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PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Mirkovce na
roky 2021 – 2025. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú
dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej
samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými
nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.
Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a
programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje
lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých
schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR
Názov:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Mirkovce na roky 2021 - 2025

Územné vymedzenie:

Prešovský kraj / okres Prešov / obec Mirkovce

Územný plán VÚC schválený:

áno

Dátum schválenia PHRSR:

09.04.2021

Dátum platnosti:

platný na roky 2021 - 2025

Verzia:

1.0

Publikovaný verejne:

09.04.2021

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Základné identifikačné údaje
Názov obce

Mirkovce

Kraj

Prešovský

Okres

Prešov

Rozloha katastrálneho územia

955 ha

Starosta obce

Mgr. Marián Engel

Kontaktné informácie
Tel. č.

Obecný úrad: 051 / 77 811 00
Mobil: 0907 971 659

E-mail

obecmirkovce65@gmail.com

Webová stránka obce

www.obecmirkovce.sk
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ÚVOD
Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné
nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež
hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.
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1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý
programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na
základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou
uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR
Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mirkovce

Forma spracovania

Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
• Mgr. Marián Engel, starosta obce Mirkovce

Riadenie procesu

• Poradný tím PROROZVOJ

spracovania

• Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky, informovanie
prostredníctvom web stránky, formou Dotazníka

Obdobie
spracovania
Financovanie
spracovania

02 - 03/2021

Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce.

Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území
obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity
pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby
tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa
zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín
sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu
územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority
dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:
-

Založenie na kvalitných a overených dátach
Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická

a prírodno-environmentálna)
-

Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR

-

Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia

-

Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce
Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:
(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené
v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území
ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri
uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,
pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie
a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
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podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík, určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej
politiky, s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít potrebných na
zabezpečenie realizácie PHRSR,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a
hodnotenia

plnenia

PHRSR s ustanovením

merateľných

ukazovateľov,

vecný a časový

harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.
(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.
(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie
vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH
DOKUMENTOV
Názov dokumentu

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

Oblasť dát / téma

Národná stratégia
regionálneho

Zdroje údajov
http://www.mp

2020 - 2030

národná

rozvoja SR (NSRR)

regionálny rozvoj

sr.sk/mvrrfiles/
003994a.pdf

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR
Obec Mirkovce nemala záväzný PHRSR v predošlých rokoch, preto ho nie je možné hodnotiť.
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1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI
FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY
PHRSR

Metóda

Informovanie
verejnosti

Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

Účasť na miestnych aktivitách a
podujatiach
Stretnutia

Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízii

Návštevy lokalít (podobných obcí)

X

X

X

X

X

X

Dotazník pre širokú verejnosť

X

X

X

Prieskumy verejnej mienky

X

X

X

Verejné stretnutia

Verejné vypočutie (s odbornou skupinou )
Využitie miestnych ľudí na získavanie
názorov

Miestne poradné skupiny
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Informovanie

Metóda

verejnosti

Získavanie

Zohľadnenie

názorov

názorov

verejnosti

verejnosti

Odborné poradné skupiny

Pracovné skupiny

FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU
Dôležité otázky
Prečo je potrebné získať
informácie
prostredníctvom
prieskumu?

Zdôvodnenie
Je ideálnym nástrojom na

Zdôvodnenie, náčrt a spôsob

získanie verejnej mienky

prieskumu, očakávané

obyvateľov.

výsledky.

Získanie čo najväčšieho
Čo je jeho cieľom?

Poznámky

počtu názorov všetkých
záujmových skupín
obyvateľov.

Definovanie záujmov
obyvateľov, kľúčové oblasti
prieskumu.

Vybraný typ prieskumu (online prieskum verejnej
Akým spôsobom sa bude
realizovať?

mienky obyvateľov) bol

Výber typu prieskumu -

vybraný na základe finančnej

náhodný, druh prieskumu -

nenáročnosti a možnosti

dotazník.

oslovenia veľkého počtu
respondentov.

Aké budú finančné nároky?

Najväčšie odhadované

Náklady za prieskum

náklady budú použité na

sú zahrnuté v cene za

zhotovenie materiálov

spracovanie dokumentu, bol
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Zdôvodnenie

Poznámky

kvalitného on-line prieskumu
a jeho vyhodnotenia – táto

vykonávaný externou

úloha bude zverená vybranej

spoločnosťou.

spoločnosti.
Prieskum sa bude realizovať
min. počas obdobia 2
Aké budú časové nároky?

mesiacov, aby mohla byť
oslovená čo najväčšia

Časový harmonogram 02/
2021 - 03/2021

skupina respondentov.
Hlavný koordinátor
Kto bude zodpovedný za

prieskumu zodpovedá ze

realizáciu prieskumu?

jeho správnu realizáciu a

Tím PROROZVOJ

analýzu zozbieraných dát.
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého
riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti:
socioekonomickú, územno-technickú a prírodnoenvironmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie
celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť
vytvoriť o území vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Obec Mirkovce leží v Košickej kotline, pri západnom úpätí Slanských vrchov, v doline potoka
Balka. V strednej časti východného Slovenska a spadá do Prešovského kraja. Nachádza sa
v spádovom území mesta Prešov, ktoré je vzdialené od obce približne 17 km. Výmera
katastrálneho územia je 955 ha. Stred obce leží v nadmorskej výške 285 m.n.m. a vrcholové
polohy vo východnej časti dosahujú 620 m.n.m.
Katastrálne územie obce Mirkovce obklopujú katastrálne územia obcí:
• Brestov a Šarišské Bohdanovce z južnej strany,
• Žehňa zo severovýchodnej strany,
• Petrovany zo severozápadnej strany,
• Drienov zo západnej strany.

2.2 HISTÓRIA
Dnešná obec Mirkovce vznikla až v roku 1944 zlúčením dvoch obcí - Nižné Mirkovce a Vyšné
Mirkovce. K obci Mirkovce bola pričlenená aj miestna časť pod názvom Niereše.
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Nižné Mirkovce sa po prvý raz spomínajú v roku 1320 ako Myrk. V stredoveku patrili k
Myžľanskému prepošstvu. Ďalšie názvy boli Mirkowcze (r.1773), Nižné Merkovce (r.1920), od roku
1920 Nižné Mirkovce (maďarsky Alsómérk). V 16. storočí boli zemepánmi Segneyovci a následne v
18. storočí Pillerovci. Po roku 1918 to bola poľnohospodárska obec.
Historicky mladšie Vyšné Mirkovce boli založené na území vedľa Nižných Mirkoviec až v roku
1764 pod názvom Felső Merk. Neskôr ako Vyšné Merkovce (r.1920) a od roku 1927 Vyšné Mirkovce
(maďarsky Felsőmérk). Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 44 domov a 331
obyvateľov. Následne o 40 rokov neskôr (v roku 1827) už mala 56 domov a 435 obyvateľov.
V roku 1910 žilo v Nižných Mirkovciach 202 obyvateľov a vo Vyšných Mirkovciach
305 obyvateľov. Obyvatelia obcí (dnes už jednej obce) sa v minulosti zaoberali tradičným
poľnohospodárstvom a lesnými prácami.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU
Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mirkovce je
definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a
potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov
o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie
časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.
Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o
počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva,
kultúry a ďalších oblastí.
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2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL
Rozvojový potenciál obce je v poľnohospodárskej výrobe (pestovateľstve, chovateľstve) a
následnom spracovateľstve - výrobkov z vypestovanej produkcie a spracovaní chovnej
produkcie. Výmera ornej pôdy v katastrálnom území obce je 489 ha, lúky a pasienky zaberajú
165,2 ha. Pôda je obhospodarovaná súkromne hospodáriacimi roľníkmi.
Okrem toho je tu potenciál rozvoja cestovného ruchu vybudovaním cyklistických značkovaných
chodníkov v spolupráci s okolitými obcami, ktoré by mohli využívať cykloturisti z mesta Prešova
(odbočka z cyklochodníka Prešov-Sigord) pre rodinné výlety na bicykli, ktorých cieľom by mohla
byť Mirkovská farma s domácimi zvieratkami (biofarma) a ponukou občerstvenia, stravovania domáce jedlá a mäsové produkty z dvora.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
V obci od roku 2010 evidujú každoročne len prírastky obyvateľov. Nárast je z počtu 1158 na
počet 1366 (r.2019), čiže o 208 obyvateľov. Najväčší podiel na náraste obyvateľov mal prirodzený
prírastok.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019
Rok

Počet obyvateľov

2010

1158

2011

1214

2012

1227

2013

1248

2014

1274

2015

1290

2016

1308

2017

1327

2018

1346
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Rok

Počet obyvateľov

2019

1366

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa posledných dostupných údajov z roku 2019 mala v obci miernu prevahu ženská
populácia, a to v pomere 51% ku 49%.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2019
Pohlavie

Počet obyvateľov

Muži

669

Ženy

697

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za
určité obdobie. V rokoch 2010 – 2019 bol zaznamenaný každoročne len prirodzený prírastok
obyvateľov, najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2019, kedy to bolo 31 obyvateľov.
Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom
a úbytkom. Počas sledovaných rokov mal kolísavý charakter, takže z tohto pohľadu nemožno
určiť jednoznačný vývojový trend. Najviac nových prisťahovaných obyvateľov zaznamenala obec
v rokoch 2014 a 2016. Najväčší počet obyvateľov odišiel v rokoch 2017 a 2019.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2010 AŽ 2019
Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2010

15

3

18

2011

15

-8

7
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Prirodzený
Rok

prírastok alebo
úbytok

Prírastok alebo

Celkový prírastok

úbytok sťahovaním

alebo úbytok

2012

9

4

13

2013

19

2

21

2014

16

10

26

2015

20

-4

16

2016

12

6

18

2017

29

-10

19

2018

23

-4

19

2019

31

-11

20

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Veková štruktúra obyvateľstva v obci Mirkovce je podľa troch kategórií:
• Predproduktívna: 0-14 rokov, ktorá je zastúpená v počte 440 obyvateľov.
• Produktívna
Produktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 841 obyvateľov.
• Poproduktívna
Poproduktívna: 64 a viac - predstavuje 85 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2019
Pohlavie

Predproduktívna
zložka

Poproduktívna

Produktívna zložka

zložka

Muži

212

422

35

Ženy

228

419

50

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.5 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený rómskou národnosťou (63,8 %), druhú najpočetnejšiu

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. MARCA 2021

OBCE-EPRO.SK

18

2021 - 2025

ANALYTICKÁ ČASŤ

MIRKOVCE

skupinu tvorí obyvateľstvo slovenskej národnosti (27,5 %). Okrem toho majú v obci zastúpenie aj
obyvatelia českej (jeden) a rusínskej národnosti (štyria).

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Národnosť

Počet obyvateľov

Slovenská

331

Rómska

768

Rusínska

1

Česká

4

Nezistená

100

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.6 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Z hľadiska vierovyznania sa obyvatelia obce hlásia k 8 náboženstvám, z ktorých dominantné
postavenie má rímskokatolícke s podielom 82,3% obyvateľov.

NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov

Rímskokatolícka cirkev

991

Gréckokatolícka cirkev

39

Pravoslávna cirkev

3

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

32

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

1

Kresťanské zbory

1

Bratská jednota baptistov

2

Cirkev československá husitská

1

Iná cirkev

1

Nezistené vierovyznanie

21

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. MARCA 2021

OBCE-EPRO.SK

19

2021 - 2025

ANALYTICKÁ ČASŤ

MIRKOVCE

Náboženské vyznanie
Obyvateľstvo bez vyznania

Počet obyvateľov
112

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.7 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najpočetnejšia skupina obyvateľov spadá do kategórie "bez vzdelania" s podielom 40,3%. Po
nich je hneď kategória "základné", ktorých je 36,1%. Nasledujú obyvatelia "bez maturity" (9,9%)
a obyvatelia "s maruritou" (8,2%). Vysokoškolsky vzdelaných osôb s ukončeným magisterským,
inžinierskym alebo doktorandským vzdelaním tvorí len 2,7%.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Počet obyvateľov

Základné vzdelanie

435

Učňovské vzdelanie (bez maturity)

79

Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)

40

Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou)

12

Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou)

77

Úplné stredné všeobecné vzdelanie (s maturitou)

10

Vyššie odborné vzdelanie

9

Vysokoškolské prvostupňové (bakalárske) vzdelanie

8

Vysokoškolské druhostupňové (inžinierske, magisterské)
vzdelanie

23

Vysokoškolské treťostupňové (doktorandské) vzdelanie

1

Bez vzdelania

485

Nezistené vzdelanie

25

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.2.8 EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
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V obci žije len 35,3 % ekonomicky aktívnych osôb, pričom 8,6 % tvoria dôchodcovia – obyvatelia
v poproduktívnom veku.

EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Ekonomická aktivita

Počet obyvateľov

Pracujúci (okrem dôchodcov)

156

Pracujúci dôchodcovia

9

Osoby na materskej dovolenke

2

Osoby na rodičovskej dovolenke

32

Nezamestnaní

258

Študenti stredných škôl

29

Študenti vysokých škôl

7

Osoby v domácnosti

39

Dôchodcovia

104

Príjemcovia kapitálových príjmov

1

Deti do 16 rokov

512

Iné

4

Nezistené

51

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA
Hospodárstvo obce je založené na poľnohospodárskej výrobe - pestovateľstve a chovateľstve
- a na lesnej činnosti. Čiastočne je v obci prevádzaná výrobná činnosť (pekáreň) a služby opravárenské, obchodné, školiace.
V obci neprevádzkuje svoju činnosť žiaden väčší podnikateľský subjekt, ktorý by ponúkal
pracovné miesta. Obyvatelia, ktorí chcú pracovať musia dochádzať za prácou do okolia, hlavne
do mesta Prešov (krajské aj okresné mesto). Taktiež viac pracovných príležitostí je v meste Košice
(krajské aj okresné mesto), ktoré je vzdialené 27 km. Avšak vzhľadom na vzdelanostnú štruktúru
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obyvateľov obce Mirkovce, kde cca 76% obyvateľstva je bez vzdelania alebo má len základné
vzdelanie, je veľmi obtiažne zamestnať sa, pretože väčšinou ani nespĺňajú kvalifikačné podmienky
na ponúkané voľné pracovné miesta. Taktiež pri dlhodobejšej nezamestnanosti strácajú takýto
ľudia s nízkym vzdelaním pracovné návyky a majú problém denne dochádzať do zamestnania. V
obci podľa národnostnej štruktúry skoro 64% obyvateľstva tvoria obyvatelia rómskej národnosti,
ktorí majú vysoký podiel na vzdelanostnej štruktúre obce a tým aj na percente nezamestnanosti v
obci. Veľká časť je odkázaná na dlhodobé poberanie sociálnych dávok.
Nezamestnanosť v celom okrese Prešov na konci roka 2020 bola vo výške 8,26%.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA
Obec Mirkovce v roku 2020 dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 140 488 €. Pričom
jej ročné náklady boli 706 112 € a celkové výnosy zabezpečila obec vo výške 846 599 €. Celková
zadĺženosť obce, čiže ukazovateľ vyjadrujúci do akej miery obec financuje svoje aktíva pomocou
cudzích zdrojov dosahuje len 16,6 %.
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Obec dlhodobo dosahuje kladné hospodárske výsledky. Ich výška v jednotlivých rokoch bola:

2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V obci Mirkovce majú svoje sídlo a prevádzku tieto podnikateľské subjekty - PEKÁREŇ Mirkovce
s.r.o., Despan s.r.o., BESPA Daniel Pancurák, Juraško Martin-autoservis, Marián Hufnágel-servis
tepelnej techniky (má prevádzku v časti Niereše).

PEKÁREŇ Mirkovce, s.r.o. zamestnáva cca 15 zamestnancov. Pečú sladké pečivo, slané pečivo a
chlieb. Na chudnutie ponúkajú bielkovinový večerný chlieb a bielkovinové krekry. V roku 2020
dosiahla pekáreň tržby 539 995 € a skončila rok so ziskom 14 397 €.

Spoločnosť s ručením obmedzeným Despan podniká hlavne v oblasti servisu, opravy a predaja
vysokozdvižných vozíkov. Okrem toho realizuje chovnú činnosť - chov hovädzieho dobytka a
agroturistickú činnosť - ponúka vychádzky do prírody na koňoch.

Spoločnosť

BESPA

Daniel

Pancurák

ponúka

školenia

vodičov

motorových

vozidiel,

vysokozdvižných vozíkov, vodičov z povolania a taktiež školenia bezpečnosti práce a protipožiarnej
ochrany.
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2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,
ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových
kategórií.
Občianska vybavenosť je sústredená v centre obce. Nachádza sa tu Obecný úrad s viacúčelovou
sálou, dve predajne potravín. V juhovýchodnej časti obce je areál poľnohospodárskej výroby,
ktorý je využívaný čiastočne aj pre výrobné a opravárenské služby.
Na východnej strane obce sa nachádza bývalá kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola
neskôr prestavaná na kostol, ktorý zasvätili sv. Jánovi Nepomuckému. Po jeho rekonštrukcii došlo
k zmene patrocínia. Premenoval sa na Kostol Krista Kráľa. Keďže tento kostol bol malý miestni
obyvatelia sa v roku 1995 rozhodli postaviť priestranejší kostol uprostred obce, ktorý bol vysvätený
v r. 1999 a zasvätený Kristu Kráľovi. Dňa 21.5.2013 došlo následkom blesku k požiaru starého
kostola, jeho stav neumožňoval opravu, preto bol z prevažnej časti zbúraný, zachovala sa iba
pôvodná kaplnka a základy kostola. Tieto časti boli v roku 2016-2017 zrekonštruované. Následne
dňa 13.5.2017 bola posviacka kaplnky. Kaplnka bola zasvätená pôvodnému patrónovi sv. Jánovi
Nepomuckému. V miestnej časti Niereše sa nachádza ešte grécko – katolícky kostol pochádzajúci
z r. 1993.

2.4.7 BÝVANIE
V obci je 138 bytov, z toho je 131 trvalo obývaných. Ďalších 7 je používaných ako rekreačné
chalupy. V rodinných domoch je 120 bytov a 18 bytov je v štyroch bytových domoch. Kvalita
bytového fondu je vyhovujúca. Avšak vo vzťahu k prognóze vývoja obyvateľstva a potrebám
rozvoja bytovej výstavby v obci je potrebné sa zamerať na obnovu jestvujúceho bytového fondu,
zvýšenie jeho kvality a modernizáciu. Obec v súčasnosti vyčlenila zónu Dlhé Brehy a spolu
s developerskou spoločnosťou

ponúka stavebné pozemky s novopostavenými domami.

Vzhľadom na záujem o stavebné pozemky v tejto lokalite obec uvažuje nad vyčlenením a ponukov
pozemkov na IBV v ďalšej obecnej zóne.
Nachádzajú sa tu rodinné domy vidieckeho typu s doplnkovým hospodárstvom a úžitkovou
záhradou, ktoré sú pôvodná zástavba obce. Novú zastavbu tvoria rodinné domy mestského typu
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s úžitkovou záhradou a v malej miere rodinné domy s doplnkovou vybavenosťou obchodu. V
južnej časti obce sa nachádza jeden bytový dom a v severnej časti v rómskej osade sa nachádzajú
tri trojpodlažné bytové domy. V severnej časti katastrálneho územia, vo vzdialenosti cca 1,5 km
od centra obce Mirkovce, je situovaná miestna časť Niereše s pomerne novou ulicovou zástavbou.
V tejto lokalite nie je žiadna vybavenosť. Priestorovo jej dominuje nový gréckokatolícky kostol v
centrálnej časti.

2.4.8 ŠKOLSTVO
V obci je prevádzkovaná Základná škola pre 1.-4. ročník. Učenie je realizované v dvoch
zrekonštruovaných objektoch s celkovou kapacitou 8 učební pre spolu 95 žiakov. Žiaci druhého
stupňa základnej školy, ročníky 5.-9. musia dochádzať do Základnej školy v Šarišských
Bohdanovciach. Aj keď priestory školy boli zrekonštruované chýba ešte jedáleň a interiérová
telocvičňa. Cvičenie je realizované len na vonkajších multifunkčných ihriskách.
V súčasnosti prebieha výstavba Materskej školy, ktorej odovzdanie je plánované v roku 2022.
Obec na tento účel získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Najbližšie učňovské, stredné a vysoké školy sa nachádzajú v meste Prešov alebo v meste
Košice.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
V obci nie je žiadne zdravotnícke zariadenie. Najbližšie zdravotnícka starostlivosť pre občanov
je poskytovaná v okolitých zdravotníckych zariadeniach:
• v obci Žehňa-Všeobecná ambulancia pre dospelých SIMA-MEDIK, s.r.o. (5 km)
• v obci Šarišské Bohdanovce-Všeobecná ambulancia pre dospelých APL Lemešany, s.r.o. (7 km)
• v meste Prešov vo FNsP Prešov a iné zdravotnícke zariadenia a lekárne v meste (17 km)
Sociálne služby obec realizuje a financuje z projektu EFRR, v rámci operačného programu
Ľudské zdroje. Obec plánuje vytvoriť aj denný stacionár pre dôchodcov a neskôr aj Komunitné
centrum, hlavne pre obyvateľov rómskej národnosti. Podrobnejšie o sociálnych službách
poskytovaných obcou je v dokumente KPSS.
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2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA
Obec v časti Mirkovce ani v časti Niereše nemá iné športové plochy okrem multifunkčných
ihrísk pri Základnej škole v Mirkovciach. Preto je v tomto smere potrebné vybudovať ďalšie
športoviská ako sú verejný viacšportový areál, futbalové trávnaté ihrisko, zóny pre športové vyžitie
detí a mládeže - ako sú biker plocha, skate plocha, detské dopravné ihrisko, detské ihriská a
pieskoviská pre rodiny s deťmi. Taktiež je nutné vybudovať telovičňu pre deti základnej školy,
ktorá by v určitých vyčlenených hodinách a víkendoch ponúkala aj športovanie verejnosti alebo
klubovým športovcom.

2.4.11 KULTÚRA
Kultúrne a spoločenské akcie pre obyvateľov obec organizuje v viacúčelovej sále s kapacitou
150 miest, ktorá sa nachádza priamo v budove Obecného úradu. Sú to hlavne spoločenské plesy
a zábavy pri rôznych príležitostiach.
Pre rozšírenie priestorových možností pre usporiadanie kultúrnych akcií v exteriéry obec už
začala s budovaním Amfiteátra. Po realizácii výsadby a vytvorení oddychovej zóny, čo obec plánuje
realizovať v okolí Amfiteátra, bude tento priestor slúžiť aj pre každodennú relaxáciu a stretnutia
obyvateľov.

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV
V obci sa nenachádzajú žiadne stravovacie ani ubytovacie kapacity, ktoré by mohli návštevníci
alebo turisti využiť. S dobudovaním podmienok pre cestovný ruch je plánované v schválenom
Územnom pláne obce.
Zaujímavým miestom pre turistov v tejto lokalite je vrcholová plošina Malá Zobrana a Zimná
skala. Na tomto mieste na vrchole pôsobili pustovníci mnísi (eremiti), ktorí si vyberali bezpečné
lokality na odľahlých miestach. Pretože na vrchole, približne uprostred sa nachádza otvor do útrob
Malej Zobrany, ktorý smeruje pomedzi skaly dole k potoku a vyúsťuje v ďalšej skale pri potoku.
Tento otvor v skale pri potoku Balka dostal názov Zimná skala. Tento navonok skrytý prechod z
vrcholu do údolia potoka pomedzi skaly využívali mnísi v prípade nebezpečenstva.
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2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ
Obec je účastníkom Združenia miest a obcí Slovenska - ZMOS. Združenie ZMOS bolo založené na
obhajobu spoločných oprávnených záujmov a presadzovanie potrieb svojich členov, teda miest,
obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc. Je to najväčšia nevládna organizácia združujúca,
zastupujúca a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v Slovenskej republike ako právnické
osoby. Od svojho založenia v marci 1990 sa aktívne zapája do reformných procesov verejnej
správy a svoje aktivity vyvíja tak vo vzťahu k svojim členom, ako aj vo vzťahu k národným
orgánom a tiež na európskej a medzinárodnej úrovni.

Na regionálnej úrovni je obec Mirkovce súčasťou Združenia Dolná Torysa.

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY
V obci v posledných rokoch evidujú každoročne prírastky obyvateľov. Najväčší podiel na
náraste obyvateľov mal prirodzený prírastok. Veková štruktúra obyvateľstva je priaznivá, podiel
predproduktívneho obyvateľstva (0-14 rokov) ku poproduktívnemu (64 rokov a viac) je vo výške
5,1. Obyvateľstvo obce je zastúpené prevažne rómskou národnosťou (63,8 %), druhú
najpočetnejšiu skupinu tvorí obyvateľstvo slovenskej národnosti (27,5 %).
Obec dlhodobo dosahuje kladné hospodárske výsledky. V obci majú svoje sídlo a prevádzku
podnikateľské subjekty - PEKÁREŇ Mirkovce s.r.o., Despan s.r.o., BESPA Daniel Pancurák, Juraško
Martin-autoservis, Marián Hufnágel-servis tepelnej techniky (má prevádzku v časti Niereše). Pôdu
obhospodarujú súkromný roľníci. Občianska vybavenosť je sústredená v centre obce. Nachádza sa
tu Obecný úrad s viacúčelovou sálou, dve predajne potravín. V juhovýchodnej časti obce je areál
poľnohospodárskej výroby, ktorý je využívaný čiastočne aj pre výrobné a opravárenské služby.
V severnej časti, lokalite Niereše, ktorá je vzdialená cca 1,5 km, nie sú zatiaľ pokryté základnou
občianskou vybavenosťou, nachádza sa tu v centrálnej časti gréckokatolícky kostol. Obec plánuje
v najbližšom období aj v tejto časti zlepšiť vybavenosť - podporiť obchodnú prevádzku potravín,
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zmiešaného tovaru.
V obci sa nachádzajú, ako pôvodná zástavba, rodinné domy vidieckeho typu s doplnkovým
hospodárstvom a úžitkovou záhradou. Novú zastavbu už tvoria rodinné domy mestského typu s
úžitkovou záhradou a v malej miere rodinné domy s doplnkovou vybavenosťou obchodu. V južnej
časti obce sa nachádza jeden bytový dom a v severnej časti v rómskej osade sa nachádzajú tri
trojpodlažné bytové domy. Obec v súčasnosti vyčlenila zónu Dlhé Brehy a spolu s developerskou
spoločnosťou ponúka stavebné pozemky s novopostavenými domami. Vzhľadom na záujem
o stavebné pozemky v tejto lokalite a obec chce podporiť podmienky na prisťahovanie najmä
mladých rodín, uvažuje nad vyčlenením a ponukou pozemkov na IBV v ďalšej obecnej zóne. Obec
prevádzkuje ZŠ pre 1.-4. ročník a zároveň stavia novú MŠ. Zdravotnícke zariadenie sa v obci
nenachádza. Pre zlepšenie života obyvateľov v sociálnej oblasti plánuje vytvoriť denný stacionár
pre dôchodcov a neskôr aj Komunitné centrum, hlavne pre obyvateľov rómskej národnosti.

2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA
Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a
technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a
limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI
Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná
v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z
roku 2011). Obec leží v blízkosti rozvojovej osi prvého stupňa, ktorá spája mestá Košice a Prešov.
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Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia.
Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú
dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti.

2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie
jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA
Obcou prechádza ciesta 3.tr. číslo III/3438 Brestov - Niereše, ktorá plní v obci funkciu zbernej
komunikácie. Katastrálnym územím prechádza aj cesta 3.tr. číslo III/3325 Šarišské Bohdanovce Dúbrava. Táto sa ďalej napája na cestu I/18 Prešov – Košice a na diaľnicu D1 v Záborskom. Na cesty
3.triedy prechádzajúce obcou sa napájajú všetky miestne komunikácie.
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2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA
V obci sa nachádzajú tri autobusové zastávky. Dve sa nachádzajú v časti Mirkovce. Jednu
zastávku obec rekonštruovala v minulom období a druhú (na hornom konci) plánuje
rekonštruovať do dvoch rokov. Tretia zastávka je v časti Niereše, ktoré sú vzdialené od časti
Mirkovce cca 1,5 km. Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD Prešov a.s. aj EUROBUS a.s. Košice,
počet spojov je dostatočný.

2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Obcou neprechádza žiadna železničná trať. Najbližšia železničná zastávka je v obci Ličartovce,
alebo v obci Kysak (aj medzinárodné vlaky). Taktiež v meste Prešov, alebo v meste Košice.

2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA
Na území obce sa nenachádza vodný tok na ktorom by bola prevádzkovana lodná doprava.
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2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA
Na území obce sa nachádza letisko, ktoré je prevádzkované na letecké práce v
poľnohospodárstve, napr. na práškovanie polí. Najbližšie letisko medzinárodného významu je v
meste Košice vzdialenom 31 km.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA
V obci nie sú v dostatočnej miere vybudované parkovacie plochy, je potrebné ich rozšíriť
vzhľadom na lepšiu bezpečnosť dopravy v obci. Parkovanie je možné v obmedzenej miere pri
Obecnom úrade, kostoloch a predajniach. Obyvatelia využívajú na státie okraj vozovky, alebo
parkujú na svojich pozemkoch v dvoroch.

2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA
Chodníky sú prevažne vybudované (aspoň z jednej strany) popri ceste číslo III/3438, ktorá
prechádza centrom obce. Ďalšie chodníky pozdĺž miestnych komunikácií v niektorých zónach je
nutné dobudovať.

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA
V obci nie je vybudovaný samostatný chodník pre cyklistov, preto využívajú na svoj presun
okraj vozovky, čo značne znižuje ich bezpečnosť pri míňaní sa s osobnými automobilmi,
autobusmi, nákladnou dopravou, alebo aj chodcami.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu
územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy,
ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti
zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre
dodávaných médií alebo signálov.
Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že
ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a
hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých
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ostatných systémov v spoločnosti.

2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU
V katastrálnom území obce Mirkovce sú evidované dva vodné zdroje - prameň Baracky a
prameň Pod Zobranou so stanovenými ochrannými pásmami I. a II. stupňa. Obec Mirkovce má
vybudovaný obecný vodovod v správe VVS a.s. Košice, napájaný z vodojemu východne od obce,
3

ktorý má kapacitu 150 m a v časti Niereše je zásobovanie pitnou vodou len z vlastných zdrojov –
studní.
V rómskej osade je problém s prístupom k pitnej vode v niektorých rodinách, pretože vzhľadom
na ich sociálnu situáciu si nemôžu dovoliť stále pripojenie domácnosti na vodovod. Pre umožnenie
získania prístupu k pitnej vode pre tieto rodiny aspoň jednorázovo, má obec v pláne vybudovať
výdajné miesto pitnej vody pri rómskej osade.

2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Zásobovanie obce je riešené zo vzdušného distribučného vedenia VSD a.s. Košice VN 22kV č.
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V314, ktoré je napájané z elektrickej stanice 110/22kV ES0586-02 Prešov II. Distribúcia a dodávka
elektriny pre obyvateľov a objekty v obci je zabezpečovaná zo vzdušnej distribučnej siete NN,
napájanej z troch distribučných staníc VN/NN VSD a.s. Technický stav siete je vyhovujúci a pri
súčasnom odbere pracuje spoľahlivo pri dodržaní predpísaných parametrov elektroenergetickej
siete.

2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Obec je plynofikovaná. Je zásobovaná zemným plynom z RS Drienov 3000m3/hod. aj RS
Haniska 2000 m3/hod. V obci je vybudovaná kombinovaná STL sieť s PN 200 kPa a NTL sieť s PN
2,1 kPa. Miestna distribučná sieť je z oceľových a PE rúr. Plyn je využívaný pre varenie, kúrenie aj
prípravu teplej vody obytných objektov i občianskej vybavenosti.

2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM
Zásobovanie teplom pre objekty vo vlastníctve obce je riešené plynovými kotlami. Jednotlivé
byty sú riešené individuálne plynovým kotlom, kotlom na tuhé palivo alebo zriedka aj elektrickým
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ohrevom. Ohrev teplej vody je zabezpečovaný tiež individuálne zásobníkom ku plynovému kotlu,
alebo elektrickým bojlerom.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD
Odpadové vody sú odvedené z jednotlivých objektov do malých čistiarní odpadových vôd typu
BIO CLEANER a po vyčistení sú stokami „A“ DN 600 a DN 1000, „B“ DN 400 a DN 300 a „C“ DN 300
zaústené cez lapače splavenín a cez výustné objekty do miestneho potoka. Pre novú lokalitu IBV
už domové ČOV neboli odborom životného prostredia povolené, preto budú jednotlivé objekty
kanalizáciou napájané na centrálnu ČOV. Obec už zabezpečila projekt na centrálnu ČOV pre
túto lokalitu. Miestna časť Niereše nemá vybudovanú kanalizáciu, jednotlivé objekty majú vlastné
žumpy. Rómska osada taktiež ešte nemá vybudovanú kanalizáciu, ani domové ČOV. Obyvatelia
tejto časti používajú vonkajšie suché WC záchody.

2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE
Telefónne rozvody pevnej siete sú v obci postupne rušené (nadzemné vedenia aj telefónne
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stĺpy). Pre telekomunikačnú spoločnosť nebolo ekonomicky únosné udržiavanie ani rozširovanie
pevnej siete. Pevná sieť bola nahradená bezdrôtovým mobilným pokrytím celej lokality bázovými
stanicami (vysielačmi). V obci je možné teraz využívať mobilné hlasové alebo dátové služby. Obec
má zriadený obecný rozhlas, ktorý je aj v miestnej časti Niereše.

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE
Verejné osvetlenie je vybudované v prevažnej časti obce.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA
Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej
dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie (územný plán
VÚC).

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY
Cestnú dopravu má obec riešenú cestou číslo III/3438 Brestov - Niereše, ktorá plní v obci
funkciu zbernej komunikácie. Pričom katastrálnym územím prechádza aj cesta číslo III/
3325 Šarišské Bohdanovce - Dúbrava. Táto sa ďalej napája na cestu I/18 Prešov – Košice a na
diaľnicu D1 v Záborskom. V obci sa nachádzajú tri autobusové zastávky, z toho jedna v miestnej
časti Niereše. Jedna zastávka už bola rekonštruovaná a ďalšie má obec v pláne rekonštruovať.
Hromadnú dopravu zabezpečujú dve spoločnosti SAD Prešov a EUROBUS Košice. Obcou
neprechádza železničná trať. Najbližie letisko medzinárodného významu sa nachádza v Košiciach.
Pre zlepšenie bezpečnosti pohybu v rámci obce je potrebné dobudovať parkovacie a odstavné
plochy, chodníky pozdĺž miestnych komunikácií aj samostatný cyklochodník v obci.
Obec Mirkovce má vybudovaný obecný vodovod, ktorý je napájaný z vodojemu východne od
obce, ktorý má kapacitu 150 m2. V časti Niereše je potrebné dobudovať vodovod, v súčasnosti je
tu zásobovanie pitnou vodou len z vlastných zdrojov – studní. Pre zlepšenie prístupu k pitnej vode
pre sociálne odkázané rodiny v tejto osade má obec v pláne vybudovať výdajné miesto pitnej vody
pri rómskej osade. Obec je elektrifikovaná aj v prevažnej miere plynofikovaná. Kanalizačná sieť
je postupne budovaná, odpadové vody sú odvedené z jednotlivých objektov do malých čistiarní
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odpadových vôd typu BIO CLEANER. V nových lokalitách IBV bude kanalizácia riešená centrálnou
ČOV, na ktorú už má obec projekt. Verejné osvetlenie je už vybudované a z hľadiska zlepšenia
bezpečnosti v obci je potrebné doinštalovať ešte monitorovací kamerový systém.

2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA
Prírodno-environemtálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného
prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a
ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE
V obci sa nenachádza zdroj väčšieho znečisťovania ovzdušia, avšak ovzdušie je poznačené
miernym až stredným znečistením, ktoré je charakteristické pre celý okres. Hoci obec nie je
priamo zasiahnutá, v prípade nepriaznivých vetrov sa sem dostávajú splodiny a látky z oblasti
Košíc. Železiarne U.S.Steel Košice sú najväčším producentom znečisťujúcich látok na celom
Slovensku už od roku 1965, kedy vznikli pod názvom Východoslovenské železiarne, národný
podnik. K znečisteniu ovzdušia priamo v obci prispieva aj vykurovanie domov tuhými palivami (v
ktorých nie je ešte zavedený zemný plyn).

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. MARCA 2021

OBCE-EPRO.SK

36

ANALYTICKÁ ČASŤ

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. MARCA 2021

2021 - 2025

MIRKOVCE

OBCE-EPRO.SK

37

ANALYTICKÁ ČASŤ

2021 - 2025

MIRKOVCE

2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY
V katastri obce sa nachádzajú len malé vodné toky - Drienovský potok a potok Balka. Tieto
potoky sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Najbližšou väčšou riekou je
Torysa, ktorá pramení v Levočských vrchoch a tečie cez Lipany, Sabinov, Veľký Šariš, Prešov a tvorí
ľavostranný prítok Hornádu. Potok Balka je jedným z prítokov rieky Torysa.

2.6.3 PÔDA
Na území prevládajú v západnej časti pseudogleje modálne, kultizemné nasýtené až kyslé
zo sprašových hlín a svahovín. Vo východnej časti lokálne gleje zo zvetralín rôznych hornín a
sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové zo stredne ťažkých až ľahkých skeletnatých
zvetralín nekarbonátových hornín.
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2.6.4 HLUK
Na území obce ani v jej blízkom okolí nebol identifikovaný faktor, ktorý by spôsoboval neustály
nadmerný hluk. Občasný zdroj hluku však spôsobujú vojenské vrtuľníky, ktoré v rámci skúšobných
aj inštruktážnych letov pristávajú a následne vzlietavajú z letiskovej plochy v obci. Za ďalší zdroj
hluku, ktorý je ale v norme, je možné považovať automobilovú dopravu na komunikáciách III.
triedy , ktoré prechádzajú intravilánom obce. Ide o zdroj hluku líniového charakteru.

2.6.5 ŽIARENIE
Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného
žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované nízke riziko výskytu radónu. Globálnym
problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy,
ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j.
pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).
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2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu od roku 2020 v spolupráci so
spoločnosťou Kosit a.s. Košice. Odpad priebežne uskladňovaný obyvateľmi RD v nádobách KUKA
(110 litrových), alebo v rómskej osade v pristavených veľkoobjemových kontajneroch (1 100
litrových), je podľa ich naplnenia vyvážaný. Od roku 2021 má obec zavedený tzv. Férový zber, čo
prakticky znamená váženie komunálneho odpadu. Každá nádoba má svoj čip a ten je priradený
konkrétnej domácnosti, zberové vozidlo má zariadenie na čítanie a obyvatelia si platia iba za
skutočne vyvezené nádoby.
Pre celkové zníženie komunálneho odpadu, v súlade s ekologickým prístupom, obyvatelia
realizujú separáciu - triedenie odpadu. Odseparovaný odpad je uskladňovaný a vyvážaný podľa
dohodnutého a zverejneného harmonogramu:
• 2x ročne - papier a lepenka
• 1x za mesiac - plasty (uskladňované v plastových 110 litrových nádobách)
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• 2x ročne - kovy
• 3x ročne - sklo (uskladňované v plastových 110 litrových nádobách)
Kuchynský odpad od fyzických osôb - BIO odpad - obec neodoberá. Obyvatelia sú usmerňovaní
seminármi a realizáciou kampaní nielen separovať odpad, ale aj likvidovať vlastný biologický
odpad. Pre podporu likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho v domácnosti má
obec rozpracovaný projekt dodania kompostéru pre každú domácnosť v obci.

2.6.7 ZELEŇ
Východná časť katastrálneho územia je zalesnená a siaha do vrchoviny Slánskych vrchov. Časť
lesa je aj v západnej časti s porastom duba a buka, dolinná časť je odlesnená. Lesné pozemky
zaberajú výmeru 207,46 ha, z toho porastová plocha predstavuje 203,30 ha. Lesné pozemky patria
do lesného hospodárskeho celku (LHC) Solivar, lesný celok Neštátne lesy. Z hľadiska kategorizácie
lesov je 119,63ha hospodárskych lesov, ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných
produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov a 83,67ha sú ochranné
lesy, ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok.

2.6.8 RELIÉF
Západná časť územia je charakteristická miernym pahorkatinovým reliéfom. Východná časť
územia má členitejší reliéf. Prevláda tu silne členitá pahorkatina, ktorá prechádza do stredne
členitej vrchoviny.
Nadmorská výška skúmaného územia sa pohybuje od 280 m n. m. do 620 m n. m. Najnižšia
nadmorská výška sa nachádza v centrálnej časti riešeného územia, pri vodnom toku Balka.
Najvyššia je východná časť na vrcholových polohách okolitej vrchoviny Zobraná.
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2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE
Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie
geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti
a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní
príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku
geografickým faktorom.
Riešené územie po geomorfologickej stránke spadá v rámci subprovincie Vnútorné Západné
Karpaty,
do oblasti Lučensko-Košická zníženina, celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina a
do Matransko-Slánskej oblasti, celku Slanské vrchy, podcelku Šimonka.
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2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE
Geologickú stavbu riešeného územia prestavujú vo východnej časti andezitové vulkanity
Východného
Slovenska, ktoré kontaktujú s deluviálnymi sedimentmi (nerozlíšené svahoviny a sutiny) štvrtohôr.
V strednej časti územia prevládajú treťohorné ílovce, pieskovce a hality, ktoré kontaktujú v
západnej
časti územia proluviálne sedimenty (hlinité až piesčito-hlinité štrky).

2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY
Územie obce patrí do mierne teplej a mierne vlhkej klimatickej oblasti, charakterizovanej
priemerom menej ako 50 letných dní za rok. Júlový priemer teploty vzduchu nad 16°C. V rámci
mierne teplej
oblasti územie patrí do okrsku mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až
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vrchovinového.
Priemerná teplota vzduchu v januári dosahuje -4,5°C, v júli 18,4°C, pričom priemerná ročná teplota
vzduchu je 6-7 °C. Priemerný ročný počet letných dní je 40, mrazových 87. Počet dní so snehovou
pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 90 -100 dní. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 550
do 600 mm.

2.6.12 RASTLINSTVO
Z pohľadu rastlistva na území obce je veľký rozdiel medzi východnou lesnatou časťou katastra
a západnou poľnohospodárskou časťou územia. Východnú časť katastra pokrývajú lesné plochy,
remízky, prechodné leso-krovinné spoločenstvá a trvalé trávne porasty. V centrálnej časti územia
a západnej časti katastra dominuje typická poľnohospodárska krajina. V sprievodnej rastlinnej
vegetácii miestnych vodných tokov sa nachádzajú dreviny - vŕba biela, vŕba krehká, topoľ osikový,
topoľ, hloh jednosemenný, javor poľný, báza čierna, hrab obyčajný, jelša lepkavá.
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2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO
Živočíšstvo na tomto území sa vyskytuje na lúkach a pasienkoch, alebo v lesoch. Žije tu celá
škála druhov, ale je to hlavne poľovná zver. K bežným druhom tohto typu prostredia patria srnec
hôrny, jeleň karpatský, zajac poľný, líška obyčajná. Lesy sú významnou zložkou štruktúry krajiny,
ktorá priaznivo ovplyvňuje druhovú diverzitu živočíšnych spoločenstiev. Pre výskyt jednotlivých
druhov vytvárajú areálové hniezdne možnosti (myšiak lesný, jastrab lesný, sokol lastovičiar) a
úkrytové možnosti (srnec hôrny, jeleň európsky, sviňa divá).

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Katastrálne územie obce Mirkovce leží v Prešovskom kraji a na území okresu Prešov. Podľa
environmentálnej regionalizácie SR ho možno hodnotiť ako prostredie vyhovujúce (2. stupeň)
až prostredie vysokej úrovne (1. stupeň). Obec sa taktiež stará o pravidelný vývoz a separáciu
odpadu.
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2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných
zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon
vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných
ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových
vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti
právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou
činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. Základným právnym predpisom
na ochranu prírody je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR
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V katastrálnom území obce Mirkovce sa nachádzajú resp. ho zasahujú chránené územia v
zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovúzemie NATURA 2000 - Chránené vtáčie územie Slanské vrchy, ktoré má výmeru 63 904 ha.
Územie sa vyznačuje dostatkom lesných komplexov s lúkami, poliami a pasienkami, nachádzajú
sa tu druhy viazané hniezdením na lesné biotopy a potravným teritóriom na ich široké okraje
a otvorenú krajinu. Typickými predstaviteľmi Slanských vrchov sú orol kráľovský, výr skalný, orol
krikľavý, včelár lesný, žltochvost lesný a bocian čierny.
Nachádzajú sa tu biotopy európskeho významu. Biotopy, ktoré boli identifikované v skúmanom
území, sú charakterizované v Katalógu biotopov Slovenska.
Geonofondová lokalita Zobraná – predstavuje lesný komplex s reliktnými teplomilnými
spoločenstvami na skalnatých svahoch. Typická teplomilná vegetácia osídľuje najmä južné a
juhozápadné svahy. Existencia teplomilných spoločenstiev je podmienená stanovištnými
podmienkami a je výsledkom dlhodobého prúdenia teplého vzduchu z juhu a po východných
a západných predhoriach Slanských vrchov. Zobraná spolu s ďalšími lokalitami teplomilnej
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vegetácie sú dokladom vývoja a migrácie teplomilného rastlinstva z juhu na sever.
Na tomto území sa nachádzajú 2 jaskyne. Úpätná jaskyňa (dĺžka 3m, 370 m n.m.) a Veterná diera
(hĺbka 11m, 459 m.n.m) v Malej Zobranej. Veterná diera je významným zimoviskom salamandry
škvrnitej v počte až niekoľko sto kusov.

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
PLOCHY
Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce. Z pohľadu prírodnoenvironmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle zákona o ochrane prírody a
krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/
2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú územia, ktoré je možné využiť
na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a nenarušia
ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY
V obci sa nenachádza zdroj väčšieho znečisťovania ovzdušia, avšak ovzdušie je poznačené
miernym až stredným znečistením. Hoci obec nie je priamo v blízkosti mesta Košíce, ale
v prípade nepriaznivých vetrov sa sem dostávajú splodiny a látky z priemyselnej oblasti Košíc, z
prevádzky Železiarní U.S.Steel Košice, ktoré sú najväčším producentom znečisťujúcich látok na
celom Slovensku. V katastri obce sa nachádzajú len malé vodné toky - Drienovský potok a potok
Balka. Za zdroj hluku v obci, ktorý je ale v norme, je možné považovať automobilovú dopravu na
komunikáciách III. triedy, ktoré prechádzajú intravilánom obce, ale taktiež aj občasné nalietávanie,
pristávanie a odlietávanie vojenských vrtuľníkov v rámci inštruktážnych letov na letiskovej ploche
v obci.
V súlade s envimentálnym prístupom obec zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu a taktiež
pôsobí a podporuje dôslednú separáciu odpadu. Pre ďalšie zlepšenie pripravuje obec podmienky
pre likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach.
Západná časť územia je charakteristická miernym pahorkatinovým reliéfom. Východná časť
územia má členitejší reliéf. Prevláda tu silne členitá pahorkatina, ktorá prechádza do stredne
členitej vrchoviny. Nadmorská výška skúmaného územia sa pohybuje od 280 m n. m. do 620
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m n. m. Územie patrí do mierne teplej a mierne vlhkej klimatickej oblasti, charakterizovanej
priemerom menej ako 50 letných dní za rok. Životné prostredie možno hodnotiť ako prostredie
vyhovujúce (2. stupeň) až prostredie vysokej úrovne (1. stupeň). Na katastrálne územie obce
zasahuje územie NATURA 2000 - Chránené vtáčie územie Slanské vrchy. Vyznačuje sa dostatkom
lesných komplexov s lúkami, poliami a pasienkami, nachádzajú sa tu druhy viazané hniezdením
na lesné biotopy a potravným teritóriom na ich široké okraje a otvorenú krajinu. Typickými
predstaviteľmi Slanských vrchov sú orol kráľovský, výr skalný, orol krikľavý, včelár lesný, žltochvost
lesný a bocian čierny.

2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY
Zhodnotenie prieskumu verejnej mienky tvorí samostatnú prílohu.

2.8 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného
stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

»

Voľné pozemky pre IBV

»

Poloha obce v blízkosti dvoch
krajských miest

»

Dobrá veková štruktúra obyvateľstva

»

Nízka premávka na cestných
komunikáciách

»

Vysoká kvalita životného prostredia

Slabé stránky
8

9

6

7
8

»

Nevybudovaná kanalizácia v lokalite
rómskej osady

»

Nevybudovaný vodovod v časti
Niereše

»

Nevyhovujúci technický stav cesty do
lokality rómskej osady

»

Nevybudovaný monitorovací
bezpečnostný kamerový systém

»

Veľmi nízke percento vysokoškolsky
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vzdelaných obyvateľov

»

Neustále skvalitňovanie podmienok
pre život v obci

7

»

Minimálna ponuka práce v obci

»

Nevybudované oddychové zóny s

7

6

detskými ihriskami
Príležitosti

Ohrozenia

»
»

Prisťahovanie mladých rodín

8

Vysoké percento obyvateľov
9

marginalizovanej komunity s nízkou
vzdelanostnou úrovňou

»

Zvýšenie cykloturistiky v obci

»

Poskytovanie stravovacích služieb v
biofarme

»

6

8

»

Vysoké percento obyvateľov

7

odkázaných na sociálnu pomoc

»

Žiadne pracovné návyky u dlhodobo

7

nezamestnaných obyvateľov

Podnikatelia v tradičných
remeselných zručnostiach -

7

»

Absencia sociálnych služieb

»

Absencia sociálneho výrobného

6

kováčstvo, drevárstvo

»

Podnikanie - predaj bio výrobkov z
dvora

»

Dobudovanie infraštruktúry pre
športovanie

6

7

podniku

7

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel
silných a slabých stránok vyšiel 45 - 46 = -1, rozdiel príležitostí a ohrození bol 42 - 36 = 6, čo
spoločne udáva stratégiu spojenectva.
Stratégiu spojenectva sa odporúča pre také riešené územie, v ktorom prevažujú slabé stránky
a príležitosti. Aby mohlo územie využiť otvárajúce sa príležitosti, na ktorých zvládnutie nemá
dostatok vnútorných schopností, snaží sa postupne posilňovať svoju pozíciu a odstrániť
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nedostatky. Odporúča sa vytvorenie partnerstva so susednou obcou/mestom, vďaka čomu sa
posilní pozícia riešeného územia.
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2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
4) Podnikatelia v

1) Prisťahovanie
mladých rodín

2) Zvýšenie

3) Poskytovanie

cykloturistiky v

stravovacích

obci

služieb v biofarme

tradičných

5) Podnikanie -

remeselných
zručnostiach kováčstvo,

predaj bio
výrobkov z dvora

drevárstvo
A) Voľné pozemky pre
IBV

++

B) Poloha obce v
blízkosti dvoch

++

++

++

++

krajských miest
C) Dobrá veková
štruktúra obyvateľstva
D) Nízka premávka na

+
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4) Podnikatelia v

1) Prisťahovanie
mladých rodín

2) Zvýšenie

3) Poskytovanie

cykloturistiky v

stravovacích

obci

služieb v biofarme

tradičných

5) Podnikanie -

remeselných
zručnostiach kováčstvo,

predaj bio
výrobkov z dvora

drevárstvo
cestných komunikáciách
E) Vysoká kvalita
životného prostredia

++

+

F) Neustále
skvalitňovanie
podmienok pre život v

++

obci

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
6) Dobudovanie infraštruktúry pre športovanie
A) Voľné pozemky pre
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6) Dobudovanie infraštruktúry pre športovanie
IBV
B) Poloha obce v
blízkosti dvoch

++

krajských miest
C) Dobrá veková
štruktúra obyvateľstva

+

D) Nízka premávka na
cestných komunikáciách
E) Vysoká kvalita
životného prostredia
F) Neustále
skvalitňovanie
podmienok pre život v
obci
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia
pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a
priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej
politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa
navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a
aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.
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3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE
V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít,
opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie
špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou
ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Obec podporujúca záujem o prisťahovanie
ponukou bytovej výstavby, s vybudovanou
infraštruktúrou a neustálym skvalitňovaním
podmienok pre život v obci“
3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA


Monitorovanie  Finančný rámec  Hodnotiace kritérium 
Výnosovo-nákladová analýza  Mapa aktivít 
Ukazovateľ výstupu



Projektový zámer



Príprava projektu

Akčný plán



CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita 1.1: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1: Cesty a chodníky
Aktivita 1.1.1.1: Chodník a cesta k rómskej osade

Priorita 1.2: Technická infraštruktúra



Opatrenie 1.2.1: Podpora IBV
Aktivita 1.2.1.1: Podpora výstavby rodinných domov v časti Niereše


Aktivita 1.2.1.2: Podpora výstavby rodinných domov v zóne Dlhé Brehy
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Aktivita 1.2.1.3: Príprava novej lokality pre výstavbu RD v obci

Priorita 1.3: Cestovný ruch



Opatrenie 1.3.1: Návštevníci a turisti
Aktivita 1.3.1.1: Propagácia turistickej lokality Zimná skala


Aktivita 1.3.1.2: Propagácia a organizácia akcií v lokalite Letisko

CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita 2.1: Kvalita života
Opatrenie 2.1.1: Školstvo
Aktivita 2.1.1.1: Materská škôlka



Opatrenie 2.1.2: Služby obce
Aktivita 2.1.2.1: Prístavba šatní a sociálnych zariadení k požiarnej zbrojnici



Aktivita 2.1.2.2: Terénna sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít II.



Aktivita 2.1.2.3: Výstavba výdajného miesta na pitnú vodu v rómskej osade


Aktivita 2.1.2.4: Vybudovanie verejného priestranstva s altánkom v časti Niereše


Aktivita 2.1.2.5: Vytvorenie Komunitného centra sociálnych služieb

Aktivita 2.1.2.6: Denný stacionár pre dôchodcov

Aktivita 2.1.2.7: Park a oddychová zóna pre rodiny s deťmi pri zóne Dlhé Brehy


Aktivita 2.1.2.8: Pokračovanie v revitalizácii parkovej zóny v centre obce

Aktivita 2.1.2.9: Rekonštrukcia autobusovej zastávky v hornej časti obce

Aktivita 2.1.2.10: Dobudovanie amfiteátra

Aktivita 2.1.2.11: Vybudovanie trhoviska v centre obce

Aktivita 2.1.2.12: Zmena a doplnenie Územného plánu

CIEĽ 3: ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita 3.1: Životné prostredie
Opatrenie 3.1.1: Odpad
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Aktivita 3.1.1.1: Likvidácia vzniknutého biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním


Opatrenie 3.1.2: Kanalizácia
Aktivita 3.1.2.1: Odvádzanie zrážkových vôd v zóne Dlhé brehy


Aktivita 3.1.2.2: Vybudovanie ČOV v časti Niereše

Aktivita 3.1.2.3: ČOV pre zónu Dlhé Brehy

Opatrenie 3.1.3: Ekológia
Aktivita 3.1.3.1: Nabíjacia stanica pre elektromobily
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MIRKOVCE

PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení
a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR.
Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na
úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými
skupinami projektov.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. MARCA 2021

OBCE-EPRO.SK

60

2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

MIRKOVCE

FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA
OBLASTÍ
Opatrenie
1.1.1 Cesty a chodníky

Projekt/Aktivita
1.1.1.1 Chodník a cesta k
rómskej osade

Prioritná oblasť
1.1 Dopravná infraštruktúra

1.2.1.1 Podpora výstavby
rodinných domov v časti
Niereše
1.2.1 Podpora IBV

1.2.1.2 Podpora výstavby
rodinných domov v zóne

1.2 Technická infraštruktúra

Dlhé Brehy
1.2.1.3 Príprava novej lokality
pre výstavbu RD v obci
1.3.1.1 Propagácia turistickej
lokality Zimná skala
1.3.1 Návštevníci a turisti

1.3.1.2 Propagácia a

1.3 Cestovný ruch

organizácia akcií v lokalite
Letisko
2.1.1 Školstvo

2.1.1.1 Materská škôlka
2.1.2.1 Prístavba šatní a
sociálnych zariadení k
požiarnej zbrojnici

2.1.2 Služby obce

2.1.2.2 Terénna sociálna

2.1 Kvalita života

práca a terénna práca s
prítomnosťou
marginalizovaných rómskych
komunít II.
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Opatrenie

MIRKOVCE

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

2.1.2.3 Výstavba výdajného
miesta na pitnú vodu v
rómskej osade
2.1.2.4 Vybudovanie
verejného priestranstva s
altánkom v časti Niereše
2.1.2.5 Vytvorenie
Komunitného centra
sociálnych služieb
2.1.2.6 Denný stacionár pre
dôchodcov
2.1.2.7 Park a oddychová
zóna pre rodiny s deťmi pri
zóne Dlhé Brehy
2.1.2.8 Pokračovanie v
revitalizácii parkovej zóny v
centre obce
2.1.2.9 Rekonštrukcia
autobusovej zastávky v
hornej časti obce
2.1.2.10 Dobudovanie
amfiteátra
2.1.2.11 Vybudovanie
trhoviska v centre obce
2.1.2.12 Zmena a doplnenie
Územného plánu
3.1.1 Odpad

3.1.1.1 Likvidácia
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Opatrenie

Projekt/Aktivita

Prioritná oblasť

vzniknutého biologicky
rozložiteľného odpadu
kompostovaním
3.1.2.1 Odvádzanie
zrážkových vôd v zóne Dlhé
brehy
3.1.2 Kanalizácia

3.1.2.2 Vybudovanie ČOV v
časti Niereše
3.1.2.3 ČOV pre zónu Dlhé
Brehy

3.1.3 Ekológia

3.1.3.1 Nabíjacia stanica pre
elektromobily
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

MIRKOVCE

FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Dopravná infraštruktúra
Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Cesty a chodníky/Chodník a cesta k rómskej osade
Hlavné
ukazovatele

Prístup do zóny rómskej osady

Ukazovatele

Počet

dopadu

2020

2021

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 2: Technická infraštruktúra
Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Podpora IBV/Podpora výstavby rodinných domov v časti Niereše
Hlavné
ukazovatele

Zvýšenie stavu obyvateľov

Ukazovatele
dopadu

Počet

2021

2025

0

25

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.2: Podpora IBV/Podpora výstavby rodinných domov v zóne Dlhé Brehy
Hlavné

Zvýšenie počtu obyvateľov

Ukazovatele
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Ukazovateľ
ukazovatele

MIRKOVCE

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

dopadu

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

0

25

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.3: Podpora IBV/Príprava novej lokality pre výstavbu RD v obci
Hlavné
ukazovatele

Stavebné pozemky

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2024

2025

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 3: Cestovný ruch
Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.1: Návštevníci a turisti/Propagácia turistickej lokality Zimná skala
Hlavné
ukazovatele

Cestovný ruch

Ukazovatele
dopadu

Počet

2021

2025

0

5

Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.2: Návštevníci a turisti/Propagácia a organizácia akcií v lokalite Letisko
Hlavné
ukazovatele

Atraktívne verejné podujatia

Ukazovatele
dopadu
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Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Kvalita života
Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Školstvo/Materská škôlka
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

MŠ v obci

Počet

vplyvu

2020

2022

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Kvalita života
Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.1: Služby obce/Prístavba šatní a sociálnych zariadení k požiarnej zbrojnici
Hlavné
ukazovatele

Podmienky pre hasičov

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2020

2021

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.2: Služby obce/Terénna sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít II.
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Ukazovateľ

Definícia

Hlavné

Sociálne služby

Ukazovatele

ukazovatele

marginalizovanej komunite

vplyvu

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Počet

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

2020

2022

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.3: Služby obce/Výstavba výdajného miesta na pitnú vodu v rómskej osade
Hlavné
ukazovatele

Prístup k pitnej vode

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2021

2022

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.4: Služby obce/Vybudovanie verejného priestranstva s altánkom v časti Niereše
Hlavné
ukazovatele

Oddychová zóna v časti Niereše

Ukazovatele
dopadu

Počet

2023

2023

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.5: Služby obce/Vytvorenie Komunitného centra sociálnych služieb
Hlavné
ukazovatele

Komunitné centrum

Ukazovatele
dopadu

Počet

2024

2024

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.6: Služby obce/Denný stacionár pre dôchodcov
Hlavné
ukazovatele

Dôchodcovský stacionár

Ukazovatele
vplyvu
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Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.7: Služby obce/Park a oddychová zóna pre rodiny s deťmi pri zóne Dlhé Brehy
Hlavné
ukazovatele

Parkovo-oddychová zóna

Ukazovatele
dopadu

Počet

2022

2023

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.8: Služby obce/Pokračovanie v revitalizácii parkovej zóny v centre obce
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

Centrálny park

vplyvu

Počet

2021

2022

1

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.9: Služby obce/Rekonštrukcia autobusovej zastávky v hornej časti obce
Hlavné
ukazovatele

Zastávka autobusu

Ukazovatele
dopadu

Počet

2022

2022

0

1

2021

2021

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.10: Služby obce/Dobudovanie amfiteátra
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

Amfiteáter

vplyvu

Počet

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.11: Služby obce/Vybudovanie trhoviska v centre obce
Hlavné

Trhové miesto

Ukazovatele
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Ukazovateľ
ukazovatele

MIRKOVCE

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

vplyvu

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

0

1

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.12: Služby obce/Zmena a doplnenie Územného plánu
Hlavné
ukazovatele

Doplnenie ÚP

Ukazovatele

Počet

vplyvu

2021

2022

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Životné prostredie
Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Odpad/Likvidácia vzniknutého biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Hlavné
ukazovatele

Zníženie vyvážaného odpadu

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2021

2021

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Životné prostredie
Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.1: Kanalizácia/Odvádzanie zrážkových vôd v zóne Dlhé brehy
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

Zrážková voda

Počet

vplyvu

2021

2023

0

1

Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.2: Kanalizácia/Vybudovanie ČOV v časti Niereše
Hlavné
ukazovatele

Ukazovatele

Obecná ČOV

Počet

dopadu

2024

2024

0

1

2023

2023

0

1

Opatrenie 3.1.2/Aktivita 3.1.2.3: Kanalizácia/ČOV pre zónu Dlhé Brehy
Hlavné
ukazovatele

Čistička v zóne Dlhé Brehy

Ukazovatele

Počet

vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Prioritná oblasť 1: Životné prostredie
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Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná jednotka

Východiskový

Cieľový rok/

rok/hodnota

hodnota

Opatrenie 3.1.3/Aktivita 3.1.3.1: Ekológia/Nabíjacia stanica pre elektromobily
Hlavné
ukazovatele

Podpora ekológie

Ukazovatele
vplyvu

Počet

2022

2022

0

1

Návrat na hierarchickú štruktúru
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FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV
Názov projektu

Chodník a cesta k rómskej osade

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2021

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci technický stav cesty a chodníka do zóny
rómskej osady

Cieľ projektu

Zvýšiť bezpečnosť pri pohybe v obci

Výstupy

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry

Používatelia

Obyvatelia rómskej národnosti

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Materská škôlka

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nevybudované priestory pre MŠ

Cieľ projektu

Zlepšiť kvalitu života

Výstupy

Materská škôlka

Používatelia

Rodiny s deťmi
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2021 - 2025

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Indikátory monitoringu

MIRKOVCE

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Prístavba šatní a sociálnych zariadení k požiarnej
zbrojnici

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2021

Stav projektu pred realizáciou

Absencia šatne a sociálneho zariadenia v požiarnej
zbrojnici

Cieľ projektu

Skvalitniť zázemie hasičov

Výstupy

Šatne a sociálne vybavenie

Používatelia

Hasiči

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Terénna sociálna práca a terénna práca s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

MIRKOVCE

Partneri garanta

Poskytovateľ sociálnych služieb

Začatie a ukončenie projektu

2020 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Absencia sociálnych služieb

Cieľ projektu

Poskytnutie služieb marginalizovanej komunite

Výstupy

Zlepšenie života

Používatelia

Príjemcovia sociálnych služieb

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Likvidácia vzniknutého biologicky rozložiteľného
odpadu kompostovaním

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Dodávateľ kompostérov

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2021

Stav projektu pred realizáciou

Absencia domáceho likvidovania biologicky
rozložiteľného odpadu

Cieľ projektu

Likvidácia bio odpadu

Výstupy

Kompostéry

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
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MIRKOVCE

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Nabíjacia stanica pre elektromobily

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Dodávateľ nabíjacích staníc

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Absencia dobíjacej stanice

Cieľ projektu

Podporiť prevádzku elektromobilov

Výstupy

Nabíjacia stanica

Používatelia

Používatelia elektromobilov

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Výstavba výdajného miesta na pitnú vodu v rómskej
osade

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Absencia výdajne pitnej vody

Cieľ projektu

Zlepšiť prístup k pitnej vode

Výstupy

Výdajňa pitnej vody
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

MIRKOVCE

Používatelia

Obyvatelia rómskej národnosti

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Odvádzanie zrážkových vôd v zóne Dlhé brehy

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Neodvedená zrážková voda v zóne Dlhé brehy

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy

Odvodňovací žľab

Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovanie verejného priestranstva s altánkom v
časti Niereše

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť a dodávateľ exteriérových
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detských ihrísk
Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Absencia oddychovej zóny

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy

Oddychová zóna

Používatelia

Obyvatelia, mladé rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovanie ČOV v časti Niereše

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Dodávateľ technológie ČOV

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Absencia obecnej ČOV v časti Niereše

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia časti Niereše

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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MIRKOVCE

Názov projektu

Vytvorenie Komunitného centra sociálnych služieb

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Poskytovateľ sociálnych služieb

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Absencia Komunitného centra

Cieľ projektu

Skvalitniť život pre sociálne odkázaných obyvateľov

Výstupy
Používatelia
Indikátory monitoringu

Sociálne odkázaný obyvatelia, prevažne rómskej
národnosti
Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Denný stacionár pre dôchodcov

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Pracovníci denného stacionára

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Absencia denného stacionára

Cieľ projektu

Skvalitnenie života dôchodcom

Výstupy

Stacionár

Používatelia

Dôchodcovia

Indikátory monitoringu

Počet
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MIRKOVCE

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podpora výstavby rodinných domov v časti Niereše

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Developerská spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Voľné stavebné pozemky

Cieľ projektu

Zvýšiť počet obyvateľov

Výstupy

Nová zóna IBV

Používatelia

Záujemcovia o IBV

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Podpora výstavby rodinných domov v zóne Dlhé Brehy

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Developerská spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Voľné stavebné pozemky

Cieľ projektu

Zvýšenie počtu obyvateľov prisťahovaním
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MIRKOVCE

Výstupy

Nová zóna IBV

Používatelia

Záujemcovia o IBV

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

ČOV pre zónu Dlhé Brehy

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Dodávateľ technológie ČOV

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Absencia ČOV v zóne Dlhé Brehy

Cieľ projektu

Podporiť IBV v zóne Dlhé Brehy

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia v zóne Dlhé Brehy

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Park a oddychová zóna pre rodiny s deťmi pri zóne
Dlhé Brehy

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel
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Partneri garanta

MIRKOVCE

Sadovnícka spoločnosť a dodávateľ exteriérových
detských ihrísk

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

Absencia parku pri zóne Dlhé Brehy

Cieľ projektu

Podporiť IBV v zóne Dlhé Brehy

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Pokračovanie v revitalizácii parkovej zóny v centre obce

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Sadovnícka spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nedokončená revitalizácia centrálneho parku

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky
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MIRKOVCE

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v hornej časti obce

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Nevyhovujúci technický stav zastávky

Cieľ projektu

Skvalitniť život v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Dobudovanie amfiteátra

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2021

Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu

Absencia exteriérového priestoru pre kultúrne
podujatia a spoločenské stretnutia
Skvalitniť život v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia
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Indikátory monitoringu

MIRKOVCE

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká

Vandalizmus

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Vybudovanie trhoviska v centre obce

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Projektant a stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu

2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia trhoviska

Cieľ projektu

Podporiť podnikanie v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia a podnikatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Zmena a doplnenie Územného plánu

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Projektant

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2022

Stav projektu pred realizáciou

Potreba aktualizácie ÚP
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Cieľ projektu

MIRKOVCE

Skvalitniť život v obci

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Propagácia turistickej lokality Zimná skala

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Turistické informačné stredisko

Začatie a ukončenie projektu

2021 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia propagácie atraktivity

Cieľ projektu

Podporiť CR

Výstupy
Používatelia

Návštevníci, turisti

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Propagácia a organizácia akcií v lokalite Letisko

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel
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Partneri garanta

Majiteľ plochy Letiska

Začatie a ukončenie projektu

2022 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia väčších podujatí a výstav

Cieľ projektu

Podporiť CR

Výstupy
Používatelia

Obyvatelia, návštevníci, podnikatelia

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
Názov projektu

Príprava novej lokality pre výstavbu RD v obci

Garant

Obec Mirkovce

Kontaktná osoba garanta

Mgr. Marián Engel

Partneri garanta

Projektant

Začatie a ukončenie projektu

2024 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Záujem o IBV

Cieľ projektu

Zvýšiť počet obyvateľov prisťahovaním

Výstupy
Používatelia

Záujemcovia o IBV

Indikátory monitoringu

Počet

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru
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MIRKOVCE

REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť je zameraná na popis postupov
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu na základe stanovených merateľných
ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie
programu formou akčných plánov.
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2021 - 2025

MIRKOVCE

5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje,
riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií
PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných
programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu
zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta a obecné
zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať politiku
a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním zabezpečované
činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory
rozvoja aktivít na území obce.
Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú
vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.
Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie
všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia.
Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať
naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

Poznámka

Dokument spĺňa potrebné
Obsah dokumentu

3

0-4

náležitosti, avšak neobsahuje
všetky doplnkové formuláre.
Dokument je po odbornej
stránke zrozumiteľný, avšak

Zrozumiteľnosť dokumentu

3

0-4

niektoré časti sú zbytočne
zložito písané pre laickú
verejnosť.

Prehľadnosť dokumentu

4

0-4

Väzby dokumentu na iné
strategické dokumenty na
miestnej, regionálnej

s potenciálom územia

a atraktívny dizajn.
PHRSR nadväzuje len na

2

0-4

a národnej úrovni
Súlad navrhovanej stratégie

Dokument má jasnú štruktúru

základné strategické
dokumenty VÚC (územný plán
a PHRSR).
Zvolená stratégia je ideálna

4

0-4

vzhľadom k potenciálu daného
územia.
Jednotlivé kroky

Postupy monitorovania a
hodnotenia

3

0-4

monitorovania a hodnotenia
spĺňajú všetky náležitosti, ale
sú popísané príliš všeobecne.
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Skupina kritérií/Kritérium

Iné...

Váha

Rozsah

kritéria/

bodového

Body

hodnotenia

...

0-4

Poznámka

...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN
Akčný plán pre oblasť 1.1 Dopravná infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Ukazovateľ

Financovanie

výstupu

Opatrenie 1.1.1: Cesty a chodníky
Aktivita 1.1.1.1: Chodník

2020 až

Obec

a cesta k rómskej osade

2021

Mirkovce

72 000 €

Počet - 2021

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.2 Technická infraštruktúra
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.2.1: Podpora IBV
Aktivita 1.2.1.1: Podpora

2021 až

Obec

2025

Mirkovce

výstavby rodinných

2021 až

Obec

domov v zóne Dlhé

2025

Mirkovce

2024 až

Obec

2025

Mirkovce

výstavby rodinných
domov v časti Niereše

5 000 €

Počet - 2025

5 000 €

Počet - 2025

10 000 €

Počet - 2025

Aktivita 1.2.1.2: Podpora

Brehy
Aktivita 1.2.1.3: Príprava
novej lokality pre
výstavbu RD v obci
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Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 1.3 Cestovný ruch
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 1.3.1: Návštevníci a turisti
Aktivita 1.3.1.1:

2021 až

Obec

2025

Mirkovce

Propagácia a

2022 až

Obec

organizácia akcií v

2025

Mirkovce

Propagácia turistickej
lokality Zimná skala

3 000 €

Počet - 2025

4 000 €

Počet - 2025

Aktivita 1.3.1.2:

lokalite Letisko

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 2.1 Kvalita života
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 2.1.1: Školstvo
Aktivita 2.1.1.1:

2020 až

Obec

Materská škôlka

2022

Mirkovce

603 000 €

Počet - 2022

Opatrenie 2.1.2: Služby obce
Aktivita 2.1.2.1:
Prístavba šatní a

2020 až

Obec

sociálnych zariadení k

2021

Mirkovce

Aktivita 2.1.2.2: Terénna

2020 až

Obec

Náklady budú

sociálna práca a terénna

2022

Mirkovce

uvedené v

54 000 €

Počet - 2021

požiarnej zbrojnici

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
26. MARCA 2021

Počet - 2022

OBCE-EPRO.SK

90

2021 - 2025

REALIZAČNÁ ČASŤ

MIRKOVCE

Akčný plán pre oblasť 2.1 Kvalita života
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

práca s prítomnosťou

projekte

marginalizovaných

poskytovania

rómskych komunít II.

služieb

Ukazovateľ
výstupu

Aktivita 2.1.2.3: Výstavba
výdajného miesta na

2021 až

Obec

pitnú vodu v rómskej

2022

Mirkovce

Vybudovanie verejného

2023 až

Obec

priestranstva s

2023

Mirkovce

Vytvorenie

2024 až

Obec

Komunitného centra

2024

Mirkovce

2022 až

Obec

2022

Mirkovce

oddychová zóna pre

2022 až

Obec

rodiny s deťmi pri zóne

2023

Mirkovce

2021 až

Obec

2022

Mirkovce

20 000 €

Počet - 2022

10 000 €

Počet - 2023

osade
Aktivita 2.1.2.4:

altánkom v časti Niereše
Aktivita 2.1.2.5:

sociálnych služieb
Aktivita 2.1.2.6: Denný
stacionár pre
dôchodcov

Náklady budú
uvedené v

Počet - 2024

projekte

3 000 €

Počet - 2022

10 000 €

Počet - 2023

8 000 €

Počet - 2022

Aktivita 2.1.2.7: Park a

Dlhé Brehy
Aktivita 2.1.2.8:
Pokračovanie v
revitalizácii parkovej
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Akčný plán pre oblasť 2.1 Kvalita života
Termín

Opatrenie, aktivita

(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

zóny v centre obce
Aktivita 2.1.2.9:
Rekonštrukcia

2022 až

Obec

autobusovej zastávky v

2022

Mirkovce

Aktivita 2.1.2.10:

2021 až

Obec

Dobudovanie amfiteátra

2021

Mirkovce

2023 až

Obec

2025

Mirkovce

2021 až

Obec

2022

Mirkovce

5 000 €

Počet - 2022

3 000 €

Počet - 2021

10 000 €

Počet - 2025

10 000 €

Počet - 2022

hornej časti obce

Aktivita 2.1.2.11:
Vybudovanie trhoviska v
centre obce
Aktivita 2.1.2.12: Zmena
a doplnenie Územného
plánu

Návrat na hierarchickú štruktúru
Akčný plán pre oblasť 3.1 Životné prostredie
Opatrenie, aktivita

Termín
(rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 3.1.1: Odpad
Aktivita 3.1.1.1:
Likvidácia vzniknutého
biologicky
rozložiteľného odpadu

2021 až

Obec

2021

Mirkovce

28 200 €

Počet - 2021

kompostovaním
Opatrenie 3.1.2: Kanalizácia
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Životné prostredie
Opatrenie, aktivita
Aktivita 3.1.2.1:

Termín
(rok)

Zodpovedný

2021 až

Obec

2023

Mirkovce

2024 až

Obec

2024

Mirkovce

Aktivita 3.1.2.3: ČOV pre

2023 až

Obec

zónu Dlhé Brehy

2023

Mirkovce

Odvádzanie zrážkových
vôd v zóne Dlhé brehy
Aktivita 3.1.2.2:
Vybudovanie ČOV v časti
Niereše

Financovanie

152 686 €

Ukazovateľ
výstupu

Počet - 2023

Náklady budú
uvedené v

Počet - 2024

projekte
276 707 €

Počet - 2023

Opatrenie 3.1.3: Ekológia
Aktivita 3.1.3.1:
Nabíjacia stanica pre
elektromobily

2022 až

Obec

2022

Mirkovce

5 200 €

Počet - 2022

Návrat na hierarchickú štruktúru
5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme
efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej
stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované
a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie
v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných
úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.
Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane
ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový
rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa
zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K
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zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku
monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je
odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia
PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a
kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií
o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť
ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i
etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a
metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.
Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:
◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR
◦ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení
◦ vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj
Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii
plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností,
projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa
vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na
dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.
Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť
konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch.
Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele
úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v
danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie
a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.
Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na
získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa
transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.
Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.
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Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace
a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči
cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich
ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných
problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená
kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie
činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.
Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja:
◦ počet pripravených investičných aktivít
◦ počet zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem zrealizovaných investičných aktivít
◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov
◦ objem aktivizovaných vnútorných zdrojov
◦ miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR
◦ miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území
◦ počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území
◦ miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území
◦ miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia
◦ miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ
◦ počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít
◦ miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia

FORMULÁR Č. R 5 - PLÁN HODNOTENIA A MONITOROVANIA
Typ
hodnotenia

Vykonať prvýkrát

Dôvod vykonania/periodicita

Dlhodobé, vopred naplánované

Zistenie stavu dokumentu

Strategické

a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali

k reálnemu stavu riešeného

hodnotenie

byť diskusie a konzultácie

územia, čo sa naplnilo a čo

o naplnených a nenaplnených

nenaplnilo, riešenia príp.
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Typ

Vykonať prvýkrát

hodnotenia

cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má
vykonať prvý krát, si určí
samospráva riešeného územia
sama.

MIRKOVCE

Dôvod vykonania/periodicita

vzniknutých problémov a pod.
Periodicita, resp. pravidelné
opakovanie, je vhodná raz ročne.

Vykonáva sa pravidelnejšie a

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

častejšie, je založené na

PHRSR, najmä realizácia

Operatívne

krátkodobej báze. Dátum (mesiac a

jednotlivých projektov a ich vplyv na

hodnotenie

rok), kedy sa má vykonať prvý krát,

samotné riešené územie. Vykonáva

si určí samospráva riešeného

sa ideálne viac krát ročne (min.

územia sama.

2-krát).

Realizuje sa na konkrétnu časť
dokumentu (obvykle strategickú),
Tematické

v rámci ktorej sa identifikujú možné

hodnotenie

problémy. Dátum (mesiac a rok),

časti PHRSR

kedy sa má vykonať prvý krát, si
určí samospráva riešeného územia
sama.

Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za
Ad hoc
mimoriadne
hodnotenie

horúca“, sa vykonáva podľa
aktuálnej potreby, ak si to vyžiada
situácia (napr. vznikne nečakaný
problém). Nie je vopred stanovené,
kedy sa má realizovať prvý krát.

Ad hoc

Podobne ako mimoriadne
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projektový zámer, napr. v prípade,
keď je považovaný za rizikovú, čo
vyplýva z predchádzajúcej
monitorovacej správy. Periodicitu si
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sama.
Vykonáva sa podľa aktuálnej
potreby, ktorá vznikla nečakaným
odklonením sa od stanovených
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Vykonať prvýkrát

hodnotenia

Dôvod vykonania/periodicita
rozhodnutia starostu/primátora,

hodnotenie
celého PHRSR
alebo jeho
časti

hodnotenie, len sa určí, či je

kontrolného orgánu obce/mesta,

zamerané na vybranú časť, alebo

podnetu poslancov, príp. na

celý dokument. Nie je vopred

základe protokolu Národného

stanovené, kedy sa má realizovať

kontrolného úradu SR.

prvý krát.

Nepravidelná periodicita, podľa
potreby.

FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR
Časový

Miesto

Cieľová

rámec

konania

skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné
údaje

návrh

4/2021

obecný
úrad

poslanci

rokovanie

rozpočtu

rozpočet

k vybraným

obce na

projektom

rok 2021

PHRSR
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FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán
na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového
financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov
a výnosovo-nákladovú analýzu.
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,
potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú
súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať
na ich dôležitosť a dopad hospodársky, envimentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy sa
môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé zase
vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.
Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:
• vlastné zdroje, rozpočet obce,
• bankové úvery,
• štátne dotácie z účelových fondov,
• financie z Národných projektov,
• štrukturálne fondy,
• nadácie, neinvestičné fondy,
• účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,
• sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,
• združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,
• a iné.
Indikatívny sumár nákladov:
Oblasť

Rok
2021

Rok 2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

SPOLU

Hospodárska

74 600

3 600

3 600

8 600

8
600

99 000 €

Sociálna

379 000

332 000

19 000

3 000

3
000

736 000 €

Enviromentálna

80 886

55 200

326 707
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7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR
Schválenie PHRSR
Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Mirkovce na roky 2021 - 2025
Štruktúra:
1. Úvod – základná charakteristika a význam spracovania
dokumentu.
2. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových
oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodnoenvironmentálnej).
3. Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia
potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia
Dokument

udržateľného rozvoja územia.
4. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové
oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení,
potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu.
5. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a
organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o
monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne
realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja
obce (Formulár R 6).
6. Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje
zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje
financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR
7. Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.
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ZÁVER

MIRKOVCE

Schválenie PHRSR
Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO
Obdobie spracovania: 02 - 03/2021
Riadiaci tím: Mgr. Marián Engel, starosta obce Mirkovce
Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ
Spracovanie

a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO
Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: prieskum
verejnej mienky Dotazníkom
Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu
používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto
dokumentu
Prerokovanie v orgánoch samosprávy: starosta obce s

Prerokovanie

obecným zastupiteľstvom
Verejné pripomienkovanie: marec 2021
Návrh na uznesenie zastupiteľstva: Na prijatie uznesenia
obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej

Schválenie

väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný
súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Nariadenie a
uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr
do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
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