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Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR  
obce Stará Voda 

v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017  

VÚC/skupina obcí/mesto/obec  Obec Stará Voda  

Zadávateľ tvorby stratégie  Obec Stará Voda  

Identifikácia územnej/-ných 
samospráv/-y, pre ktorý/-é sa 
dokument spracováva  

  
Obec Stará Voda  

Plánovacie obdobie  2022-2030 
 

Navrhovaný/menovaný gestor 
spracovania PHRSR a jeho 
kontaktné údaje  

Ján Jarábek, starosta obce Stará Voda,  

email: jarabekjan74@gmail.com, obec.staravoda@gmail.com 
Kontakt : 0534895231, 0903636145 
 

Navrhovaný/menovaný 
koordinátor prípravných prác 
spracovania PHRSR a jeho 
kontaktné údaje  

Ing. Ľudovít Gurčík, Odborník Senior 2 mesta Gelnica,  
email: ludovit.gurcik@gelnica.sk  
Kontakt : 0534814128, 0902247589 
 

Členovia prípravného  
tímu/spracovatelia vstupnej 
správy  

Prípravný tím je zložený zo zástupcov obecného zastupiteľstva 
obce Stará Voda,  občanov obce Stará Voda 
 
Členovia prípravného tímu : 
1/ Ján Ogurčák, poslanec OcZ Stará Voda 
2/ František Hamrák, poslanec OcZ Stará Voda 
3/ Milada Majkuthová, opatrovateľka 
4/ Peter Slivenský, aktivačný pracovník obec Stará Voda 
 
 
Úlohou prípravného tímu je pripraviť podklady na rozhodnutie 
samosprávnych orgánov o aktualizácii, resp. o spracovaní 
nového PHRSR, ako aj o jeho forme, obsahu, rozsahu a 
hlavnom smerovaní, ktoré budú zosumarizované v rámci 
Vstupnej správy. 
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A. Základné údaje o PHRSR  

  

1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať  

1.1. Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu  

 
     Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
na roky 2022 – 2030  :  

➢ Získanie personálneho zabezpečenia na spracovanie dokumentu pre obec Stará Voda z NFP 
Operačného programu Efektívna verejná správa spolu financované Európskym sociálnym 
fondom na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP medzi MV SR a Mestom Gelnica na 
projekt  „ Podpora regionálneho  rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica “ 

➢ identifikované možnosti čerpania nenávratných finančných zdrojov vzhľadom na nové 
programové obdobie regionálnej politiky EÚ a nové rozvojové priority EÚ,  

➢ definovanie národných priorít implementácie Národnej stratégie regionálneho a územného 

rozvoja SR, Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, Partnerskej dohody SR na r. 2021 – 2027, 

➢ povinnosť pre obec v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja,  

➢ ukončenie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stará Voda na  roky 
2016 - 2022 k 31.12.2022 

1.2. Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje  

  
    Nový strategický dokument bude  riešiť okrem zadefinovaných problémov obce Stará Voda aj 
možnosti nového  programového  obdobia regionálnej politiky Európskej únie  a nových rozvojových 
priorít Európskej únie.   
Bude odzrkadľovať nové požiadavky  zadefinované prostredníctvom  národných priorít implementácie 
Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do r. 2030, Agendy 2030 a 
bude reagovať na územné integrované stratégie podľa jednotlivých oblastí. 
Dokument reflektuje aktuálne výzvy a problémy obce Stará Voda v oblastiach rozvoja miestnej 
samosprávy, v hospodárskej oblasti, sociálnej oblasti a oblasti životného prostredia a chce nadviazať 
na zrealizované aktivity v obci v predchádzajúcom programovom období od roku 2016 - 2022 
nasledovne : 
v roku 2016  
- oprava drevených  mantinelov na klzisku, 
- rekonštrukcia lávky - mosta  cez potok Kubova dolka, 
- rekonštrukcia schodov a plochy pred obecným úradom, 
- rekonštrukcia strechy bývalej materskej škôlky - časť 1, 
- výroba umučení -  nových krížov a sôch s. č. 1 a s. č. 19, 
- oprava umučení -  kríža a sochy na cintoríne, 
- výroba kovových lavičiek kostol a zastávka SAD, 
- oprava priepustu, križovatka s. č. 19, 
- osadenie unimobunky - hokejové ihrisko, 
- výroba a osadenie odrážok na cesty, 
- protipovodňové opatrenia v obci realizované Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. závod  
Košice. 
V roku 2017 
- rekonštrukcia strechy bývalej materskej škôlky - časť 2, 
- výstavba a výroba umučenia pomníka -  nový kríž a socha a oplotenia s. č. 72, 
- výroba kovovej lavičky kríž – umučenie s. č.72, 
- výroba a osadenie odrážok na cesty, 
- oprava miestnych komunikácii  a nespevnených ciest v obci vysyp drte, makadam, 
- oprava a údržba obecného rozhlasu,  
- oprava fasády – omietky kultúrneho domu. 
V roku 2018 
- osadenie BG žľabov do cesty,  výstavba šachty  priepustu, oprava priepustu s. č. 70, 
- inštalácia katafalku – chladiaceho boxu do kostola, 
- výstavba dreveného prístrešku pre zimný posypový materiál, 
- rozšírenie verejného LED osvetlenia kostol a križovatka cesta, 
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- oprava vodovodu prevádzky Pohostinstvo a betónových podláh v prevádzke  Potravín, 
- výstavba multifunkčného ihriska - začiatok prác,  
- rekonštrukcia vodovodnej siete - horný riadok firmou Podtatranská vodárenská spoločnosť,  
  a.s. Poprad. 
V roku 2019 
- výstavba multifunkčného ihriska – dokončenie, 
- osadenie žľabov do cesty s. č. 70,  
- výstavba – nového cestného mosta,  spojovacej cesty a križovatky s. č. 30, 
- rekonštrukcia mosta a zábradlia mosta s. č. 26, 
- rekonštrukcia a osadenie vstupnej braný na OcÚ,  priepustu,  
- výstavba protipovodňových opatrení z Environmentálneho fondu, kanál, odvodňovací kanál, žľaby,  
   priepusty, zberne  šachty,  
- výstavba spevnenej cesty a chodníka pod kultúrnym domom, 
- rekonštrukcia – asfaltovanie a opravy pozemných komunikácii: spodný riadok diel 4 - 291 m2, spodný     
  riadok diel 5 – 466 m2, spodný riadok diel 8 a 9 – 1.216 m2, kostol a požiarna zbrojnica diel 2 – 366   
  m2, horný riadok diel 3 – 421,5 m2, obecný úrad diel 7 – 90 m2, 
- zabezpečenie požiarnej techniky – dvojkolesový výsuvný rebrík ZD 12, 
- osadenie dopravného značenia, 
- rekonštrukcia strechy hospodárskej budovy, 
- osadenie priepustu – multifunkčne ihrisko, 
- odpadové hospodárstvo zavedenie systému – kompostery do domácnosti SEZO SPIŠ, 
- rozšírenie verejného LED osvetlenia multifunkčného ihriska, cesta, križovatka a nový most, 
- oprava a údržba obecného rozhlasu. 
V roku 2020 
- rekonštrukcia požiarnej veže, 
- chodník z dlažby pred vstupnými bránkami a odtokový  kanál zo žľabov pre multifunkčné ihrisko, 
- výstavba dláždeného kanála, šachta priepustu, výroba mreže a parkoviska na OcÚ, 
- osadenie a oprava vývesných vitrín na OcÚ, 
- rekonštrukcia – asfaltovanie a opravy pozemných komunikácii nový most, križovatky: spodný  
  riadok diel 1 - 510 m2, nový most, križovatky diel 6 – 236 m2 , osadenie BG žľabov do cesty, 
- protipovodňové opatrenia v obci realizovane Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. závod     
Košice. 
- výroba a osadenie závory „Talaby“ 
V roku 2021 
- dlažba kanála, parkoviska na OcÚ, 
- osadenie betónových žľabov parkovisko OcÚ, 
- výroba odpadových košov z dreva, 
- výroba železných lavičiek 2 ks a ich osadenie multifunkčné ihrisko, MŠ Švedlár 
- opravy nespevnených ciest v obci, 
- výmena verejného LED osvetlenia  5 ks na križovatkách a cintorín, 
- rekonštrukcia rozhlasového vedenia na spodný riadok novy závesný kábel. 
 
Hlavné výzvy, ktoré dokument rieši sú zahrnuté do nasledujúcich opatrení a aktivít, ktoré budú napĺňať 
víziu a hlavný cieľ. Jedná sa o nezrealizované aktivity PHSR obce Stará Voda na roky 2016 – 2022, 
taktiež reaguje na nové výzvy a potreby obce a jej občanov v novom programovom období regionálnej 
politiky EÚ.  Medzi hlavné aktivity obce nového programového dokumentu na obdobie do roku 2030 je 
reakcia na potreby obce spočívajúce v : 

➢ Nedostatočné vybavenie a potreba skvalitnenia a dobudovania technickej a dopravnej 
infraštruktúry- rekonštrukcia miestnych komunikácii aj nespevnených, obnova povrchu ciest 
KSK, chodníkov a parkovísk obce, modernizácia existujúcich a výstavba nových mostov, 
lávok, autobusových zastávok,  dopravná infraštruktúra, dopr. značenie, Verejne osvetlenie 
jeho rozšírenie a výmena za úsporné a inteligentne smalt riešenia LED, obecný rozhlas, 
rekonštrukcia vedenia a zavesenie na stĺpy NN VSE, VSD, a rozšírenie rozhlasu a rozšírenie 
a dostupnosť pokrytia signálu, tým spojená dostupnosť internetu (technicky nedostupný 
 T-COM a ORANGE) 

➢ Absencia kanalizácie, čističky odpadových vôd, podpora obce k nutnej rekonštrukcii 
vodovodu ( v správe PVS Poprad), vybudovanie plynofikácie obce, výstavba malých 
združených ČOV, zriadenie kamerového systému obce zvýšenie bezpečnosti. 

➢ Protipovodňové opatrenia z dôvodu opakujúcich povodni a vyhlásených III stupňov 
povodňovej aktivity, 
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➢ Rekonštrukcia a dobudovanie občianskej vybavenosti – modernizácia a rozšírenie 
multifunkčného ihriska (tenis, nohejbal, volejbal), zabezpečenie mantinelov na zimné klzisko 
so spevnením plochy pod klziskom, zabezpečenie posilňovacie zariadenia - stojiska do 
exteriéru, vybudovanie fínskej sauny do obce voľnočasové aktivity, modernizácia a technické 
vybavenie požiarnej zbrojnice a obstaranie protipovodňového vozíka, vybudovanie oplotenia  
cintorína, chodníkov na cintorín a spevnené parkovisko pred cintorínom, rekonštrukcia 
a modernizácia oplotení, oporných múrov, brán okolo obecných budov (OcÚ, bývalej MŠ, 
prevádzka Potraviny a Pohostinstvo, Kultúrny dom) a striech, rekonštrukcia Požiarna 
zbrojnica, náter strechy  prevádzky Potravín a Pohostinstva, zateplenie budov obecného 
úradu a bytov OcÚ, bývalej MŠ, prevádzka Potraviny a Pohostinstvo, Kultúrny dom, požiarna 
zbrojnica , hospodárska budova,  

➢ vysporiadanie pozemkov k individuálnej bytovej výstavbe (IBV) rodinných domov, podpora 
IBV, revitalizácia okolia rodinných domov a bytových domov, rekonštrukcia vnútorných 
priestorov nájomných bytov, 

➢ podpora dostupnosti služieb pre obyvateľov ( zdravotnícke, sociálne služby, vzdelávanie, 
kultúra, šport, služby obchodu a zabezpečenie udržateľnosti služieb ... ) v kontexte potrieb ich 
cieľových skupín,   

➢ v sociálnej oblasti zabezpečenie starostlivosti o seniorov, zdravotne postihnutých osôb 
(rozvojom a skvalitňovaním opatrovateľskej služby) a o ostatné znevýhodnené skupiny 
obyvateľov, vykonávanie opatrení k pomoci nezamestnaným občanom, rozvoj komunít 
a partnerstiev,  

➢ Výzvou v oblasti životného prostredia je chrániť životné prostredie a zdravie obyvateľov 
zveľaďovaním verejných priestranstiev, opatreniami smerujúcimi k ochrane životného 
prostredia, realizácia regulácie potoka, vôd zádržných opatrení, vybudovanie odvodňovacích 
rigolov, rekonštrukcie priepustov a priekop, využitie zelenej energie pri vykurovaní obecných 
budov, zriadenie elektro nabíjačky na elektromobily, elektro bicykle, rozvoj odpadového 
hospodárstva elimináciou čiernych skládok.  

➢ Rozvoj cestovného ruchu podmienený propagáciou obce, budovaním doplnkovej siete 
služieb cestovného ruchu spočívajúci v podpore ubytovacích a stravovacích kapacít, podpore 
a propagácií rekreačného strediska FRUKONA Košice, a.s., rozvoj skautského mestečka, 
chov rýb a rakov, podpora rozvoja výroby a predaja produktov ekofarmy - predaj z dvora, 
budovaním turistických chodníkov - náučný banský chodník a skanzen banskej činnosti 
v obci, fotogaléria, vybudovanie cyklotrasy a turistické trasy a trasy pre bežecké lyžovanie 
smer Zlatý stôl, podpora rozvoja prímestskej turistiky a rozvoj kultúrnych a športových podujatí 
v obci. 

➢ Nedostatočná dopravná dostupnosť autobusového a železničného spojenia do sídiel 
okresných miest. 
 

1.3. Hlavné  ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie  

     PHRSR obce Stará Voda na roky 2022-2030 predstavuje strednodobý rozvojový dokument obce 
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami príslušných strategických dokumentov regionálnej, 
nadregionálnej  i celoslovenskej pôsobnosti.  
 
Vízia obce Stará Voda do roku 2030  

- Vytvoriť podmienky pre udržateľný ekonomický rozvoj obce využívaním vnútorného potenciálu 
v atraktívnom a zdravom prostredí pre život, dodržaním zásad ochrany životného prostredia, 

- ponúknuť kvalitnú technickú a dopravnú infraštruktúru, kvalitné služby občianskej vybavenosti 
s rozvíjajúcimi sa sociálnymi službami a množstvom príležitostí na príjemné športové a kultúrne 
vyžitie, 

- umožniť prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu s dostatkom 
pracovných príležitostí a zvýšenie dopravnej dostupnosti územia s cieľom zabezpečenia 
kvalitného života všetkým jeho občanom. 

 

     Na základe definovanej vízie si obec stanovila do roku 2030 strategický cieľ : 
„Zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu územia obce Stará Voda využitím prírodného, kultúrneho 
a ľudského potenciálu, prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej infraštruktúry, 
podporou zamestnanosti a rozvojom podnikateľského prostredia využívaním inovácií s cieľom ochrany 
životného prostredia.“ 
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Strategický cieľ bude napĺňaný prioritnými cieľmi definovanými podľa rozvojových oblastí obce :  

- Hospodárska oblasť :  Zabezpečiť rozvoj konkurencieschopnej miestnej ekonomiky 
zvýšením atraktivity obce, rozvojom podnikania, zamestnanosti, dobudovaním a 
modernizáciou základnej infraštruktúry obce a rozvojom cestovného ruchu. 

- Sociálna oblasť : Vytvárať podmienky na zvýšenie kvality života v obci, podporovať rozvoj 
občianskej vybavenosti, rozvoj sociálnych služieb a komunitnej spolupráce, vzdelávania a 
bývania v obci.  

- Oblasť životné prostredie: Ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, využívaním 
energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, podporou adaptácie na zmeny klímy 
a podporou prechodu na obehové hospodárstvo. 

2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu  

2.1. Charakter dokumentu  

      Ide o spracovanie tvorbu nového dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce Stará Voda na roky na roky 2022 – 2030. 
Dokument bude spracovaný v rámci realizácie projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej 
rozvinutom okrese Gelnica" operačného programu Efektívna verejná správa. PHRSR obce je 
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR, 
realizovaný na princípe partnerstva, zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHRSR Košického 
samosprávneho kraja a smeruje k udržateľnému rozvoju obce. 
PHRSR obce Stará Voda na obdobie 2022 – 2030 je kľúčovým strednodobým strategickým 
dokumentom, ktorý bude pomáhať obci Stará Voda k všestrannému rozvoju svojho územia, 
k starostlivosti o kvalitu životného prostredia a k potrebám svojich obyvateľov, k ochrane 
a zveľaďovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva. 

 

2.2. Body obsahu PHRSR  

PHRSR obce Stará Voda na roky 2022 – 2030, súčasťou ktorého bude : 

Obsah 

Použité skratky 

Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií 

ÚVOD  
- Základné východiská procesu, výstupy z nadradených programových a strategických 

dokumentov, informácia o prípravnom procese spracovávania dokumentu.)  
ANALYTICKÁ ČASŤ  

- Analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych 
dát podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej situácie,  

- analýza hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia,  

- SWOT analýza, analýza silných a slabých stránok územia,  

- vyhodnotenie  rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov z predchádzajúceho 
obdobia, hospodárenie obce. 

STRATEGICKÁ ČASŤ pozostáva zo  

- Stratégia rozvoja obce Stará Voda, 

- formulácia a návrh stratégie ( ciele a priority rozvoja ), 

- definovania cieľov,  

- priorít rozvoja. 

       PROGRAMOVÁ ČASŤ  

- Zoznam opatrení a aktivít podľa prioritných oblastí. 

         REALIZAČNÁ ČASŤ   

-  Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR,    

-  systému monitorovania a hodnotenia,  

-  akčný plán obce Stará Voda.  

         FINANČNÁ ČASŤ  

- Finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít realizácie programu rozvoja obce.  

         ZÁVER  
         ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 
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         PRÍLOHY 

 

2.3.  Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-   
        plánovacie regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí)  

 
               Administratívne vymedzenie územia - kataster obce Stará Voda, okres Gelnica, Košický 
samosprávny kraj. 

 

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, 
problémy, ciele a geografický rozmer PHRSR  

      
    Neuvažuje sa s variantným návrhom stratégie obsiahnutej v návrhu PHRSR vzhľadom na 
definované impulzy, výzvy, problémy, ciele a geografický rozmer. 

 
 

        4.  Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a  
             zodpovednosti za jednotlivé kroky   

Fáza/ 
Krok  

Obsah  Začiatok 
fázy  

Koniec 
fázy  

Zodpovedná 
osoba/partner  

1  
Identifikácia potreby a impulzov 
PHRSR a rozhodnutie o začatí 
prípravných prác  

11/2021  12/2021  Gestor PHRSR  

2  
Prípravné práce, spracovanie a schválenie  
predbežnej vízie.  12/2021  01/2022  

Gestor PHRSR  

3  
Inventarizačná, analytická a prognostická 
fáza spracovania PHRSR   12/2021  02/2022  

Gestor PHRSR  

4  

Schválenie vstupnej správy, Stanovenie 
vízie, strategického smerovania, priorít a 
strategických cieľov PHRSR  

12/2022  01/2022  

 
Gestor PHRSR  

5  

Návrh vlastnej stratégie – strategického 
prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie 
vízie a cieľov   

01/2022  02/2022  

Gestor PHRSR  

6  
Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR  01/2022 03/2022  

Gestor PHRSR  

7  
Ukončenie procesu SEA a finalizácia 
materiálov 02/2022  04/2022  

Gestor PHRSR  

8  
Prerokovanie a schvaľovanie návrhu 
PHRSR  
  

04/2022  05/2022  Obec Stará Voda 

        5. Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom   

Názov dokumentu   Subjekt, ktorý 
dokument 
obstaral/schvaľoval  

Časové 
zameranie  

Relevantnosť k 
spracovávanému 
PHRSR  

Národná stratégia regionálneho 
rozvoja SR do roku 2030 Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera   

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska  
do roku 2030 Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera   
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Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Úrad vlády SR  Do roku 2030  vysoká miera   

Národný investičný plán Slovenskej 
republiky na roky 2018 - 2030 

Úrad vlády SR  Do roku 2030  vysoká miera   

Programové vyhlásenie vlády SR na 
obdobie r. 2020 - 2024 

Úrad vlády SR  Do roku 2024  vysoká miera   

Partnerská dohoda SR na r. 2021 - 
2027 

Úrad vlády SR  Do roku 2027 vysoká miera   

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

Úrad vlády SR neurčená vysoká miera 

Strategický plán SR pre investície 
z eurofondov r. 2021 - 2027 

Úrad vlády SR  Do roku 2027 vysoká miera   

Koncepcia územného rozvoja 
Slovenska 

Úrad vlády SR  neurčená vysoká miera   

Plán obnovy a odolnosti SR Úrad vlády SR  neurčená vysoká miera   

Strategický plán rozvoja dopravy SR 
do roku 2030 

Úrad vlády SR  Do roku 2030 vysoká miera   

Stratégia rozvoja udržateľného 
cestovného ruchu do roku 2030 

Úrad vlády SR  Do roku 2030 vysoká miera   

Stratégia rozvoja cestovného ruchu 
v regióne Národného parku 
Slovenský raj, 2015 

Obec Stratená neurčená Stredná miera 

Stratégia pre rovnosť, inklúziu 
a participáciu Rómov do r. 2030 

Úrad vlády SR  Do roku 2030 vysoká miera   

Atlas rómskych komunít na 
Slovensku 2019 

Úrad vlády SR neurčená vysoká miera   

Envirostratégie SR 2030 Úrad vlády SR  Do roku 2030  vysoká miera   

Program odpadového hospodárstva 
SR na roky 2021 - 2025 

Úrad vlády SR  Do roku 2025  vysoká miera   

Plán rozvoja verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií pre územie 
SR na roky 2021 - 2027 

Úrad vlády SR  Do roku 2027  vysoká miera   

Akčný plán rozvoja okresu Gelnica Úrad vlády SR Do roku 2022 vysoká miera 

PHRSR Košického samosprávneho 
kraja na roky 2016 - 2022 

KSK  Do roku 2022  vysoká miera   

Program obnovy krajiny Košického 
kraja  

KSK  aktuálne  stredná miera  

Koncepcia rozvoja kultúry v 
Košickom samosprávnom kraji 

KSK  aktuálna  stredná miera  

PHSR obce Stará Voda na roky 2016 
- 2022 

Obec Stará Voda Do roku 2022 vysoká miera 

Komunitný plán sociálnych služieb 
obce Stará Voda na roky 2018 - 2023 

Obec Stará Voda Do roku 2023 vysoká miera 

Stratégia MAS HNILEC MAS Hnilec, o. z. 
 

aktuálna  vysoká miera   
 
 
 

            6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR  

  
Obecné zastupiteľstvo obce Stará Voda.  
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B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR  

  

            1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje  

Finančné zdroje   Financovanie procesu tvorby dokumentu  bude zabezpečené  
v rámci implementácie projektu 
„Podpora regionálneho  rozvoja  v najmenej rozvinutom okrese 
Gelnica“; Kód projektu v ITMS2014+: 314011APG4,  v súlade so 
Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
Z314011APG4 a z vlastných zdrojov mesta Gelnica vo výške 
spolufinancovania uvedeného projektu. 
Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý v rámci 
Operačného programu Efektívna verejná správa 
a spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. 
Poskytovateľ príspevku : Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky.  
 

Ľudské zdroje  Dokument bude vypracovaný aktérmi:  

➢ gestor  
Ján Jarábek – starosta obce Stará Voda 

➢ koordinátor  
Ing. Ľudovít Gurčík, Odborník Senior 2 mesta Gelnica 

➢ zamestnanci OcÚ Stará Voda 

➢ poslanci OcZ Stará Voda 

➢ sociálno - ekonomickí partneri pôsobiaci na území obce 

➢ verejnosť  
 

Materiálne zdroje  Materiálno – technické vybavenie poskytne Mestský úrad 
Gelnica v rámci projektu „ Podpora regionálneho rozvoja 
najmenej rozvinutého okresu Gelnica “ a obecný úrad Stará 
Voda 
  

         2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch  

 

Očakávané efekty implementácie PHRSR:  

➢ nové riešenia pre jednotlivé oblasti do roku 2030,  

➢ spolupráca sociálno - ekonomických partnerov,  

➢ nové možnosti získania externých finančných zdrojov,  

➢ dosiahnutie zadefinovaných cieľov a priorít obce Stará Voda do roku 2030.  
 

         3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR  

 
Medzi riziká tvorby a implementácie PHRSR obce Stará Voda patria : 

➢ nedostatok sociálno ekonomických partnerov na tvorbe dokumentu  
➢ nedostatočný časový harmonogram na spracovanie dokumentu 
➢ predlžovanie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie  
➢ nedostatok personálnych zdrojov a kompetencií pri implementácii 
➢ administratívne prekážky nepripravenosť čerpania finančných zdrojov z EŠIF a ďalších zdrojov 
➢ politické zmeny a nové priority 
➢ pandémia COVID 19 a jej vplyv na ekonomický vývoj. 

  
C. Dotknuté subjekty  
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1.   Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej     
   verejnosti vrátane jej  združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov)  

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC  

 
Obecný úrad Stará Voda 
Obec Stará Voda 
Sociálno – ekonomickí partneri na území obce Stará Voda 

  

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti  

  
Obyvatelia obce Stará Voda  

  

1.3. Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov  

Identifikácia 
partnera  

Hlavná 
motivácia 
partnera pre 
spoluprácu  

Kapacita pre 
zapojenie do 
tvorby PHRSR  

Návrh 
inštitucionalizácie 
partnerstva resp. 
využitia existujúcej  

Návrh 
kľúčových fáz 
zapojenia 
partnera  

Uviesť subjekty, 
ktoré sú aktívne 
a majú záujem o 
účasť na 
procese tvorby  
a implementácie  
PHRSR   

Uviesť aká je 
motivácia 
aktívnej účasti 
partnera   

Uviesť akú má 
partner kapacitu 
na zapojenie sa 
do tvorby a 
implementácie  
PHRSR    

Navrhnúť spôsob 
inštitucionalizované 
ho zapojenia partnera 
do tvorby a 
implementácie  
PHRSR  

Navrhnúť, v 
ktorých fázach 
tvorby  
a implementácie 
PHRSR bude 
partner hlavne 
zahrnutý  

Vedenie obce, 
zamestnanci 
obce, poslanci 
OcZ 

Identifikácia 
problémových 
oblastí;  
Predstavenie 
svojej vízie 
rozvoja 

Participácia na 
zbere dát formou 
dotazníkového 
prieskumu, 
individuálnych 
štruktúrovaných  
rozhovorov a 
verejných 
stretnutiach 

3 - tematické 
pracovné skupiny 
podľa oblastí 
- hospodárska 
- sociálna                   
- životné prostredie 
 

Analytická časť 
(verejné stretnutia, 
dotazníkový 
prieskum) 
Strategická časť  
(verejné stretnutia, 
verejné 
prerokovanie, 
individuálne 
stretnutia ), 
proces SEA  

Zástupcovia 
neziskových 
organizácií, 
združení obce 

Partneri z radov 
podnikateľov 
a živnostníkov 
obce 
 

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby 
stratégie  

Ján Jarábek – starosta obce Stará Voda,  
 

Koordinátor 
prípravných prác   

 Ing. Ľudovít Gurčík, Odborník Senior 2 mesta Gelnica,  
 email: ludovit.gurcik@gelnica.sk  
 

Koordinátor 
tvorby stratégie  

 Ing. Ľudovít Gurčík, Odborník Senior 2 mesta Gelnica,  
 email: ludovit.gurcik@gelnica.sk  
 

Členovia 
riadiaceho 
výboru  

- Ján Jarábek – starosta obce Stará Voda 
- Ing. Ľudovít Gurčík, koordinátor spracovania dokumentu, 
- Ján Ogurčák 
- František Hamrák 
- Milada Majkuthová 
- Peter Slivenský 
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Tím pre 
koordináciu 
tvorby a 
implementácie  

Hospodárska pracovná skupina : 
1/  Valter Majkuth          - koordinátor 
2/  Milada Majkuthová   - člen 
3/  Ján Ogurčák           - člen 
 
Sociálna pracovná skupina : 
1/ Ján Majkuth              - koordinátor 
2/  František Hamrák  - člen 
3/  Ján Jarábek           - člen 
 
Životné prostredie - pracovná skupina : 
1/ František Hamrák   - koordinátor 
2/ Peter Slivenský       - člen 
3/ František Slivenský - člen 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy  

Pracovné tímy v strategicko-plánovacích 
regiónoch a ich koordinátori  

Tematické pracovné tímy a ich koordinátori – 
OBLASTI ROZVOJA 

Pracovný tím pre územie obce Stará Voda  
Gestor -  Ján Jarábek – starosta obce  
                                         Stará Voda 

 

1/ HODPODÁRSKA ( rozvoj miestnej ekonomiky )  
-podnikanie, zamestnanosť, technická a dopravná 
infraštruktúra, cestovný ruch, hospodárenie obce 
     Koordinátor – Valter Majkuth          
 

2/ SOCIÁLNA ( rozvoj služieb a občianskej 
vybavenosti ) 
-sociálne služby, vzdelávanie, zdravotníctvo, 
občianska vybavenosť, bytový fond, kultúra, šport 
a voľný čas 
     Koordinátor – Ján Majkuth               

 3/  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ( zlepšenie kvality 
životného prostredia ) 
( životné prostredie, odpadové hospodárstvo ) 
     Koordinátor – František Hamrák    
 
 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov  

➢ Obec Stará Voda 

➢ Úrad Košického  samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja  

➢ Okresný úrad Gelnica – Odbor životného prostredia, Odbor krízového riadenia, Odbor 
regionálneho rozvoja 

➢ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves 

➢ Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves 

➢ OR Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves 

➢ Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva 

➢ priľahlé susediace katastrálne územia – Švedlár a Nálepkovo. 
 
Implementácia dokumentu nepredpokladá priamy vplyv na zhoršenie vplyvu na životné prostredie. 

   

3. Dotknuté susedné štáty  



                                                                                                                                                        Vstupná správa 
                                                                                                                                      pre spracovanie PHRSR obce Stará Voda 

Strana 11 z 12 
 

 
     Obec Stará Voda nesusedí a spracovanie strategického dokumentu „Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stará Voda na roky 2022 – 2030 “ nezasahuje do územia žiadneho 
štátu. Všetky aktivity bez priamych dosahov na cezhraničné územie. Obec Stará Voda je súčasťou 
Košického samosprávneho kraja, ktorý časťou hranice susedí s Maďarskou republikou a Ukrajinou.  

 

  


