpatský Euroregión, do ktorého svojou polohou zasahuje. Karpatský Euroregión 

tvorí cezhraničnú spoluprácu s Poľskom, Maďarskom, Ukrajinou a Rumunskom. 

 

STEEP analýza 

Je potrebné si uvedomiť, že riešením rôznych problémov môže byť v budúcnosti 

ovplyvnené rôznymi vonkajšími faktormi, ktoré obec nedokáže ovplyvniť. Analýza externého 

prostredia je definovaná formou STEEP analýzy. Úlohou STEEP analýzy (analýzy externého 

prostredia) je pomáhať tvorcom rozhodnutí predvídať možný budúci vývoj vo všetkých 

dotknutých oblastiach a na tieto zmeny sa vopred pripraviť. Faktory, ktoré sú posudzované v 

jednotlivých oblastiach sú uvedené vo Formulári A8. 

 

Formulár č. 10 (A8) - STEEP analýza (analýza externého prostredia) 

Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické Hodnoty 

Demografick

é zmeny 

obyvateľstva, 

(starnutie 

obyvateľstva)

, emigrácia 

Úroveň 

technológie 

poskytovateľa 

Nové trhy a 

nové 

príležitosti 

(cestovný 

ruch a pod.) 

Objavenie 

doposiaľ 

neidentifikovanýc

h ekologických 

zdrojov 

znečistenia 

Politika vlády v 

oblasti 

cestovného 

ruchu, 

výskumu a 

vývoja, 

inovácií, v 

oblasti 

podnikateľskéh

o prostredia 

Zmena 

postojov k 

lokálnemu 

rozvoju 

Zmeny 

postojov a 

správania - 

tretí sektor 

Dostupná 

technológia a 

využívaná 

technológia 

Klesajúce trhy 

v niektorých 

poskytovanýc

h službách 

Možnosti obnovy 

a tvorby ŽP 

Politika 

európskej únie 

Organizačn

á kultúra / 

Zmena 

životného 

štýlu 

Zmena 

správania 

obyvateľstva 

- nárast 

kriminality, 

chudoby 

Technológia 

využívaná 

obyvateľmi, 

podnikateľmi 

Možné 

finančné 

zdroje 

(využitie 

štrukturálnych 

fondov EÚ) 

Politika ŽP 

Proces 

verejného 

obstarávania a s 

ním spojená 

legislatíva 

Tímová 

spolupráca 

Móda Kontakt s Vplyv Podpora tvorby a Zmena vlády Osobné 
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obyvateľmi 

prostredníctvo

m technológie 

daňovej 

politiky 

(daňové 

zaťaženia) 

ochrany ŽP ako výsledok 

volieb 

hodnoty, 

rasizmus, 

xenofóbia a 

kriminalita 

Zdroj: MDVRR 2015, vlastné spracovanie 

 

 

Operačné programy v rokoch 2014 - 2020 

 Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy ( v skratke "EŠIF") 

prostredníctvom  6 základných operačných programov: 

 OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) 

 OP Ľudské zdroje (OP ĽZ) 

 OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) 

 OP Integrovaná infraštruktúra (OP II) 

 OP Výskum a inovácie(OP VaI) 

 OP Efektívna verejná správa (OP EVS) 

 

 Osobitným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe 

špecifických usmernení Európskej komisie: 

 Technická pomoc 

 Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 

 

 

Formulár č. 11 (A9)- Analýza konkurencie 

Porovnanie vybraných konkurenčných výhod a nevýhod dvoch samospráv pre oblasť  

"Cestovný ruch" 

 Obec Fričkovce Obec Osikov Závery pre 

samosprávu : 

Obec Fričkovce 

konkurenčné 

výhody 

konkurenčné 

nevýhody 

konkurenčné 

výhody 

konkurenčné 

nevýhody 

Prostredie 
Prírodný 

potenciál 

(pohorie 

Čergov) 

 +++ 

 
Prírodný 

potenciál 

(pohorie 

Čergov) 

+++ 

 Zabezpečiť 

starostlivosť o 

krajinu, 

propagácia 

krajiny a jej 

produktov. 

Podujatia Podujatia 

počas roka 

(Oslava sv. 

Floriána na 

Kultúrne 

podujatia v 

obci sú viac 

zameranépre 

Zachovávanie 

ľudovej 

tradície v obci 

(keramické 

 Zorganizovať 

podujatia 

nadregionálneho 

významu . 
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Čergove, 

stavanie mája, 

posedenie na 

Dupoške) 

++ 

domácich 

občanov 

-- 

dielne, ...) 

+++ 

Produkty 

Existencia 

národnej 

kultúrnej 

pamiatky - 

Kamenná 

pivnica, 

Kostol sv. 

Martina 

++ 

Menej 

podujatí pre 

širšiu 

verejnosť 

počas roka 

-- 

Ponuka: - CD 

a MC „Hej, 

hore 

Ošikovem“, 

programy FS 

Osikovčan, 

umelecko-

úžitková 

keramika 

a suveníry 2 

keram. dielní, 

ľudové jedlá 

(Ošikovská 

kapusta) 

+++ 

Menej 

podujatí pre 

širšiu 

verejnosť 

počas roka 

-- 

Podporiť 

výrobcov 

doplnkových 

produktov a 

produktov 

ľudovej tradície. 

Propagácia  

Menšia 

propagácia 

- - 

Aktívnejšia 

propagácia, 

podporuje 

známosť 

výrobkovna 

Slovensku aj v 

zahraničí 

++ 

 Posilniť 

propagáciu 

ponúkaných 

produktov, 

služieb, podujatí. 

Identifikovať 

správne cieľové 

skupiny, odlíšiť 

značku územia. 

Cena 
Bežné ceny 

++ 
 

Bežné ceny 

 ++ 
 

V propagácii 

uviesť priaznivé 

ceny. 

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánov. samosprávy, Municipalia 2012, vlastné spracovanie 
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Časť A.III  Zhodnotenie súčasného stavu územia 

 

 Zhodnotenie súčasného stavu územia je v tomto dokumente spracované formou 

SWOT analýzy a je kombináciou potrieb obce a výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý 

bol poskytnutý obyvateľom obce.  

 

SWOT analýza 

 Cieľom analýzy SWOT je zhodnotenie doterajšieho stavu obce prostredníctvom 

zhrnutých informácií v analytickej časti. Jedná sa o sumárne zhrnutie silných a slabých 

stránok obce ako aj možných príležitostí a hrozieb. 

Jednotlivé aspekty sú kvantifikované bodovou stupnicou od 1 do 10, pričom 1 znamená 

najnižšie hodnotenie a 10 najvyššie (najlepšie) hodnotenie. Na základe výsledkov SWOT 

analýzy je možné vytvoriť optimálnu a ideálnu stratégiu pre rozvoj obce. 

 

Formulár č. 12 (A10) - SWOT analýza 

SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Body Slabé stránky Body 

 nárast obyvateľstva 

 dobrá veková štruktúra obyvateľstva 

 dostatočný počet kultúrnych podujatí 

počas roka a zapájanie sa obyvateľov 

do spoločenského života 

 vybudovaný obecný vodovod 

 vybudovaná obecná kanalizácia 

 vybudovaná plynofikácia obce 

 výhodná geografická poloha pre rozvoj 

cestovného ruchu 

 turizmus a rekreácia (chránená krajinná 

oblasť Čergov) 

 existencia národnej kultúrnej pamiatky 

- kamenná pivnica 

 prítomnosť lyžiarskeho strediska 

 kvalitné životné prostredie 

 obecné pozemky vhodné na výstavbu 

bytových a rodinných domov 

3 

4 

5 

 

 

8 

8 

8 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

4 

5 

 zlý stav miestnych komunikácií 

 chýbajúce chodníky pre peších 

 chýbajúce cyklistické chodníky 

 emigrácia obyvateľstva 

 absencia zdravotníckych zariadení 

v obci, slabá dostupnosť kvality 

poskytovaných zdravotníckych 

služieb v blízkom okolí 

 nedostatok pracovných príležitostí 

 časová a finančná náročnosť 

dochádzky do zamestnania 

 nedostatok ubytovacích kapacít 

 slabšia ponuka obchodov a služieb 

v obci 

 chátrajúce objekty v obci 

 absencia multifunkčného 

zariadenia pre športovú činnosť 

 pomerne vysoká miera 

9 

6 

6 

6 

7 

 

 

6 

2 

 

2 

3 

 

6 

6 

 

6 
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nezamestnanosti 

 nízka atraktivita pre prilákanie 

investorov do priemyselnej zóny 

5 

Spolu 68 Spolu 70 

Príležitosti Body Hrozby Body 

 oprava miestnych komunikácií pre 

celkový rozvoj obce 

 výstavba multifunkčného zariadenia 

pre športovú činnosť 

 rekonštrukcie obecných objektov 

 podpora budovania cyklistickej 

infraštruktúry 

 podpora vybudovania chodníkov v obci 

 podpora miestnych ekonomických 

subjektov 

 podpora nezamestnaných občanov 

 využitie európskych štrukturálnych a 

investičných  fondov 

 rozvoj turistiky a rekreácie v súvislosti 

s blízkosťou chránených území a 

kultúrnych a historických pamiatok 

 podpora využívania prírodného 

prostredia pre rozvoj turistiky 

 podpora budovania individuálnej 

bytovej výstavby 

 zvýšenie podpory pre rozvoj 

zdravotníckych zariadení v obci 

 zlepšenie dostupnosti kvality 

poskytovaných zdravotníckych služieb 

 podpora detí zo sociálne slabých rodín 

 zabezpečovanie školení pre obyvateľov 

v obci (digitálna gramotnosť starších 

obyvateľov, a pod.) 

 zlepšovanie poskytovania 

elektronických služieb 

8 

7 

6 

4 

 

5 

4 

 

5 

9 

 

7 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 

4 

4 

 

 

3 

 nedostatok investorov 

 starnutie obyvateľstva 

 odchod mladých obyvateľov za 

prácou 

 zvyšovanie daňového zaťaženia 

podnikateľských subjektov 

 zvyšovanie počtu nezamestnaných 

obyvateľov 

 nedostatočné využitie možných 

zdrojov z EÚ 

 extrémnejšie klimatické zmeny 

(sucho, extrémne teploty, 

prívalové dažde, ...) 

 vysoká administratívna záťaž pre 

získanie finančných prostriedkov z 

štrukturálnych fondov 

 neustále zvyšovanie 

administratívnej záťaže výkonu 

miestnej samosprávy bez 

kompenzácie zvyšovania zdrojov 

(personálne obsadenie, finančné 

prostriedky) 

 nedoriešené vlastnícke vzťahy k 

pôde 

 zlý stav miestnych komunikácií 

 konkurencia v oblasti cestovného 

ruchu zo strany okolitých obcí 

 nízka úroveň poskytovaných 

služieb v oblasti cestovného ruchu 

5 

5 

6 

 

7 

 

7 

 

9 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

8 

7 

 

5 

Spolu 87 Spolu 85 

Zdroj: upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 

 

 

 



Program rozvoja obce Fričkovce 2015-2022 
 
 

50 
 

Graf č. 3: Graf výslednej SWOT analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie SWOT analýzy: 

 os Y = Silné stránky - Slabé stránky = 68 - 70 = -2 

 os X = Príležitosti - Ohrozenia = 87 - 85 =+2 

 

 

Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy 

 V tabuľke sú číselne znázornené silné stránky zo SWOT analýzy (1, 2, 3, ...) a 

veľkými písmenami sú označené jednotlivé príležitosti zo SWOT analýzy. Silná stránka 

"Prítomnosť lyžiarskeho strediska" podporí "Rozvoj turisticky a rekreácie". Vďaka zvýšeniu 

počtu turistov sa zlepší ekonomická situácia v obci, zvýši sa príjem v obci a môže to podporiť 

tvorbu pracovných miest čo znamená zníženie nezamestnanosti. "Oprava miestnych 

komunikácií" a "Vybudovanie chodníkov" podporí prepojenie celej obce a zlepší cestovný 

Ohrozenia 

Silné stránky 

Príležitosti 

Slabé stránky 

os X 

os Y 
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ruch  a dostupnosť do "Národnej kultúrnej pamiatky - Kamennej pivnice". Lepšie dopravné 

napojenie taktiež zlepšuje atraktívnosť obce pre potenciálnych investorov. 

 

Formulár č. 13 (A12)- Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy 

 
A - Oprava 

miestnych 

komunikácií 

B - Podpora 

vybudovania 

chodníkov v 

obci 

C - Rozvoj 

turistiky a 

rekreácie 

D - Podpora 

nezamestnaných 

občanov 

1) Turizmus a 

rekreácia 
+++ +++ ++ ++ 

2) Prítomnosť 

lyžiarskeho 

strediska 

++ + ++ ++ 

3) Existencia 

národnej kultúrnej 

pamiatky - 

Kamenná pivnica 

+ + ++ + 

4) Dostatočný počet 

kultúrnych 

podujatí v obci 

++ ++ ++ + 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

Formulár č. 14 (A13)- Kontrolný zoznam pre hodnotenie niektorých možných rizík 

Druh rizika Objekt rizika Zdroj rizika 
Nežiaduce 

dôsledky 
Pravdepodobnosť 

Individuálne Územie obce 

Zlý stav 

miestnych 

komunikácií 

Obmedzený 

rozvoj obce ako 

celku 

vysoká 

Technické - - - - 

Ekologické Územie obce Možné povodne Škody na majetku nízka 

Sociálne Územie obce 
Odliv mladého 

obyvateľstva 

Obmedzený 

rozvoj obce ako 

celku 

stredná 

Ekonomické Územie obce 

Financovanie 

projektov z 

doplnkových 

zdrojov 

financovania 

Nerealizovanie 

projektov 
stredná 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Časť B - Strategická časť 
 

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

posudzovať v čo možno najširších súvislostiach a väzbách. 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. Na podporu 

uvedenej stratégie a jej aplikácie a v záujme zlepšenia hospodárskej výkonnosti jednotlivých 

členských štátov vydáva Európska komisia pre tieto štáty rôzne odporúčania, ktoré ale nemajú 

záväzný charakter. 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 Fričkovce na roky 2015 

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

PHSR obsahuje stratégiu rozvoja obce s ohľadom na jej vnútorné špecifiká a danosti. Jej 
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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 predstavou obyvateľov o budúcnosti vývoja obce. Je nástrojom motivácie, 

opisom ideálneho stavu, ktorý by sme chceli v budúcnosti v obci dosiahnuť. Stanovuje rámec 

pre definovanie strategických cieľov a priorít na strednodobý časový horizont. Analýzou 

súčasného stavu obce, doteraz realizovaných a plánovaných projektov a na základe analýzy 

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

sformulovaná nasledovná strategická vízia obce Fričkovce:  

„príťažlivá obec s vidieckym charakterom osídlenia, s infraštruktúrou na dobrej úrovni, obec 

poskytujúca kvalitné služby, zameriavajúca sa na potreby svojich obyvateľov a zabezpečujúca 

primeranú kvalitu ich života“.  

Na dosiahnutie uvedenej strategickej vízie bude potrebné naplniť strategický cieľ rozvoja 

obce Fričkovce na roky 2015 – 2022. Strategickým cieľom rozvoja obce je „vytvoriť z obce 

zaujímavú lokalitu pre neustály rozvoj bývania s prevažujúcim charakterom vidieckeho 

bývania, s vybudovanou kvalitnou infraštruktúrou, bohatou ponukou možností trávenia 

voľného času a so zdravým životným prostredím“. 

 

Stratégia rozvoja 

Cieľom predmetnej časti programu hospodárskeho rozvoj obce je navrhnúť priority a 

opatrenia, ktoré majú viesť k naplneniu stanovenej vízie. Ide o návrh priorít a opatrení, 

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

priamo v jej kompetencii, avšak obec ich dokáže svojou činnosťou a svojimi schopnosťami 

ovplyvniť požadovaným smerom.  

Definovanie stratégie rozvoja obce vychádza najmä z podrobného poznania vnútorného 

prostredia. Je nevyhnutné poznať potreby obyvateľstva. 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 
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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 PHSR zjednotené do Prioritnej 

oblasti Hospodárska politika, PO 1 predstavuje v PHSR Prioritnú oblasť Sociálna politika a 

PO 5 predstavuje oblasť Environmentálna politika. Pre naplnenie definovanej vízie si teda 

obec Fričkovce stanovila tri hlavné rozvojové oblasti a v rámci nich nasledovné priority: 

 

Hospodárska oblasť:  

- Podnikateľské prostredie a cestovný ruch 

- Doprava a komunikácie 

- Technická infraštruktúra 

- Partnerská spolupráca 

Sociálna oblasť: 

- Bývanie 

- Verejné priestory a administratívne služby 

- Sociálna infraštruktúra a služby 

- Školstvo, kultúra a šport 
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Environmentálna oblasť: 

- Odpadové hospodárstvo 

- Ochrana ŽP a majetku 

 

A.) Hospodárska 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 

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 – skladá sa 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 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 troch prioritných oblastí a definovania jednotlivých 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. 
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Formulár č. 15 (S1)- Hierarchia strategických cieľov 

Hierarchia cieľov v štruktúre strategického dokumentu 

Vízia 

„príťažlivá obec s vidieckym charakterom osídlenia, s infraštruktúrou na dobrej úrovni, obec 

poskytujúca kvalitné služby, zameriavajúca sa na potreby svojich obyvateľov a zabezpečujúca 

primeranú kvalitu ich života“ 

Strategický cieľ 

„vytvoriť z obce zaujímavú lokalitu pre neustály rozvoj bývania s prevažujúcim charakterom 

vidieckeho bývania, s vybudovanou kvalitnou infraštruktúrou, bohatou ponukou možností 

trávenia voľného času a so zdravým životným prostredím“ 

1.   Prioritná oblasť - 

Hospodárska 
2.   Prioritná oblasť - Sociálna 

3.   Prioritná oblasť - 

Environmentálna 

Cieľ: 

Podpora ekonomického 

rastu a rozvoj 

infraštruktúry v obci 

Cieľ: 

Zlepšiť celkový image obce v 

rámci regiónu 

Cieľ: 

Zatraktívniť a skvalitniť 

životné prostredie v obci 

 

Opatrenie 1.1 

Skvalitnenie miestnej dopravnej 

infraštruktúry 

 

Opatrenie 1.2 

Zlepšenie technickej 

vybavenosti obce 

 

Opatrenie 1.3 

Skvalitnenie vybavenosti a 

služieb v oblasti cestovného 

ruchu 

 

Opatrenie 1.4 

Spolupráca s okolitými a 

partnerskými obcami vrátane 

cezhraničnej spolupráce 

 

 

Opatrenie 2.1 

Zvyšovanie bezpečnosti 

obyvateľov 

 

Opatrenie 2.2 

Tvorba podmienok pre bývanie 

 

Opatrenie 2.3 

Podpora individuálnej bytovej 

výstavby 

 

Opatrenie 2.4 

Vybudovanie oddychových zón 

na verejných priestranstvách, 

výstavba detských ihrísk 

 

Opatrenie 2.5 

Zlepšovanie kvality sociálnej 

infraštruktúry a verejných budov 

 

Opatrenie 2.6 

Podpora kultúrneho a 

spoločenského života 

 

 

Opatrenie 3.1 

Podpora aktivít a projektov v 

oblasti odpadového 

hospodárstva 

 

Opatrenie 3.2 

Boj proti čiernym skládkam 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár č. 16 (S2)- Záznam z verejného prerokovania 

 

Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu 

Názov dokumentu:  

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy 

Termín pripomienkovania: kedy  

Oznam uverejnený: kde 

Text dokumentu k dispozícii: kde 

Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod. 

Priamo oslovené subjekty: výbory mestských častí, mimovládne organizácie a pod.  

Pripomienka č. 1  

Text pripomienky: 

Pripomienka sa týka časti dokumentu:  

Zaslal: meno, dňa, kontakt  

Zdôvodnenie zasielateľa: 

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme  

Zdôvodnenie odborného útvaru 

Pripomienka č. 2  

Text pripomienky:  

Pripomienka sa týka časti dokumentu: 

Zaslal: meno, dňa, kontakt 

Zdôvodnenie zasielateľa: 

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme 

Zdôvodnenie odborného útvaru:  

.....  

Počet pripomienok: celkový počet: ..... akceptované: ..... 

Zápis vypracoval: meno, funkcia, dňa, podpis 
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Časť C - Programová časť 
 

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť. Obsahuje opatrenia a projekty 

na zabezpečenie realizácie programu rozvoja, vrátane ich priradenia k určeným cieľom a 

prioritám. Obsahom programovej časti je podrobnejšie rozpracovanie cieľov v hospodárskej, 

sociálnej a environmentálnej oblasti na úrovni opatrení a aktivít.  

Táto časť obsahuje:  

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

prioritám, 

- súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov 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 č. 17 (P1) - Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí 

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie č. 1.1 

Skvalitnenie miestnej 

dopravnej 

infraštruktúry 

Projekt 1.1.1 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

Hospodárska – miestna 

komunikácia 

Projekt 1.1.2 

Vybudovanie chodníkov 

Hospodárska – miestna 

komunikácia 

Projekt 1.1.3 

Vybudovanie cyklotrás 

Hospodárska – miestna 

komunikácia 

Opatrenie 1.2 

Zlepšenie technickej 

vybavenosti obce 

Projekt 1.2.1 

Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 

Hospodárska – Diaľkové 

telekomunikačné siete a 

vedenia 

Projekt 1.2.2 

Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 

Hospodárska - Miestne 

elektrické a telekomunikačné 

rozvody a vedenia 
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Opatrenie 1.3 

Skvalitnenie vybavenosti a 

služieb v oblasti cestovného 

ruchu 

Projekt 1.3.1 

Vybudovanie turistických 

náučných chodníkov 

Hospodárska – Miestna 

komunikácia 

Projekt 1.3.2 

Príprava osláv 590. výročia 

obce v r. 2017 

Hospodárska 

Opatrenie 1.4 

Spolupráca s okolitými a 

partnerskými obcami 

vrátane 

cezhraničnej spolupráce 

  

Opatrenie 2.1 

Zvyšovanie bezpečnosti 

obyvateľov 

Projekt 2.1.1 

Kamerový systém v obci (2. 

časť) 

Sociálna - Diaľkové 

telekomunikačné siete a 

vedenia 

Opatrenie 2.2 

Tvorba podmienok pre 

bývanie 

Projekt 2.2.1 

Výstavba obecných 

nájomných bytov 

Sociálna - Trojbytové a 

viacbytové budovy 

Opatrenie 2.3 

Podpora individuálnej 

bytovej 

výstavby 

Projekt 2.3.1 

Podpora individuálnej 

bytovej výstavby 

Sociálna 

Opatrenie 2.4 

Vybudovanie oddychových 

zón 

na verejných 

priestranstvách, 

výstavba detských ihrísk 

Projekt 2.4.1 

Vybudovanie oddychových 

zón na verejných 

priestranstvách 

Sociálna - Ostatné športové a 

rekreačné stavby 

Projekt 2.4.2 

Rekonštrukcia verejných 

priestranstiev 

Sociálna - Ostatné športové a 

rekreačné stavby 

Projekt 2.4.3 

Výstavba detských ihrísk 

Sociálna - Školy, univerzity a 

budovy na vzdelávanie 

Opatrenie 2.5 

Zlepšovanie kvality 

sociálnej 

infraštruktúry a verejných 

budov 

Projekt 2.5.1 

Rekonštrukcia kultúrno - 

správnej budovy 

Sociálna - Budovy pre 

administratívu 

Projekt 2.5.2 

Vybudovanie domova 

sociálnych služieb 

Sociálna 

Projekt 2.5.3 

Rekonštrukcia obecného 

úradu 

Sociálna - Budovy pre 

administratívu 

Projekt 2.5.4 

Rekonštrukcia školy 

Sociálna - Školy, univerzity a 

budovy na vzdelávanie 

Projekt 2.5.5 

Výstavba multifunkčného 

Sociálna - Ostatné športové a 

rekreačné stavby 
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ihriska v areáli školy 

Opatrenie 2.6 

Podpora kultúrneho a 

spoločenského života 

Projekt 2.6.1 

Vybudovanie multifunkčného 

zariadenia pre záujmovú a 

spolkovú činnosť 

Sociálna - Budovy na kultúru 

a verejnú zábavu 

Opatrenie 3.1 

Podpora aktivít a projektov 

v oblasti odpadového 

hospodárstva 

Projekt 3.1.1 

Vybudovanie zberného dvora 

Environmentálna - Ostatné 

inžinierske stavby 

Projekt 3.1.2 

Vybudovanie obecného 

kompostoviska 

Environmentálna - Ostatné 

inžinierske stavby 

Projekt 3.1.3 

Inštalácia kontajnerov na 

triedený odpad 

Environmentálna - Ostatné 

budovy 

Projekt 3.1.4 

Podpora budovania 

súkromných kompostovísk 

Environmentálna - Ostatné 

inžinierske stavby 

Opatrenie 3.2 

Boj proti čiernym 

skládkam 

Projekt 3.2.1 

Likvidácia čiernych skládok 

a zakúpenie fotopascí 

Environmentálna - Ostatné 

budovy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Merateľné ukazovatele výsledku a dopadu 

 Tieto typy merateľných ukazovateľov sú rozdielne svojim časovým vymedzením, t.j. 

obdobím kedy sa z hľadiska realizácie projektu a sledovania dosiahnutia a udržania cieľov 

projektu sledujú. Ukazovatele výsledku sa sledujú od začiatku prác na projekte po ukončenie 

prác na projekte a ukazovatele dopadu od finančného ukončenia projektu do uplynutia 5 

bežných rokov po finančnom ukončení projektu, tzv. obdobie udržateľnosti projektu. 

 Merateľný ukazovateľ výsledku - formalizované zobrazenie priamych a okamžitých 

účinkov pomoci (intervencií), t.j. účinkov, ktoré priniesol projekt alebo program. 

 Merateľný ukazovateľ dopadu - formalizované zobrazenie následkov 

projektu/programu, ktoré prekračuje rámec bezprostredných účinkov 

pomoci(intervencie). Na výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu má 

veľký vplyv externé prostredie (napr. dopyt, zmena legislatívy a pod.), t.j. ich hodnoty 

predstavujú kvalifikovaný odhad. 
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 Východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov v rámci hodnotenia dopadov pre 

PHSR obce boli stanovené ako nulové v roku 2015, cieľové hodnoty boli stanovené pre rok 

2022. 

 

Formulár č. 18 (P2)- Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov 

Typ 

ukazovat

eľa 

Názov ukazovateľa 
Informač

ný zdroj 

Merná 

jednotka 

Východi

sková 

hodnota 

Cieľová 

hodnota / 

Rok 

Rok 

2015 
2017 2022 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska 

Opatrenie 1.1 - Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry 

Projekt 1.1.1 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Výsledok 
Dĺžka zrekonštruovanej 

cesty 
ObÚ km 0 0 5 

Dopad Zlepšenie infraštruktúry 
ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 724 

Projekt 1.1.2 - Vybudovanie chodníkov 

Výsledok 
Dĺžka novovybudovaných 

chodníkov 
ObÚ km 0 0 1 

Dopad 
Zlepšenie prístupu k 

verejným službám 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 724 

Projekt 1.1.3 - Vybudovanie cyklotrás 

Výsledok 
Dĺžka novovybudovaných 

cyklotrás 
ObÚ km 0 0 12 

Dopad Zlepšenie verejných služieb 
ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 724 

Opatrenie 1.2 - Zlepšenie technickej vybavenosti obce 

Projekt 1.2.1 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Výsledok 
Dĺžka rekonštruovaného 

osvetlenia 
ObÚ km 0 0 3 

Dopad Zlepšenie verejných služieb 
ObÚ, 

Štatistický 
obyvateľ 0 0 742 



Program rozvoja obce Fričkovce 2015-2022 
 
 

62 
 

úrad SR 

Projekt 1.2.2 - Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 

Výsledok Zrekonštruovaný rozhlas ObÚ počet 0 0 1 

Dopad Zlepšenie verejných služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Opatrenie 1.3 - Skvalitnenie vybavenosti služieb v oblasti cestovného ruchu 

Projekt 1.3.1 - Vybudovanie turistických náučných chodníkov 

Výsledok 
Dĺžka turistického náučného 

chodníka 
ObÚ km 0 0 4,5 

Dopad Zlepšenie verejných služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 1.3.2 - Príprava osláv 590. výročia obce v r. 2017 

Výsledok Príprava osláv ObÚ počet 0 1 1 

Dopad 
Zlepšenie služieb v 

kultúrnej a sociálnej oblasti 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 742 742 

Opatrenie 1.4 - Spolupráca s okolitými a partnerskými obcami vrátane cezhraničnej 

spolupráce 

Projekt 1.4.1 -  

Výsledok  ObÚ     

Dopad  

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

    

PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna 

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov 

Projekt 2.1.1 - Kamerový systém v obci (2. časť) 

Výsledok 
Dokončenie kamerového 

systému v obci 
ObÚ počet 0 1 1 

Dopad 
Zlepšenie verejných služieb 

- zvýšenie bezpečnosti 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 742 742 

Opatrenie 2.2 - Tvorba podmienok pre bývanie 

Projekt 2.2.1 - Výstavba obecných nájomných bytov 

Výsledok 
Počet nových nájomných 

bytov v obci 
ObÚ počet 0 0 10 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 
ObÚ, 

Štatistický 
obyvateľ 0 0 742 
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úrad SR 

Opatrenie 2.3 - Podpora individuálnej bytovej výstavby 

Projekt 2.3.1 - Podpora individuálnej bytovej výstavby 

Výsledok Počet nových domov v obci ObÚ počet 0 0 15 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Opatrenie 2.4 - Vybudovanie oddychových zón na verejných priestranstvách, výstavba 

detských ihrísk 

Projekt 2.4.1 - Vybudovanie oddychových zón na verejných priestranstvách 

Výsledok 
Počet novovybudovaných 

oddychových zón 
ObÚ počet 0 0 2 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 2.4.2 - Rekonštrukcia verejných priestranstiev 

Výsledok 
Počet zrekonštruovaných 

verejných priestranstiev 
ObÚ počet 0 0 2 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 2.4.3 - Výstavba detských ihrísk 

Výsledok 
Počet novopostavených 

detských ihrísk v obci 
ObÚ počet 0 0 2 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Opatrenie 2.5 - Zlepšovanie kvality sociálnej infraštruktúry a verejných budov 

Projekt 2.5.1 - Rekonštrukcia kultúrno - správnej budovy 

Výsledok 
Počet zrekonštruovaných 

budov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 2.5.2 - Vybudovanie domova sociálnych služieb 

Výsledok 
Počet novovybudovaných 

budov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 2.5.3 - Rekonštrukcia obecného úradu 
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Výsledok 
Počet zrekonštruovaných 

budov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 2.5.4 - Rekonštrukcia školy 

Výsledok 
Počet zrekonštruovaných 

budov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 2.5.5 - Výstavba multifunkčného ihriska v areáli školy 

Výsledok 
Počet novovybudovaných 

budov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Opatrenie 2.6 - Podpora kultúrneho a spoločenského života 

Projekt 2.6.1 - Vybudovanie multifunkčného zariadenia pre záujmovú a spolkovú činnosť 

Výsledok 
Počet novovybudovaných 

budov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad Zlepšenie sociálnych služieb 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna 

Opatrenie 3.1 - Podpora aktivít a projektov v oblasti odpadového hospodárstva 

Projekt 3.1.1 - Vybudovanie zberného dvora 

Výsledok 
Počet novovybudovaných 

zberných dvorov 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 
Zlepšenie 

environmentálneho 

prostredia 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 3.1.2 - Vybudovanie obecného kompostoviska 

Výsledok 
Počet novovybudovaných 

obecných kompostovísk 
ObÚ počet 0 0 1 

Dopad 
Zlepšenie 

environmentálneho 

prostredia 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 3.1.3 - Inštalácia kontajnerov na triedený odpad 

Výsledok Počet nainštalovaných ObÚ počet 0 0 20 
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kontajnerov na triedený 

odpad 

Dopad 
Zlepšenie 

environmentálneho 

prostredia 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Projekt 3.1.4 - Podpora budovania súkromných kompostovísk 

Výsledok 
Počet novovybudovaných 

súkromných kompostovísk 
ObÚ počet 0 0 15 

Dopad 
Zlepšenie 

environmentálneho 

prostredia 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Opatrenie 3.2 - Boj proti čiernym skládkam 

Projekt 3.2.1 - Likvidácia čiernych skládok a zakúpenie fotopascí 

Výsledok 
Počet zlikvidovaných 

skládok 
ObÚ počet 0 0 2 

Dopad 
Zlepšenie 

environmentálneho 

prostredia 

ObÚ, 

Štatistický 

úrad SR 

obyvateľ 0 0 742 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 



Program rozvoja obce Fričkovce 2015-2022 
 
 

66 
 

Formulár č. 19 (P3)- Súhrnný prehľad projektových zámerov obce 

P. 

č. 

Typ 

záme

ru 

Klasifik

ácia 

stavby 

Zameranie 

projektu (názov 

vystihujúci 

zámer) 

Oblasť na ktorý je 

projektový zámer 

orientovaný 

Ukazovateľ výstupu 

Stav pripravenosti 

projektového 

zámeru 

Predpokla

daný 

termín 

realizácie  

(od - do) 

Predpoklad

ané 

náklady 

(tis. eur) 

Priorita zámeru Spoluprác

a 

s partnero

m pri 

realizácii 

Realizáci

a 

projektu 

je 

viazaná 

na 

podmien

ku 

Oblasť 
Kategóri

a 

Ukazovat

eľ / 

jednotka 

Plánova

ná 

hodnota 

Stav 

Iné - 

doplňt

e  

Priorita 

Iné – 

dopl

ňte  

1 4 5 6 8 8a 9 9a 10 10a 11 12 13 13a 16  

1  
 Inves

tičný 

2112 - 
Miestne 

komuniká

cie 

 Rekonštrukcia 

miestnych 
komunikácií 

Technická 

infraštrukt
úra 

 Doprava, 

komunikác
ie 

 Dĺžka 
zrekon. 

asfalt. 

povrchu / m 

5000 

Príprava 

projekt. 
dokum. 

- 2016 - 2018 3150 

Realizácia je 

závislá od 

získania 
finančných 

prostriedkov  

 - N/A  N/A 

 2 
 Inves
tičný 

2112 - 

Miestne 
komuniká

cie 

 Vybudovanie 
chodníkov 

 Technická 

infraštrukt

úra 

 Doprava, 

komunikác

ie 

 Dĺžka 
vybudovaný

ch 

chodníkov / 
m 

1000 

Príprava 

projekt. 

dokum. 

- 2016 - 2018 800 

Realizácia je 
závislá od 

získania 

finančných 
prostriedkov  

-  N/A N/A 

 3 
 Inves

tičný 

2112 - 

Miestne 

komuniká

cie 

 Vybudovanie 

turistických 

náučných 

chodníkov 

 Technická 

infraštrukt
úra 

 Doprava, 

komunikác
ie 

 Dĺžka 

vybudov. 

náučných 
chodníkov / 

m 

4500 V štádiu úvah - 2019 - 2020 450 

 Zámer je v 

súčasnosti len 
v polohe úvah 

 - N/A  N/A 

4 
Invest

ičný 

2112 - 
Miestne 

komuniká

cie 

Vybudovanie 

cyklotrás 

Technická 

infraštrukt
úra 

Doprava, 

komunikác
ie 

Dĺžka 
vybudovaný

ch cyklotrás 

/ m 

12000 V štádiu úvah - 2016 - 2022 1350 

Zámer je v 

súčasnosti len 
v polohe úvah 

- N/A N/A 

5 
Invest

ičný 

2213 - 
Diaľkové 

telekomun

ikačné 
siete a 

vedenia 

Rekonštrukcia 
verejného 

osvetlenia 

Technická 
infraštrukt

úra 

Verejné 

osvetlenie 

Nové body 

verejného 

osvetlenia / 
m 

3000 V štádiu úvah - 2018 - 2021 270 
Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

6 
Invest
ičný 

2224 - 
Miestne 

elektrické 

a 
telekomun

ikačné 

rozvody a 
vedenia 

Rekonštrukcia 
Miestneho rozhlasu 

Technická 

infraštrukt

úra 

Obecný 
rozhlas 

Zrekonštruo

vaný rozhlas 

/ počet 

1 V štádiu úvah - 2018 - 2019 360 

Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 
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7 
Invest
ičný  

Príprava osláv 

590. výročia obce v r. 

2017 

 Sociálna 

infraštrukt

úra 

Voľný čas 

Príprava 

oslavy / 

počet 

1 V štádiu úvah - 2017 20 

Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

8 
Invest

ičný 

1220 - 

Budovy 
pre 

administra

tív 
u 

Rekonštrukcia 
kultúrnosprávnej 

budovy (výmena 

okien, strechy, 
zateplenie, 

rekonštrukcia 

kuchyne, kúrenie) 

 Sociálna 

infraštrukt
úra 

Kultúra 

Zrekonštruo

vaný objekt / 
počet 

1 
Projektová 

dokumentácia 
- 2016 - 2019 3000 

Realizácia je 

závislá od 

získania 
finančných 

prostriedkov  

- N/A N/A 

9 
Invest

ičný 

1122 - 

Trojbytov

é a 
viacbytové 

budovy 

Výstavba obecných 

nájomných bytov 

 Sociálna 

infraštrukt
úra 

Bývanie 
Vybudované 

byty / počet 
10 V štádiu úvah - 2017 - 2023 8000 

Zámer je v 

súčasnosti len 
v polohe úvah 

- N/A N/A 

10 
Invest

ičný 

2412 - 

Ostatné 
športové a 

rekreačné 

stavby 

Vybudovanie 

Oddychových zón na 

verejných 
priestranstvách 

 Sociálna 
infraštrukt

úra 

Verejná 

zeleň 

Vybudované 
oddychové 

zóny / počet 

2 V štádiu úvah - 2018 - 2021 150 
Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

11 
Invest

ičný 

1261 - 

Budovy na 

kultúru a 
verejnú 

zábavu 

Vybudovanie 

multifunkčného 

zariadenia pre 
záujmovú a spolkovú 

činnosť 

 Sociálna 

infraštrukt
úra 

Občianska 

vybavenos
ť 

Vybudované 
multifunkčn

é zariadenia 

/ počet 

1 V štádiu úvah - 2016 - 2019 1300 

Zámer je v 

súčasnosti len 
v polohe úvah 

- N/A N/A 

12 
Invest
ičný  

Vybudovanie domova 
sociálnych služieb 

 Sociálna 

infraštrukt

úra 

Občianska 

vybavenos

ť 

Vybudované 

domovy soc. 
služieb / 

počet 

1 V štádiu úvah - 2018 - 2020 10000 

Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

13 
Invest

ičný 

1220 - 
Budovy 

pre 

administra
tív 

u 

Rekonštrukcia 

Obecného úradu 

 Sociálna 
infraštrukt

úra 

Občianska 
vybavenos

ť 

Zrekonštruo
vaný objekt / 

počet 

1 
Projektová 

dokumentácia 
- 2016 - 2023 2500 

Realizácia je 

závislá od 
získania 

finančných 

prostriedkov  

- N/A N/A 

14 
Invest

ičný 

1263 - 
Školy, 

univerzity 

a 

budovy na 

vzdelávani

e 

Rekonštrukcia 

školy 

 Sociálna 

infraštrukt

úra 

Školstvo 

Zrekonštruo

vaný objekt / 

počet 

1 V štádiu úvah - 2017 - 2018 2000 

Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

15 
Invest
ičný 

2412 - 
Ostatné 

športové a 

rekreačné 
stavby 

Rekonštrukcia 

verejných 

priestranstiev 

 Sociálna 

infraštrukt

úra 

Verejná 
zeleň 

Zrekonštr. 

plochy 
verejnej 

zelene / m2 

2 

Príprava 

projekt. 

dokumentácie 

- 2017 - 2023 900 

Realizácia je 
závislá od 

získania 

finančných 
prostriedkov  

- N/A N/A 
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16 
Invest

ičný 

1263 - 

Školy, 

univerzity 
a 

budovy na 

vzdelávani
e 

Výstavba 

detských ihrísk 

 Sociálna 
infraštrukt

úra 

Verejná 

zeleň 

Vybudované 

detské 

ihriská / 
počet 

2 V štádiu úvah - 2018 - 2021 80 
Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

17 
Invest

ičný 

2412 - 

Ostatné 
športové a 

rekreačné 

stavby 

Výstavba 
multifunkčného 

ihriska v areáli školy 

 Sociálna 
infraštrukt

úra 

Školstvo 
Vybudovaný 
objekt / 

počet 

1 realizované - - - zrealizované - N/A N/A 

18 
Neinv
estičn

ý 
 

Podpora 
individuálnej 

bytovej výstavby 

 Sociálna 
infraštrukt

úra 

Bývanie 
Vysporiada. 
pozemky / 

m2 

- zrealizované - - - zrealizované - N/A N/A 

19 
Invest

ičný 

2213 - 

Diaľkové 
telekomun

ika 

čné siete a 
vedenia 

Kamerový 

systém v obci 
(2. časť) 

 Sociálna 

infraštrukt
úra 

Bezpečnos

ť 

Osadené 

kamery / 
počet 

1 

Zámer je 

pokračovaní

m už 
realizovaného 

projektu 

- 2019 - 2020 300 

Realizácia je 

závislá od 

získania 
finančných 

prostriedkov  

- N/A N/A 

20 
Invest
ičný 

2420 - 

Ostatné 
inžinierske 

stavby, i.n. 

Vybudovanie 
zberného dvora 

Životné 
prostredie 

Odpadové 

hospodárst

vo 

Vybudované 

zberné dvory 

/ počet 

1 V štádiu úvah - 2017 - 2022 450 

Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

21 
Invest
ičný 

2420 - 

Ostatné 
inžinierske 

stavby, i.n. 

Vybudovanie 

obecného 

kompostoviska 

Životné 
prostredie 

Odpadové 

hospodárst

vo 

Vybudované 

obecné 
kompostovis

ko / počet 

1 V štádiu úvah - 2017 - 2022 450 

Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

22 

Neinv

estičn

ý 

1274 - 

Ostatné 
budovy, i. 

n. 

Likvidácia čiernych 

skládok a zakúpenie 

fotopascí 

Životné 
prostredie 

Odpadové 

hospodárst

vo 

Odstránené 
čierne 

skládky; 

fotopasce / 
počet; počet 

2 
Čiastočne 
zrealizované 

- 2017 - 2023 500 

Realizácia je 
závislá od 

získania 

finančných 
prostriedkov  

- N/A N/A 

23 
Invest
ičný 

1274 - 

Ostatné 
budovy, i. 

n. 

Inštalácia 

kontajnerov 

na triedený odpad 

Životné 
prostredie 

Odpadové 

hospodárst

vo 

Inštalované 

odpadové 

koše / počet 

20 zrealizované - - - zrealizované - N/A N/A 

24 
Invest
ičný 

2420 - 

Ostatné 
inžinierske 

stavby, i.n. 

Podpora budovania 

súkromných 

kompostovísk 

Životné 
prostredie 

Odpadové 

hospodárst

vo 

Zakúpené 

domáce 
kompostéry / 

počet 

15 V štádiu úvah - 2017 - 2022 300 

Zámer je v 

súčasnosti len 

v polohe úvah 

- N/A N/A 

Zdroj: MDVRR 2015, Obecný úrad, vlastné spracovanie
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Časť D - Realizačná časť 
 

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.  

Táto časť obsahuje:  

 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR, 

 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, 

spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,  

 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,  

 systém monitorovania a hodnotenia,  

 akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový 

harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.  

 

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 č. 20 (R1)- Akčný plán 

Opatrenie , aktivita 
Termín 

(rok) 
Zodpovedný 

Financovanie 

(mil. eur) 

Opatrenie 1.1  Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry 

Projekt 1.1.1 - Rekonštrukcia miestnych 

komunikácii 
2016 - 2018 obec 3,15 

Projekt 1.1.2 - Vybudovanie chodníkov 2016 - 2018 obec 0,8 

Projekt 1.1.3 - Vybudovanie cykotrás 2016 - 2022 obec 1,35 

Opatrenie 1.2Zlepšenie technickej vybavenosti obce 
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Projekt 1.2.1 - Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 
2018 - 2021 obec 0,27 

Projekt 1.2.2 - Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 
2018 - 2019 obec 0,36 

Opatrenie 1.3Skvalitnenie vybavenosti a služieb v oblasti cestovného ruchu 

Projekt 1.3.1 - Vybudovanie turistických 

náučných chodníkov 
2019 - 2020 obec 0,45 

Aktivita 1.3.2 - Príprava osláv 590. 

výročia v r. 2017 
2017 obec 0,02 

Opatrenie 1.4Spolupráca s okolitými a partnerskými obcami vrátane cezhraničnej 

spolupráce 

Aktivita / Projekt 1.4.1    

Opatrenie 2.1Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov 

Projekt2.1.1 - Kamerový systém v obci (2. 

časť) 
2019 - 2020 obec 0,3 

Opatrenie 2.2Tvorba podmienok pre bývanie 

Projekt 2.2.1 - Výstavba obecných 

nájomných bytov 
2017 - 2023 obec 8,0 

Opatrenie 2.3Podpora individuálnej bytovej výstavby 

Aktivita 2.3.1 - Podpora individuálnej 

bytovej výstavby 
2016 - 2023 obec 3,0 

Opatrenie 2.4Vybudovanie oddychových zón na verejných priestranstvách, výstavba 

detských ihrísk 

Projekt 2.4.1 - Vybudovanie oddychových  

zón na verejných priestranstvách 
2018 - 2021 obec 0,15 

Projekt 2.4.2 - Rekonštrukcia verejných 

priestranstiev 
2017 - 2023 obec 0,9 

Projekt 2.4.3 - Výstavba detských ihrísk 2018 - 2021 obec 0,08 

Opatrenie 2.5Zlepšenie kvality sociálnej infraštruktúry a verejných budov 

Projekt 2.5.1 - Rekonštrukcia kultúrno - 

správnej budovy 
2016 - 2019 obec 3,0 

Projekt 2.5.2 - Vybudovanie domova 

sociálnych služieb 
2018 - 2020 obec 10,0 

Projekt 2.5.3 - Rekonštrukcia obecného 

úradu 
2016 - 2023 obec 2,5 

Projekt 2.5.4 - Rekonštrukcia školy 2017 - 2018 obec 2,0 

Projekt 2.5.5 - Výstavba multifunkčného 

ihriska v areáli školy 
- obec - 

Opatrenie 2.6Podpora kultúrneho a spoločenského života 

Projekt 2.6.1 - Vybudovanie 

multifunkčného zariadenia pre záujmovú a 

spolkovú činnosť 

2016 - 2019 obec 1,3 
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Opatrenie 3.1Podpora aktivít a projektov v oblasti odpadového hospodárstva 

Projekt 3.1.1 - Vybudovanie zberného 

dvora 
2017 - 2022 obec 0,45 

Projekt 3.1.2 - Vybudovanie obecného 

kompostoviska 
2017 - 2022 obec 0,45 

Projekt 3.1.3 - Inštalácia kontajnerov na 

triedený odpad 
- obec - 

Aktivita 3.1.4 - Podpora budovania 

súkromných kompostovísk 
2017 - 2022 obec 0,3 

Opatrenie 3.2Boj proti čiernym skládkam 

Aktivita 3.2.1 - Likvidácia čiernych 

skládok a zakúpenie fotopascí 
2017 - 2023 obec 0,5 

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 

 

 Hlavnými partnermi pri realizácii dokumentu PHSR sú hlavne samotný obyvatelia 

obce. V prvotnej fáze prípravy dokumentu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol obyvateľom 

poskytnutý priamo na obecnom úrade na ručné vypísanie a rovnako na internetovej web 

stránke obce ako on-line formulár. Týmto spôsobom boli obyvatelia začlenený do procesu 

spracovania a podieľali sa na vypracovaní SWOT analýzy, teda definovaní silných a slabých 

stránok svojej obce a možností jej zlepšenia vo všetkých smeroch. Okrem občanov boli 

prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí dokumentu aj poslanci OcÚ. Vypracovaním a 

schválením tohto dokumentu splnila obec princíp programovania na úrovni regionálnej 

politiky. 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. Na úrovni obce je zodpovedný za systém riadenia PHSR a aj za systém 

čerpania získaných dotácií starosta obce. 

 Realizácia jednotlivých projektov si bude vyžadovať pravidelnú systematickú prácu. 

Preto sa odporúča zriadiť "Komisiu strategického rozvoja", ktorá bude plniť funkciu 

poradného orgánu. Jej úlohou by bolo: 

 vypracovať a posúdiť správu o realizácii PHSR; 

 vypracovať a posúdiť stav finančného čerpania prostriedkov; 

 podieľať sa na určovaní priorít realizácie PHSR; 

 zúčastňovať sa dôležitých stretnutí, týkajúcich sa rozvoja obce.  

 v prípade potreby by úlohou komisie bolo aj prehodnotiť plán na ďalšie obdobie, 

doplniť úlohy a opatrenia, ktoré neboli uvedené v tomto programe a pod.  
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 Obec bude v pravidelných intervaloch (napr. raz ročne) zbierať a spracovávať 

pripomienky verejnosti, poslancov OcÚ, zamestnancov OcÚ a prípadných partnerov. Tieto 

pripomienky budú slúžiť počas hodnotenia samotného PHSR za predchádzajúci rok a v 

prípade potreby sa tento otvorený dokument aktualizuje. Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k 

realizácii PHSR berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý 

dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Úlohou obecného 

zastupiteľstva je taktiež schvaľovanie spolufinancovania pripravovaných projektov. Obecné 

zastupiteľstvo teda každoročne schvaľuje hodnotiace a monitorovacie správy a rozhoduje o 

prípadných zmenách a aktualizácii programu. 

 

Plán hodnotenia a monitorovania 

 Cieľom systému monitorovania a hodnotenia je získavať informácie o reálnom plnení 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a aj o jeho prípadnom negatívnom 

vývoji.  Výsledkom systému bude prípadná zmena spôsobu realizácie a v prípade potreby aj 

definovanie a prijatie nových opatrení. 

 

Formulár č. 21 (R5)- Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 - 2022 

Typ hodnotenia 
Vykonať 

prvýkrát 
Dôvod vykonania / periodicita 

Strategické 

hodnotenie 

najskôr v roku 

2017 

Podľa rozhodnutia obce a podľa vzniknutej 

spoločenskej potreby. 

Operatívne 

hodnotenie 

v prípade 

potreby 
Kontrola plnenia programu s reálnou situáciou. 

Tematické 

hodnotenie časti 

PHSR 

2016 

V prípade identifikovania témy hodnotenia ako 

rizikovú časť vo výročnej monitorovacej správe za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

Ad hoc 

mimoriadne 

hodnotenie 

v prípade 

potreby 

Pri návrhu na revíziu PHSR. 

Pri výraznom odklone od stanovených cieľov. 

Ad hoc 

hodnotenie celého 

PHSR alebo jeho 

časti 

2016 - 2022 

Na základe správy auditu. 

Na základe rozhodnutia starostu. 

Na základe kontrolného orgánu. 

Na základe podnetu poslancov. 

a pod. 

Zdroj: MDVRR 2015, vlastné spracovanie 
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 Jednotlivé úlohy programu budú realizované pomocou bežných postupov a procedúr 

obecného úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude 

monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným odborom (oddelením) 

obecného úradu alebo príslušnými zodpovednými osobami. Plán hodnotenia a monitorovania 

je podkladom pre prácu riadiaceho tímu a zapojenia sa širokej verejnosti do konkrétnych 

aktivít. Dokument PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude reagovať na zmeny potrieb 

obyvateľov, zmeny v okolí a na legislatívne zmeny. Z tohto dôvodu bude dokument podliehať 

priebežným aktualizáciám a hodnoteniam. Otvorenosťou dokumentu sa zabezpečí flexibilita 

pri určovaní priorít obce, ktoré musia reagovať na vzniknuté zmeny v danom prostredí a 

preferenciách obyvateľov. 
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Časť E - Finančná časť 

 

 Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 

inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce. Finančná časť 

obsahuje: 

 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR; 

 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít / projektov za účasti 

sociálno - ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet 

obce; 

 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 

 

 

 

Časť E.I  Indikatívny finančný plán PHSR 

 

 Indikatívny finančný plán je prehľadom celkových plánovaných finančných 

prostriedkov počas celej platnosti schváleného PHSR. Súčasťou finančného plánu je aj 

plánovaná rezerva - výkonnostná rezerva, ktorá má priamy vzťah k rozpočtu obce. 

Indikatívny rozpočet má rešpektovať princípy zodpovedného finančného manažmentu. 

 Výška potrebných finančných prostriedkov je v tomto PHSR uvedená pri jednotlivých 

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

projektovej dokumentácie nie je možné ex-ante určiť konkrétnu (presnú) sumu, potrebnú na 

realizáciu projektu. Potenciálne zdroje, ktoré sa samospráva môže snažiť získať na realizáciu 

opatrení a aktivít uvedených v tomto PHSR, sú najmä:  

 vlastné zdroje (rozpočet obce); 

 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; 
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 účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR; 

 Svetová banka; 

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

 bankové úvery 

 

 

 

Formulár č. 22 (F5)– Indikatívny rozpočet - sumarizácia 

 
Rok Spolu 

(mil. 

eur) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

I.   Hospodárska 

politika - oblasť 
0 1,40 1,57 1,79 0,65 0,52 0,27 0,20 0 6,40 

II.   Sociálna 

politika - oblasť 
0 1,755 3,985 7,442 6,592 5,317 1,969 1,91 2,26 31,23 

III. 

Environmentáln

a politika - 

oblasť 

0 0 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,08 1,70 

Spolu: 

(mil. eur) 
0 3,155 5,825 9,502 7,512 6,107 2,509 2,38 2,34 39,33 

Zdroj: MDVRR 2015, vlastné spracovanie 

  

 

 

 

Časť E.II  Finančná časť 

 

 Finančný rámec na realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných 

projektov a aktivít je formulárom s podrobnou štruktúrou plánovaných finančných 

prostriedkov na opatrenia, projekty a aktivity PHSR na celé jeho obdobie. Obsahuje podrobné 

členenie predpokladaných finančných zdrojov, potrebných na realizáciu jednotlivých 

projektov. Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce Fričkovce je znázornený nižšie. 
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Formulár č. 23 (F2) – Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce 

Názov 

opatrenia* 

Kód a názov 

projektu/aktivity 

  

Hlavný 

ukazovateľ- 

výsledku, dopadu 

Termín  

začatia a 

ukončenia 

realizácie 

projektu / 

aktivity 

RN Spolu 

Verejné 

zdroje 

celkom 

Verejné zdroje 

Súkromné 

zdroje 

Úverové 

zdroje 

EIB príspevok 

(informatívne) 

Iné 

zdroje Klasifikácia 

stavieb - trieda 

Národné 

celkom  

EÚ 

(EŠIF) 

celkom 

  

mesiac/rok 

- 

mesiac/rok 

a=b+e+f+g+h b=c+d c d e f g h 

I. Hospodárska politika    64 000 000 € * * * * 
   

Opatrenie 1.1 

  

Projekt 1.1.1 

Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

Dĺžka 

zrekonštruovanej 

Cesty / km 

2016 - 2018 3 150 000 € * * * * 
   

Projekt 1.1.2 

Vybudovanie chodníkov 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

Dĺžka 

novovybudovaných 

Chodníkov / km 

2016 - 2018 800 000 € * * * * 
   

Projekt 1.1.3 

Vybudovanie cyklotrás 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

Dĺžka 

novovybudovaných 

Cyklotrás / km 

2016 - 2022 1 350 000 € * * * * 
   

 Opatrenie 1.2 

  

Projekt 1.2.1 

Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 

2213 - Diaľkové 

telekomunika 

čné siete a 

vedenia 

Dĺžka 

rekonštruovaného 

Osvetlenia / km 

2018 - 2021 270 000 € * * * * 
   

Projekt 1.2.2 

Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 

2224 - 

Miestne 

elektrické a 

telekomunika 

čné rozvody a 

vedenia 

Zrekonštruovaný 

rozhlas / počet 
2018 - 2019 360 000 € * * * * 

   

Opatrenie 1.3 

Projekt 1.3.1 

Vybudovanie turistických 

náučných chodníkov 

2112 - 

Miestne 

komunikácie 

Dĺžka turistického 

náučného 

Chodníka / km 

2019 - 2020 450 000 € * * * * 
   

Projekt 1.3.2 

Príprava osláv 590. 

výročia obce v r. 2017 
 

Príprava osláv / 

počet 
2017 20 000 € * * * * 

   

Opatrenie 1.4 
            

II. Sociálna politika    31 230 000 € * * * * 
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Opatrenie 2.1 
Projekt 2.1.1 

Kamerový systém v 

obci (2. časť) 

2213 -Diaľkové 

telekomunikačné 

siete a vedenia 

Dokončenie 

kamerového 

systému v obci / 

počet 

2019 - 2020 300 000 € *  * *  *        

Opatrenie 2.2 
Projekt 2.2.1 

Výstavba obecných 

nájomných bytov 

1122 -Trojbytové a 

viacbytové 

budovy 

Počet nových 

nájomných 

bytov v obci / počet 

2017 - 2023 8 000 000 € *  * *  *        

Opatrenie 2.3 
Projekt 2.3.1 

Podpora individuálnej 

bytovej výstavby 
 

Počet nových 

domov v obci / 

počet 

2016 - 2023 3 000 000 € *  * *  *        

 Opatrenie 2.4 

Projekt 2.4.1 

Vybudovanie 

oddychových zón na 

verejných 

priestranstvách 

2412 -Ostatné 

športové a 

rekreačné stavby 

Počet 

novovybudovaných 

oddychových zón / 

počet 

2018 - 2021 150 000 € *  * *  *        

Projekt 2.4.2 

Rekonštrukcia 

verejných 

priestranstiev 

2412 - 

Ostatné športové a 

rekreačné stavby 

Počet 

zrekonštruovaných 

verejných 

priestranstiev / 

počet 

2017 - 2023 900 000 € *  * *  *        

Projekt 2.4.3 

Výstavba detských 

ihrísk 

1263 - Školy, 

univerzity a 

budovy na 

vzdelávanie 

Počet 

novopostavených 

detských ihrísk v 

obci / počet 

2018 - 2021 80 000 € * * * * 
   

Opatrenie 2.5 

  

Projekt 2.5.1 

Rekonštrukcia 

kultúrno - správnej 

budovy 

1220 -Budovy pre 

administratívu 

Počet 

zrekonštruovaných 

budov / počet 

2016 - 2019 3 000 000 € * * * * 
   

Projekt 2.5.2 

Vybudovanie domova 

sociálnych služieb 

1130 - Ostatné 

budovy na bývanie 

Počet 

novovybudovaných 

budov / počet 

2018 - 2020 10 000 000 € * * * * 
   

Projekt 2.5.3 

Rekonštrukcia 

obecného úradu 

1220 -Budovy pre 

administratív 

u 

Počet 

zrekonštruovaných 

budov / počet 

2016 - 2023 2 500 000 € * * * * 
   

Projekt 2.5.4 

Rekonštrukcia školy 

1263 - Školy, 

univerzity a 

budovy na 

vzdelávanie 

Počet 

zrekonštruovaných 

budov / počet 

2017 - 2018 2 000 000 € * * * * 
   

Projekt 2.5.5 

Výstavba 

multifunkčného 

ihriska v areáli školy 

2412 - Ostatné 

športové a 

rekreačné stavby 

Počet 

novovybudovaných 

budov / počet 

 - - 
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Opatrenie 2.6 

Projekt 2.6.1 

Vybudovanie 

multifunkčného 

zariadenia pre 

záujmovú a 

spolkovú činnosť 

1261 -Budovy na 

kultúru a verejnú 

zábavu 

Počet 

novovybudovaných 

budov / počet 

2016 - 2019 1 300 000 € * * * *        

III. Environmentálna politika    1 700 000 € * * * * 
   

Opatrenie 3.1 
 Projekt 3.1.1 

Vybudovanie 

zberného dvora 

2420 -Ostatné 

Inžinierske stavby, 

i.n. 

Počet 

novovybudovaných 

zberných dvorov / 

počet 

2017 - 2022 450 000 € * * * *        

Opatrenie 3.2 

  

Projekt 3.1.2 

Vybudovanie 

obecného 

kompostoviska 

2420 -Ostatné 

inžinierske stavby, 

i.n. 

Počet 

novovybudovaných 

obecných 

kompostovísk / 

počet 

2017 - 2022 450 000 € * * * *        

Projekt 3.1.3 

Inštalácia kontajnerov 

na triedený odpad 

1274 -Ostatné 

budovy, i. n. 

Počet 

nainštalovaných 

kontajnerov na 

triedený odpad / 

obyvateľ 

 - - - 
  

        

Projekt 3.1.4 

Podpora budovania 

súkromných 

kompostovísk 

2420 -Ostatné 

inžinierske stavby, 

i.n. 

Počet 

novovybudovaných 

súkromných 

kompostovísk / 

počet 

2017 - 2022 300 000 € * * * *        

Opatrenie 3.3 

 

Projekt 3.2.1 

Likvidácia čiernych 

skládok a zakúpenie 

fotopascí 

1274 -Ostatné 

budovy, i. n. 

Počet 

zlikvidovaných 

skládok / počet 

2017 - 2023 500 000 € * * * *        

Celkom   39 330 000 € * * * * 
   

Zdroj: MDVRR 2015, Obecný úrad, vlastné spracovanie 

 

 
Poznámka: 

  *    znázornenie predpokladaného spôsobu financovania daného projektu/aktivity. 
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Model viaczdrojového financovania 

 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 č. 24 (F5)- Modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica 

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná 

oblasť 

Celkové 

náklady 

Verejné zdroje Súkromné 

zdroje EÚ Štát VÚC Obec/ mesto Spolu 

Opatrenie 

1.1 
5 300 000 *   *   

Opatrenie 

1.2 
630 000 *   *   

Opatrenie 

1.3 
470 000 *   *   

Opatrenie 

1.4 
       

Opatrenie 

2.1 
300 000 *   *   

Opatrenie 

2.2 
8 000 000 *   *   

Opatrenie 

2.3 
3 000 000 *   *   

Opatrenie 

2.4 
1 130 000 *   *   

Opatrenie 

2.5 
17 500 000 *   *   

Opatrenie 

2.6 
1 300 000 *   *   

Opatrenie 

3.1 
1 200 000 *   *   

Opatrenie 

3.2 
500 000 *   *   

Spolu  39 330 000 *   *   

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Poznámka: 

  *    znázornenie predpokladaného spôsobu financovania daného projektu/aktivity. 

 

 

 

Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania 

 Dôležitým momentom v procese realizácie PHSR je schvaľovanie financovania 

jednotlivých projektových zámerov obecným zastupiteľstvom. Pri výbere projektov je nutné 

prihliadať na ich dôležitosť a význam či už z legislatívneho hľadiska, alebo vo vzťahu k 

rozvoju obce. 

Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov, ktorá je uvedená nižšie, 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 č. 25 (F3)- Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov 

Kategória 
Úroveň 

dôležitosti 

Hodnotiace kritérium 

(podmienky pre zaradenie do úrovne 

dôležitosti) 

Projekt 

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; 

1.1.1; 1.1.2; 

1.2.1; 2.1.1; 

2.2.1; 2.5.2; 
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c) projekty MAS; 

d) projekty OOCR; 

e) projekty miestnych 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. 

2.5.4; 2.6.1; 

3.1.1; 3.1.2;  

3 Stredná 

Projekty s potenciálom spolufinancovania 

z EŠIF a z iných zdrojov a/alebo projekty, 

ktorých realizácia je pre rozvoj obce 

vhodná. 

1.1.3; 1.2.2; 

1.3.1; 1.3.2; 

2.3.1; 2.4.1; 

2.4.2; 2.4.3; 

2.5.1; 2.5.3; 

3.1.4; 3.2.1 

4 Nízka Projekty v štádiu zámerov / úvah  

5 Najnižšia Ostatné  

Zdroj: MDVRR 2015, vlastné spracovanie 



Program rozvoja obce Fričkovce 2015-2022 
 
 

82 
 

Záver 
 

Formulár č. 26 (Z1) - Schválenie PHSR 

Schválenie PHSR 

Dokument  Názov:  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Fričkovce na roky 

2015 - 2022 

 Štruktúra dokumentu: 

dokument je štruktúrovaný podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja a podľa Metodiky na vypracovanie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, vydanej 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, verzia 2.0, 

február 2015.  

Spracovanie  Forma spracovania: 

Spracovanie PHSR vykonala obec svojpomocne, na základe externého 

odborného poradenstva. 

 Obdobie spracovania: 

Rok 2015 

 Riadiaci tím: 

Riadiaci tím pozostával z 5 členov a v procese spracovania mal 2 

pracovné zasadania. 

 Pracovné skupiny: 

Pracovná skupina hospodárska mala 5 členov (počet pracovných zasadaní 

2), pracovná skupina sociálna 5 členov (2 zasadania) a pracovná skupina 

environmentálna 5 členov (2 zasadania) . 

 Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: 

verejnosť bola vyzývaná participovať na procese spracovania PHSR 

prostredníctvom web stránky obce, jej názory boli zozbierané formou 

dotazníkového prieskumu.  

 Náklady na spracovanie: 

400,- eur 

Prerokovanie  Prerokovanie v orgánoch samosprávy: 
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11.09.2015 

 Verejné pripomienkovanie: 

16.07.2015 

Schválenie  Návrh na uznesenie zastupiteľstva: 

„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Fričkovce na roky 2015 – 2022“.  

Zdroj: Weisová, Bernátová2012, vlastné spracovanie 
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Povinné prílohy PHSR 
 

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

do spracovania PHSR  

 Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické 

a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)  

 Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR  

 Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2)  

 Príloha č. 5 - Dohoda o partnerstve  

 Príloha č. 6 - Zoznam tabuliek. grafov, obrázkov a formulárov 
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Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov 

zapojených do spracovania PHSR 

 

 

Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do 

spracovania PHSR 

Zoznam členov riadiaceho 

tímu: 

Ing. Matej Straka starosta obce 

Viera Demjaničová referentka Ocú 

Mgr. Martina Harčaríková zástupkyňa starostu 

Prioritná oblasť 

Hospodárska 

Jaroslav Šoltýs 
poslanec, predseda finančnej 

komisie 

Martin Puchala poslanec a člen FK 

Ing. Gabriela Harčaríková členka FK 

Ing. Vladimír Iľko člen 

Prioritná oblasť - 

Sociálna 

Ing. Matej Straka starosta 

Mgr. Martina Harčaríková zástupkyňa starostu 

Mgr. Eva Borodáčová riaditeľka ZŠ 

Anna Sabolová učiteľka MŠ 

Mgr. Kristína Semánková 
člen komisie školstva, 

kultúry a športu 

Prioritná oblasť - 

Environmentálna 

Martin Puchala 
poslanec, predseda komisie 

VP a ŽP 

Marta Harčariková 
poslanec, člen komisie VP a 

ŽP 

Ing. Maroš Katrinič 
poslanec, člen komisie VP a 

ŽP 

Miroslav Pavličko člen komisie VP a ŽP 

Jaroslav Šoltýs 
poslanec, člen komisie VP a 

ŽP 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové 

strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva) 

 

 

Formulár č. 27 (PP1) - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu 
Platnosť 

dokumentu 

Úroveň 

dokumentu 
Zdroj 

Národná stratégia regionálneho 

rozvoja SR (NSRR)  
2030 národná www.mindop.sk 

Koncepcia územného rozvoja 

Slovenska (KURS 2011) 
 národná www.build.gov.sk/mvrrsr 

PHSR Prešovského samosprávneho 

kraja 2008 - 2015 
2008 - 2015 regionálna www.po-kraj.sk 

Štatistický úrad SR   www.statistics.sk 

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

Koncepcia územného rozvoja 

Slovensko 2001 
2020 národná 

www.telecom.gov.sk 

www.build.gov.sk/ 

Strategický plán rozvoja dopravnej 

infraštruktúry SR do roku 2020 - 

návrh  

2020 národná www.telecom.gov.sk 

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

Zdroj: MDVRR 2015, vlastné spracovanie 

 

2 V súčasnosti prebieha proces spracovania nového PHSR Prešovského samosprávneho kraja, predpokladaný 

termín jeho schválenia je koncom roka 2015.  

 

 

 

Formulár č. A 1 - Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát /téma Zdroj dát Webová stránka 

Demografia 
Štatistický úrad SR 

Obecný úrad Fričkovce 

slovak.statistiscs.sk 

www.frickovce.sk 

Bývanie 

Štatistický úrad SR 

Obecný úrad Fričkovce 

Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov 2011 

slovak.statistiscs.sk 

www.frickovce.sk 

datacube.statistics.sk/SOBD/ 

Školstvo a vzdelávanie 
Obecný úrad Fričkovce 

Štatistický úrad SR 

www.frickovce.sk 

slovak.statistiscs.sk 

Zdravotníctvo Obecný úrad Fričkovce www.frickovce.sk 
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Sociálna starostlivosť 

Obecný úrad Fričkovce 

Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny 

Štatistický úrad SR 

www.frickovce.sk 

www.upsvar.sk 

www.statistics.sk 

Ekonomická štruktúra 

Obecný úrad Fričkovce 

Štatistický úrad SR 

Obchodný register SR 

www.frickovce.sk 

slovak.statistiscs.sk 

www.oesr.sk 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

Internetové zdroje: 

datacube.statistics.sk www.po-kraj.sk 

datacube.statistics.sk/SODB/ partnerskadohoda.gov.sk 

statdat.statistics.sk www.obecfrickovce.szm.com 

www.mindop.sk 
http://naseobce.sk/mesta-a-obce/1361- 

frickovce/statistiky-a-grafy 

www.telecom.gov.sk http://frickovce.oma.sk 

www.eu2020.gov.sk http://www.e-

obce.sk/obec/frickovce/frickovce.html 

www.build.gov.sk/mvrrsr  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR 

 

PRO  Program Rozvoja Obce 

VÚC  Vyšší Územný Celok 

OcÚ  Obecný Úrad 

FK  Finančná Komisia 

ŽP  Životné Prostredie 

ZŠ  Základná Škola 

MŠ  Materská Škola 

PHSR  Program Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja 

ŠK  Športový Klub 

EŠIF  Európske Štrukturálne a Investičné Fondy 

ha  hektár 

KURS  Koncepcia Územného Rozvoja Slovenska 

ŠFRB  Štátny Fond Rozvoja Bývania 

ŠÚ SR  Štatistický Úrad Slovenskej Republiky 

ÚPSVar Ústredie Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny 

VÚC  Vyšší Územný Celok 

SODB  Sčítanie Obyvateľov, Domov a Bytov 

ORSR  Obchodný Register Slovenskej Republiky 

ŽRSR  Živnostenský Register Slovenskej Republiky 

EÚ  Európska Únia 

OP  Operačný Program 

PD  Projektová dokumentácia 

SP  Stavebné Povolenie 

CR  Centrálny Register 
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Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) 

 

Formulár č. 28 (R1)- Akčný plán 

Opatrenie , aktivita 
Termín 

(rok) 
Zodpovedný 

Financovanie 

(mil. eur) 

Opatrenie 1.1  Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry 

Projekt 1.1.1 - Rekonštrukcia miestnych 

komunikácii 
2016 - 2018 obec 3,15 

Projekt 1.1.2 - Vybudovanie chodníkov 2016 - 2018 obec 0,8 

Projekt 1.1.3 - Vybudovanie cykotrás 2016 - 2022 obec 1,35 

Opatrenie 1.2Zlepšenie technickej vybavenosti obce 

Projekt 1.2.1 - Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia 
2018 - 2021 obec 0,27 

Projekt 1.2.2 - Rekonštrukcia miestneho 

rozhlasu 
2018 - 2019 obec 0,36 

Opatrenie 1.3Skvalitnenie vybavenosti a služieb v oblasti cestovného ruchu 

Projekt 1.3.1 - Vybudovanie turistických 

náučných chodníkov 
2019 - 2020 obec 0,45 

Aktivita 1.3.2 - Príprava osláv 590. 

výročia v r. 2017 
2017 obec 0,02 

Opatrenie 1.4Spolupráca s okolitými a partnerskými obcami vrátane cezhraničnej 

spolupráce 

Aktivita / Projekt 1.4.1    

Opatrenie 2.1Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov 

Projekt2.1.1 - Kamerový systém v obci (2. 

časť) 
2019 - 2020 obec 0,3 

Opatrenie 2.2Tvorba podmienok pre bývanie 

Projekt 2.2.1 - Výstavba obecných 

nájomných bytov 
2017 - 2023 obec 8,0 

Opatrenie 2.3Podpora individuálnej bytovej výstavby 

Aktivita 2.3.1 - Podpora individuálnej 

bytovej výstavby 
2016 - 2023 obec 3,0 

Opatrenie 2.4Vybudovanie oddychových zón na verejných priestranstvách, výstavba 

detských ihrísk 

Projekt 2.4.1 - Vybudovanie oddychových  

zón na verejných priestranstvách 
2018 - 2021 obec 0,15 

Projekt 2.4.2 - Rekonštrukcia verejných 

priestranstiev 
2017 - 2023 obec 0,9 

Projekt 2.4.3 - Výstavba detských ihrísk 2018 - 2021 obec 0,08 

Opatrenie 2.5Zlepšenie kvality sociálnej infraštruktúry a verejných budov 
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Projekt 2.5.1 - Rekonštrukcia kultúrno - 

správnej budovy 
2016 - 2019 obec 3,0 

Projekt 2.5.2 - Vybudovanie domova 

sociálnych služieb 
2018 - 2020 obec 10,0 

Projekt 2.5.3 - Rekonštrukcia obecného 

úradu 
2016 - 2023 obec 2,5 

Projekt 2.5.4 - Rekonštrukcia školy 2017 - 2018 obec 2,0 

Projekt 2.5.5 - Výstavba multifunkčného 

ihriska v areáli školy 
- obec - 

Opatrenie 2.6Podpora kultúrneho a spoločenského života 

Projekt 2.6.1 - Vybudovanie 

multifunkčného zariadenia pre záujmovú a 

spolkovú činnosť 

2016 - 2019 obec 1,3 

Opatrenie 3.1Podpora aktivít a projektov v oblasti odpadového hospodárstva 

Projekt 3.1.1 - Vybudovanie zberného 

dvora 
2017 - 2022 obec 0,45 

Projekt 3.1.2 - Vybudovanie obecného 

kompostoviska 
2017 - 2022 obec 0,45 

Projekt 3.1.3 - Inštalácia kontajnerov na 

triedený odpad 
- obec - 

Aktivita 3.1.4 - Podpora budovania 

súkromných kompostovísk 
2017 - 2022 obec 0,3 

Opatrenie 3.2Boj proti čiernym skládkam 

Aktivita 3.2.1 - Likvidácia čiernych 

skládok a zakúpenie fotopascí 
2017 - 2023 obec 0,5 

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 
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Príloha č. 5 - Dohoda o partnerstve 

 

 

Formulár č. Ú 5 - Dohoda o partnerstve 

Názov  

Obdobie platnosti  

Predmet dohody  

Účastníci dohody  

Podporované 

aktivity 

 

Zdroj: Weisová, Bernátová 2012, vlastné spracovanie 
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