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Príhovor starostu obce  

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce! 

Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) 
obce Kobeliarovo na roky  2017 – 2022. Tento strategický dokument predstavuje jeden z 
najzákladnejších a najdôležitejších strategických a plánovacích dokumentov 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. 

Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je zákonnou 
povinnosťou obce. Táto povinnosť vychádza zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja. Obec vykonáva činnosť na zabezpečenie realizácie jednotlivých 
procesov vo fáze programovania a realizácie, ako aj monitorovania dosiahnutých výsledkov. 
Úlohou obce je tiež zabezpečiť konzistenciu aktivít so strategickým plánovaním a 
podmienkami podpory regionálneho rozvoja obce v zmysle požiadaviek na čerpanie finančnej 
pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v SR.  

 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. Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kobeliarovo je spracovaný na obdobie 
rokov 2017 – 2022. Na jeho vypracovaní sa podieľalo viacero externých a interných 
spolupracovníkov, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu a v    
neposlednom rade samotní občania obce. 

Týmto by som rád vyjadril svoje presvedčenie, že smerovanie obce v súlade s týmto 
strategickým dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, ktoré 
pomôžu naplniť očakávania nás všetkých, ktorí v obci Kobeliarovo žijeme a ktorí sa aktívne 
zaujímame o dianie v našej obci.  

Zároveň pevne verím, že my, obyvatelia obce, budeme aktívni počas celého 
programového obdobia a budeme sa podieľať na tom, aby bol PHRSR otvorený a živý 
dokument schopný reagovať na nové aktuálne podnety.  

 Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na tejto neľahkej a časovo náročnej 
tvorbe programu aktívne participovali a prispeli tým k formovaniu budúcnosti svojej obce. 

Jaroslav Nemčko, starosta obce 
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Úvod 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej „PHRSR“) je 
strednodobý dokument, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce, 
viacerých obcí, mestskej časti či vyššieho územného celku. PHRSR obce Kobeliarovo na roky 
2017 – 2022 s dlhodobým výhľadom do roku 2030, ktorý má za úlohu predostrieť smerovanie 
obce k vyváženému rastu s ohľadom na jej súčasný východiskový stav s cieľom o dosiahnutie 
pozitívneho efektu budúcich zmien. 

  Spracovanie PHRSR obce Kobeliarovo predstavuje spolu s dokumentmi na vyšších 
hierarchických úrovniach významnú bázu pre realizáciu jej trvalo udržateľného rozvoja a 
naplnenie princípu regionálnej politiky Európskej únie – a tým je princíp programovania,  z 
ktorého vyplýva, že podpora zo zdrojov Európskej únie (ďalej „EÚ“) sa viaže na 
vypracovanie programových dokumentov. V súlade s týmito dokumentmi sa otvárajú obci 
možnosti využívať finančné zdroje z prostriedkov EÚ na základe nových chystaných 
programov na obdobie rokov 2017 – 2022.  

  Do dokumentu sú zakomponované najvýraznejšie potreby a riešenia problémov 
každodenného života obyvateľov obce Kobeliarovo, pričom vychádza z konkrétnych potrieb 
občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v okolí obce. Formuluje 
svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami  a projektmi na jej zabezpečenie. PHRSR na 
obdobie rokov 2017 až 2022 predstavuje prospešný prostriedok pri získavaní informácií o 
kritériách oprávnenosti alebo pri vytyčovaní prehľadných cieľov a zámerov obce. 

  Tento dokument môže tiež posilniť obec v uvedomení si vlastnej jedinečnosti a 
vlastného prínosu pre prosperitu širšieho regiónu Košického kraja, Slovenskej republiky i 
Európskej únie. 

   Taktiež je dôležité mať neustále na pamäti najdôležitejšie rozvojové princípy a 
hodnoty obce. Obec by si mala dlhodobo udržiavať svoju víziu postavenú na týchto 
princípoch a mala by základné strategické ciele opierať o tieto princípy. Zároveň by mala 
realizovať také zámery, ktoré realizáciu týchto strategických cieľov podporujú. 

   Príprava tohto strategického dokumentu prebiehala v zmysle platného zákona č. 
309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja, ako aj v súlade s platnou metodikou na vypracovanie PHRSR vydanou 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

   Tento dokument je spracovaný za aktívnej účasti pracovnej skupiny občanov, ktorá 
odkazuje na zmeny v potrebách regiónu, ktoré sa aj smerom do budúcnosti aktualizujú a 
prispôsobujú sa súčasným potrebám obyvateľstva, pričom pri spracovaní PHRSR boli tiež 
brané do úvahy platné relevantné koncepčné dokumenty na všetkých hierarchických 
úrovniach, a to najmä Stratégia Európa 2020, Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, 
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Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky 2014 – 2020, ako aj PHRSR Košického 
samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022. 

    Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na 
parciálne časti v závislosti od daného kontextu: 

• analytická časť (A) obsahuje tri parciálne časti: A. I – Analýza vnútorného 
prostredia, A. II – Analýza vonkajšieho prostredia a A. III – Zhodnotenie 
súčasného stavu územia; 

• strategická časť (B) zahŕňa víziu, stratégiu a hlavné ciele a priority rozvoja 
obce; 

• v programovej časti (C) sa nachádzajú konkrétne opatrenia a aktivity (vrátane 
ich merateľných ukazovateľov), prostredníctvom ktorých bude možné 
dosiahnuť stanovené ciele; 

• v realizačnej časti (D) sú definované inštitucionálne a organizačné kapacity 
potrebné na realizáciu určených opatrení a aktivít (vrátane popisu ich 
konkrétnych úloh a postupov), ako aj kapacity zabezpečujúce monitorovanie a 
hodnotenie. Do tejto časti tiež patrí akčný plán s výhľadom na dva roky; 

• finančná časť (E) sa delí na dve parciálne časti: E. I – Indikatívny finančný 
plán PHRSR a E. II – Finančná časť, ktorá obsahuje definované plánované 
zdroje financovania daných opatrení a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku pre 
výber projektov. 

     V závere dokumentu sú uvedené výsledky prerokovania PHRSR v orgánoch 
obecného zastupiteľstva obce Kobeliarovo, ako aj jeho pripomienkovania verejnosťou, dátum 
jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom a spôsob následného informovania verejnosti o 
jeho schválení. 

     Tvorba dokumentu pozostávala z nasledujúcich krokov: 

• prípravné práce a zber dát, 

• ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHRSR, 

• definovanie strategických cieľov a vytýčenie hlavných priorít, 

• zabezpečenie finalizácie dokumentu, 

• predloženie dokumentu orgánom miestnej správy, pripomienkovanie, 
schválenie. 

Pri tvorbe PHSR boli použité tieto základné princípy: 
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• je založený na kvalitných a overených dátach, 

• je výsledkom komplexných analýz, ktoré sa dotýkajú troch kľúčových oblastí: 
hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politiky, 

• je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia, 

• je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia, 

• je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch. 

     Tvorbu dokumentu zrealizovala spoločnosť Gemini Group s.r.o., ktorá bola 
vybraná na základe verejného obstarávania. Spoločnosť spolupracovala pri tvorbe PHRSR s 
pracovnými skupinami pozostávajúcimi z miestnych aktérov – odborníkov z verejného, 
súkromného i mimovládneho sektora. 
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ČASŤ A – ANALYTICKÁ ČASŤ 
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A.I Analýza vnútorného prostredia 

1. Základná charakteristika obce a jej stručný historický vývoj 

Základná charakteristika obce  

Obec Kobeliarovo sa nachádza v Slovenskom Rudohorí, 18 km severovýchodne od 
okresného mesta  Rožňava. Rozprestiera sa v katastri s výmerou 1203 ha v nadmorskej výške 
461 m n. m. Obec je súčasťou Košického samosprávneho kraja. Vzdialenosť od krajského 
mesta je 88,6 km a od hlavného mesta Bratislava 346 km. K najbližšiemu hraničnému 
priechodu je to len 40 minút cesty autom.  

História  

Vývoj súčasného pomenovania obce je pestrý a sú rozdielne názory na vznik mena 
obce. Podľa miestnej povesti sa traduje, že praobyvatelia obce sa zaoberali chovom kobýl. A 
tak osadu volali Kobyliarovom. V roku 1466 bola obce evidovaná ako Feketepatak /Čierny 
potok/. Od roku 1551 bola známa ako Kobelár, Nemci ju nazvali Schwatz–Seifen – podľa 
vody. Maďari ju v roku 1906 nazvali Kisfeketepatak. Trojité pomenovanie bolo v určitých 
obdobiach súbežné. Domácim, slovenským však ostalo Kobeliarovo, úradne od roku 1927. 

Prvá písomná zmienka je z roku 1466. Od stredoveku patrila Bebekovcom zo Štítnika, 
neskôr Andrássyovcom. Súpis obyvateľstva z roku 1828 zaznamenal v obci 54 domov a 436 
obyvateľov. V roku 1910 v nej žilo 344 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným 
poľnohospodárstvom a domácou výrobou plátna. Do roku 1918 obce administratívne patrila 
do Gemersko-malohontskej stolice. 

2. Obyvateľstvo 

Vývoj počtu obyvateľov 

Vývoj počtu obyvateľov odzrkadľuje socio-kultúrne, demografické a ekonomické 
procesy prebiehajúce na úrovni celej spoločnosti, no sčasti je aj odrazom významu obce v 
štruktúre osídlenia a lokálnych zmien. 

Od začiatku sledovaného obdobia, a teda od roku 1993, vidíme, že počet obyvateľov 
rastie. Najnižšiu hodnotu vo vývoji počtu obyvateľov obec dosiahla medzi rokmi 1995 –     
1996. Od roku 2013 obec zaznamenala výraznejší nárast. Ak bude obec naďalej rásť týmto 
tempom, je tu veľká pravdepodobnosť, že dosiahne hranicu 500 obyvateľov.  
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvateľov obce Kobeliarovo

Zdroj: ŠÚ SR 

Prirodzený prírastok obyvateľstva 

Počet obyvateľov je dynamická veličina a podlieha neustálym zmenám. Tieto sú 
vyvolané narodeniami a úmrtiami v obci a zároveň migráciou obyvateľov Kobeliarova do 
iných obcí a miest a migráciou obyvateľov z iných obcí a miest do Kobeliarova. V tejto časti 
sa zameriame na analýzu počtu živonarodených a zomretých, konkrétne na prirodzený 
prírastok ako rozdiel počtu živonarodených a počtu zomretých v obci za obdobie jedného 
roka.  

Na grafe vývoju počtu živonarodených a zomretých môžeme vidieť, že takmer celé 
sledované obdobie prevyšuje počet živonarodených počet zomretých. Len v rokoch 1996 
a 2013 bol počet zomretých vyšší ako počet živonarodených.  

 Graf č. 2:  Vývoj počtu živonarodených a zomretých v obci Kobeliarovo 

 Zdroj: ŠÚ SR 
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Hodnoty prirodzeného prírastku, ako môžeme vidieť, majú kolísavý trend. Pozitívne 
však na prirodzený prírastok vplýva vyšší počet živonarodených a preto prirodzený prírastok 
dosahoval v drvivej väčšine kladné hodnoty. Najvyšší prirodzený prírastok sme zaevidovali 
v roku 2010 a, naopak, najnižší v roku 2013. Tento trend vývoja prirodzeného prírastku môže 
byť následkom mladej vekovej štruktúry, ktorú si znázorníme v ďalšej časti.  

Graf č. 3: Vývoj prirodzeného prírastku v obci Kobeliarovo

Zdroj: ŠÚ SR 

Migračné saldo 

Migrácia, na rozdiel od prirodzeného prírastku, sa vyvíjala nepravidelnejšie. Počet 
vysťahovaných mierne prevyšuje počet prisťahovaných, ale tento rozdiel je omnoho menší, 
ako to bolo v predchádzajúcom prípade. Na to, prečo obec nedosahuje vysoké hodnoty 
migračného salda, môže vplývať viacero faktorov. Jedným z nich môže byť poloha obce. 
Najbližšie mesto je Rožňava. V tomto prípade však obec neleží v bezprostrednej blízkosti 
mesta a preto v tomto smere pravdepodobne nedochádza k výrazným suburbanizačným 
tendenciám. Druhé najbližšie mesto Spišská Nová Ves leží viac ako 55 km od obce. Ďalšou 
nevýhodou obce môže byť chudobnejší región Slovenska, v ktorom sa obec nachádza. 
Výhodou obce je však blízkosť národných parkov a jedinečná fauna a flóra v okolí. 

Na grafe migračného salda vidíme, že nie je jednoznačné určiť trend vývoja. 
Najvýraznejší pokles sledujeme v roku 2008, naopak, najvýraznejší nárast nastal práve 
v poslednom období, a to v roku 2015. 
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 Graf č. 4: Vývoj migračného salda v obci Kobeliarovo

Zdroj: ŠÚ SR 
 

Celkový prírastok obyvateľstva 

  Celkový pohyb obyvateľstva je kumulatívnou veličinou zahŕňajúcou prirodzený aj 
migračný pohyb obyvateľstva. Pre vedenie obce je potrebné poznať aj vývoj tohto 
ukazovateľa, keďže súhrnne vyjadruje pohyb obyvateľstva, ktorý je potrebné zohľadňovať pri 
stanovovaní priorít a cieľov rozvoja obce.  

  Vďaka spojitosti týchto dvoch faktorov dosahuje celkový prírastok obyvateľstva 
(sčítaním prirodzeného a migračného prírastku obyvateľov) počas posledných rokov viac 
kladné hodnoty ako záporné. Ako už vieme, je to spôsobené najmä kladným prirodzeným 
prírastkom. Pokles celkového prírastku ovplyvňuje na druhej strane práve migrácia, ktorá 
vykazuje menej priaznivé hodnoty. Najvyšší celkový prírastok obec zaznamenala v roku 
2010, kedy aj migrácia, ale hlavne prirodzený prírastok, prudko vzrástli.  

Graf č. 5: Vývoj celkového pohybu v obci Kobeliarovo

Zdroj: ŠÚ SR 
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Veková štruktúra obyvateľstva

Pre obec je veľmi dôležité poznať vekovú štruktúru obyvateľstva. Pri tvorbe 
strategických plánov tak vie lepšie zhodnotiť, na ktorú časť obyvateľstva sa má viac zamerať. 
V prípade obce Kobeliarovo môžeme hovoriť o
obyvateľstva. Index starnutia v
Slovensku v tom istom roku bola 43,77

Na grafe číslo 6 môžeme vidieť, že počet obyvateľov v
posledné roky mierne zvyšuje. Hodnota poproduktívne

Graf č. 6:  Podiely vekových skupín v

Zdroj: ŠÚ SR 

Zaujímavosťou v obci môže byť vývoj priemerného veku. Na rozdiel od 
celoslovenského trendu, v obci Kobeliarovo sa priemerný vek znižuje. Priemerný vek na 
Slovensku bol v roku 2016 viac ako 40 rokov, pričom v

Graf č. 7: Priemerný vek obyvateľov obce Kobeliarovo

Zdroj: ŠÚ SR 

Veková pyramída obce Kobeliarovo sa tiež odlišuje od celoslovenského trendu. 
Vekové zloženie obyvateľstva ovplyvňujú hlavne dva faktory. Prvým môže byť migrácia. 
V prípade obce Kobeliarovo si nemyslíme, že práve migrácia stojí za relatívne mladým 
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Veková štruktúra obyvateľstva 

je veľmi dôležité poznať vekovú štruktúru obyvateľstva. Pri tvorbe 
strategických plánov tak vie lepšie zhodnotiť, na ktorú časť obyvateľstva sa má viac zamerať. 

prípade obce Kobeliarovo môžeme hovoriť o relatívne mladej vekovej skladbe 
x starnutia v roku 2016 dosahoval hodnotu 39,31 %, pričom hodnota na 

tom istom roku bola 43,77 % (Zdroj: ŠÚ SR).  

6 môžeme vidieť, že počet obyvateľov v predproduktívnom veku sa 
posledné roky mierne zvyšuje. Hodnota poproduktívnej zložky je relatívne stabilná. 

Graf č. 6:  Podiely vekových skupín v obci Kobeliarovo 

obci môže byť vývoj priemerného veku. Na rozdiel od 
obci Kobeliarovo sa priemerný vek znižuje. Priemerný vek na 

roku 2016 viac ako 40 rokov, pričom v obci to bolo len niečo nad 32 rokov. 

Graf č. 7: Priemerný vek obyvateľov obce Kobeliarovo 

Veková pyramída obce Kobeliarovo sa tiež odlišuje od celoslovenského trendu. 
Vekové zloženie obyvateľstva ovplyvňujú hlavne dva faktory. Prvým môže byť migrácia. 

prípade obce Kobeliarovo si nemyslíme, že práve migrácia stojí za relatívne mladým 
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je veľmi dôležité poznať vekovú štruktúru obyvateľstva. Pri tvorbe 
strategických plánov tak vie lepšie zhodnotiť, na ktorú časť obyvateľstva sa má viac zamerať. 
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obci môže byť vývoj priemerného veku. Na rozdiel od 
obci Kobeliarovo sa priemerný vek znižuje. Priemerný vek na 

obci to bolo len niečo nad 32 rokov.  

Veková pyramída obce Kobeliarovo sa tiež odlišuje od celoslovenského trendu. 
Vekové zloženie obyvateľstva ovplyvňujú hlavne dva faktory. Prvým môže byť migrácia. 

prípade obce Kobeliarovo si nemyslíme, že práve migrácia stojí za relatívne mladým 
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vekovým zložením obyvateľstva, aj keď nevylučujeme, že môže byť jed
ktorý sa podieľa na formovaní vekovej štruktúry. Druhým faktorom môže byť pôrodnosť 
a plodnosť. Keď sa spätne pozrieme na graf prirodzeného prírastku
pomerne vysoké hodnoty. Z vekovej pyramídy je jasné, že v
relatívne vysoká.  

Graf č. 8: Veková pyramída obce Kobeliarovo za rok 2016

Zdroj ŠÚ SR 

Rozdiely medzi rokmi 2016 a
Pyramídy v obidvoch obdobiach predstavujú progresívny typ vekovej pyramídy. To znamená
že obidve pyramídy majú širokú základňu
tvar pyramídy je trojuholník.  

Graf č. 8 a 9: Vekové pyramídy obce Kobeliarovo za roky 201

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠÚ SR 
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ložením obyvateľstva, aj keď nevylučujeme, že môže byť jed
ktorý sa podieľa na formovaní vekovej štruktúry. Druhým faktorom môže byť pôrodnosť 

plodnosť. Keď sa spätne pozrieme na graf prirodzeného prírastku, vidíme
vekovej pyramídy je jasné, že v rámci obce je plodnosť stále 

Graf č. 8: Veková pyramída obce Kobeliarovo za rok 2016

Rozdiely medzi rokmi 2016 a 1996 nie sú až také markantné ako by sme čakali. 
dvoch obdobiach predstavujú progresívny typ vekovej pyramídy. To znamená

že obidve pyramídy majú širokú základňu, a teda vysoké zastúpenie detskej zložky a
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ložením obyvateľstva, aj keď nevylučujeme, že môže byť jedným z činiteľov, 
ktorý sa podieľa na formovaní vekovej štruktúry. Druhým faktorom môže byť pôrodnosť 

vidíme, že dosahuje 
rámci obce je plodnosť stále 

 

ako by sme čakali. 
dvoch obdobiach predstavujú progresívny typ vekovej pyramídy. To znamená, 

teda vysoké zastúpenie detskej zložky a celkový 
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Pohlavná štruktúra 

V rámci  pohlavnej štruktúry prevažujú počas celého sledovaného obdobia ženy. Tento 
rozdiel sa v posledných rokoch zmenšuje. 
až 2001. Pri mladších vekových 
prevaha žien môže byť spôsobená migračným tendenciami alebo to je spôsobené len tým, že 
k dispozícií je len menšia vzorka obyvateľstva
o relatívna mladú vekovú skladbu, prevažujú v

Graf č. 10: Pohlavná štruktúra obce Kobeliarovo 

Zdroj: ŠÚ SR   

  

Vzdelanostná, národnostná a náboženská štruktúra

Vzdelanostná štruktúra nám 
obyvateľov dosiahlo buď základné vzdelanie alebo je bez vzdelania. 

V súlade s celoslovenským trendom je tiež možné v budúcnosti očakávať zvyšovanie 
podielu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, čo je pre ďalší rozvoj obce priaznivým 
faktorom. 

Tab. č. 1: Vzdelanostná štruktúra obce Kobeliarovo 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

Základné 
Učňovské (bez maturity) 

Stredné odborné (bez maturity) 
Úplné stredné učňovské (s maturitou)

Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné 
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ohlavnej štruktúry prevažujú počas celého sledovaného obdobia ženy. Tento 
posledných rokoch zmenšuje. Najväčší rozdiel sme sledovali medzi rokmi 

Pri mladších vekových štruktúrach je typická skôr prevaha mužov. V
prevaha žien môže byť spôsobená migračným tendenciami alebo to je spôsobené len tým, že 

dispozícií je len menšia vzorka obyvateľstva, a preto sa mohlo stať, že aj keď
vú skladbu, prevažujú v obci ženy.  

Graf č. 10: Pohlavná štruktúra obce Kobeliarovo 

náboženská štruktúra  
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ohlavnej štruktúry prevažujú počas celého sledovaného obdobia ženy. Tento 
Najväčší rozdiel sme sledovali medzi rokmi 1998 

štruktúrach je typická skôr prevaha mužov. V tomto prípade 
prevaha žien môže byť spôsobená migračným tendenciami alebo to je spôsobené len tým, že 

preto sa mohlo stať, že aj keď ide o 

  

odráža aj vekové zloženie obce, keďže veľa 

V súlade s celoslovenským trendom je tiež možné v budúcnosti očakávať zvyšovanie 
podielu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, čo je pre ďalší rozvoj obce priaznivým 
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Vysokoškolské bakalárske 
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské

Vysokoškolské doktorandské 

Vysokoškolské spolu 
Študijný 
odbor 

prírodné vedy 

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, 
informatika a VT, elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)

poľnohospodársko-

zdravotníctvo 

spoločenské vedy, náuky a služby I 
vedy, ekonomika a manaž., obchod a služby,
praktická š., učeb. odb.)

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,
psych. vedy, publicistika a informácie, telových.,
gym.) 

Bez školského vzdelania 
Nezistené 

Úhrn 
Zdroj: SODB2011   
 

V prípade obce Kobeliarovo ide o
Tá tvorí v obci až 97,6 %. Ostatné národnosti sa v
zastúpení. 

Graf č. 11: Národnostné zloženie obce Kobeliarovo

Zdroj: SODB 2011 

 

V obci Kobeliarovo má najväčšie zastúpenie Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania. Je tu zastúpených aj niekoľko ďalších vierovyznaní, avšak len s malou početnos
svojich príslušníkov. 
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Tab. č. 2: Náboženská štruktúra obce Kobeliarovo 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 
Rímskokatolícka cirkev 9 18 27 

Gréckokatolícka cirkev 2 0 2 
Pravoslávna cirkev 2 0 2 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 165 176 341 
Evanjelická cirkev metodistická 2 1 3 

Bez vyznania 40 42 82 
Nezistené 1 0 1 

Spolu 221 237 458 
Zdroj: SODB 2011 
 

Ekonomická štruktúra obyvateľstva a nezamestnanosť 

     Rovnako ako pri predchádzajúcich štruktúrach obyvateľstva (národnostná, 
religiózna a vzdelanostná štruktúra) sme vychádzali z posledných dostupných údajov zo 
sčítania za rok 2011. Obec Kobeliarovo mala v uvedenom  roku 36 % ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva. 

Tab. č. 3: Ekonomická štruktúra obyvateľstva obce Kobeliarovo  

Pohlavie Muži Ženy Spolu 
Osoby ekonomicky aktívne spolu 87 78 165 

% 52,7 47,3 100,0 
z toho osoby na materskej 

dovolenke 
0 9 9 

pracujúci 
dôchodcovia 

2 0 2 

nezamestnaní 35 16 51 
vypomáhajúci (neplatení) 
členovia domácností v 
rodinných podnikoch 

4 3 7 

Osoby na rodičovskej dovolenke 0 15 15 
Nepracujúci dôchodcovia 45 51 96 
Ostatní nezávislí 2 2 4 
Osoby závislé spolu 79 84 163 

v tom deti do 16 rokov 69 63 132 

študenti stredných 
škôl 

9 11 20 

študenti vysokých 
škôl 

1 10 11 

Ostatní závislí, nezistení 8 7 15 
Úhrn obyvateľstva 221 237 458 
Narodení v obci bydliska spolu 176 166 342 

% 79,6 70,0 74,7 
Zdroj: SODB 2011 

3. Bytový fond 

Možnosti bývania predstavujú významný faktor pre rozvoj každého sídla. 
Prostredníctvom novej výstavby je možné prilákať do obce nové obyvateľstvo, respektíve 
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zlepšiť životné podmienky pôvodných obyvateľov, preto je dôležité venovať pozornosť stavu 
domového a bytového fondu.  

V obci Kobeliarovo sa v súčasnosti nachádza 301 domov, z čoho je 276 obývaných a 
25 neobývaných (tab. 10). Obývané byty sú z veľkej väčšiny rodinné domy (137 domov), čo 
je typické pre vidiecku zástavbu. Obývaný je aj 1 bytový dom. Neobývané sú domy 
najčastejšie z dôvodu nespôsobilosti na bývanie, ich uvoľnenia na prestavbu, prípadne sa 
využívajú na rekreáciu. 

Tab. č. 4: Bytový fond v obci Kobeliarovo 

Zdroj: Interná evidencia OCÚ 

4. Občianska vybavenosť 

Školstvo 

V obci nájdeme len materskú školu. Základná ani stredná škola sa v obci nenachádza. 
Máme za to, že prítomnosť – materskej školy, aj v takejto malej obci, je vítaná. Dokonca 
tento fakt môže sčasti ovplyvňovať priaznivé hodnoty prirodzené prírastku a plodnosti v obci.  

Materskú školu v obci navštevuje 20 detí. Škola je rozdelená do dvoch tried. V jednej 
deti trávia čas hraním a učením a druhá slúži ako jedáleň. Škola má dvoch pedagogických 
zamestnancov a jedného nepedagogického. 

Základná škola sa v obci síce nenachádza, no v okolí ich nájdeme viacero. Najbližšia 
je v obci Nižná Slaná, Vlachovo, Gemerská Polomka, Ochtiná, Markuška a ďalšie. 
V blízkosti obce nájdeme aj viacero stredných škôl. Najviac ich je sústredených v okresnom 
meste Rožňava.  

Domy podľa typu 

Rodinné Bytové Obývané Neobývané 

137 1 138 25 
Domy podľa vlastníctva 
Fyzické osoby Štát Obec Iné právnické 

osoby 
Kombinácia 
vlastníkov 

Iné 

479 0 0 0 0 0 
Domy podľa obdobia výstavby 
Do roku 1945 1946  – 1990 1991 – 2000 2001 – neskôr 
20 80 3 1 
Byty podľa vlastníctva 
Vlastné byty 
v bytových 
domoch 

Byty vo vlastných 
rodinných domoch 

Obecné byty Družstevné byty Iné 

0 0 0 1                   0 
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Služby 

V obci Kobeliarovo sa v súčasnosti nachádzajú obchody so základným sortimentom 
potravín a to COOP Jednota Revúca a potraviny Cangárová. V obci funguje ešte jedno 
pohostinstvo.  

Súčasná situácia v oblasti obchodu a služieb nie je v obci Kobeliarovo vyhovujúca, 
mala by sa zlepšiť, pretože v obci dochádza k nárastu počtu obyvateľov.  

Základné administratívne a správne úkony a služby pre občanov zastrešuje obecný 
úrad. Ostatné pracoviská a ich sídla sa nachádzajú v okresnom meste Rožňava a v susedných 
obciach. 

Tab. č. 5: Spádovosť obce Kobeliarovo  

Úrad Sídlo 
sídlo matričného úradu Mesto Dobšiná 
sídlo pracoviska daňového úradu Mesto Rožňava 
sídlo pracoviska Obvodného oddelenia 
policajného zboru 

Mesto Dobšiná 

sídlo Okresného súdu Mesto Rožňava 
sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru 

Mesto Rožňava 

sídlo pracoviska okresného úradu Mesto Rožňava 
sídlo Územnej vojenskej správy Košice 
sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny 

Mesto Rožňava 

sídlo Okresného úradu životného prostredia Mesto Rožňava 
Zdroj: ŠÚ SR 

Zdravotná a sociálna starostlivosť  

Zdravotnícke služby v obci Kobeliarovo nie sú poskytované. Obyvatelia hľadajú 
zdravotnícku starostlivosť v susednej obci Nižná Slaná, kde je ambulancia všeobecného 
lekára pre dospelých.  

 V obci nie sú poskytované žiadne sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych 
službách. V prípade, ak si niekto z občanov podá žiadosť, že chce nastúpiť do zariadenia pre 
seniorov, obec vybavuje posudkového lekára k posúdeniu zdravotného stavu občana. 

Ochrana obyvateľov a majetku 

 Obec môže byť dobrým miestom pre život len v prípade, že sa obyvatelia cítia 
bezpečne. Z tohto dôvodu je cieľom obce poskytnúť v spolupráci s inými orgánmi bezpečnosť 
nielen ľuďom žijúcim v Kobeliarove, ale aj ich majetku.  V prípade, že v obci vypukne 
požiar, je možné situáciu promptne riešiť vďaka prítomnosti dobrovoľného hasičského zboru.  

 

 



 

Kultúrno-historické pamiatky 

Najvýznamnejšou historickou pamiatkou v
Jozefa Šafárika.  

Pavel Jozef Šafárik (* 13. máj 1795, Kobeliarovo 
slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú 
slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky.

 
Obrázok č. 1: Pamätný dom P. J. Šafárika

Zdroj: http://www.kobeliarovo.sk  

Otec Pavol (Pavel) Šafárik (1761
navštevoval latinskú školu. Dva roky chodil do školy v Kunovej Teplici, aby sa naučil po 
maďarsky. Po ukončení štúdií pôsobil ako učiteľ (preceptor) v okolí Štítnika asi 15 rokov. 
Pravdepodobne hmotné dôvody viedli Šafárikovho otca k tomu, že zanechal učiteľské 
povolanie a odišiel za farára do Kobeliarova.

Krátko na to sa narodil P. J. Šafárik. Matka P. J. 
(1764 - 1812) pochádzala z chudobnej zemianskej rodiny v Hankovej. Mali spolu 5 detí

Matka umrela 14. decembra 1812 ako 48
oženil druhýkrát (2. júna 1813), proti vôli svojich
farárovi Pavlovi Lovčánimu, Rozáliou, rodenou Drábovou. 

Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika (179
Expozícia prezentuje rodisko P. J. Šafárika, jeho rodinné prostredie, študentské 
účinkovanie v Bratislave, Novom Sade a Prahe, kde vrcholí jeho vedecká činnosť. Sú tu 
prezentované dokumenty o živote P. J. Šafárika, ukážky jeho rukopisov a knižné vydania jeho 
bohatej básnickej tvorby a vedeckej činnosti

Otváracie hodiny Po – Pi: 8.00
Návštevy treba ohlásiť na Obecnom úrade v
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Najvýznamnejšou historickou pamiatkou v obci Kobeliarovo je rodný dom Pavla 

Pavel Jozef Šafárik (* 13. máj 1795, Kobeliarovo – † 26. jún 1861, Praha) bol 
slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú 
slavistiku. Svoje diela písal prevažne po nemecky alebo po česky. 

Šafárika 

Otec Pavol (Pavel) Šafárik (1761 – 1831) sa narodil v Štítniku 26. januára 1761, tu aj 
školu. Dva roky chodil do školy v Kunovej Teplici, aby sa naučil po 

ončení štúdií pôsobil ako učiteľ (preceptor) v okolí Štítnika asi 15 rokov. 
Pravdepodobne hmotné dôvody viedli Šafárikovho otca k tomu, že zanechal učiteľské 

odišiel za farára do Kobeliarova. 

Krátko na to sa narodil P. J. Šafárik. Matka P. J. Šafárika Katarína, rodená Káresová 
1812) pochádzala z chudobnej zemianskej rodiny v Hankovej. Mali spolu 5 detí

mrela 14. decembra 1812 ako 48-ročná. Šafárikov otec sa polroka po jej smrti 
oženil druhýkrát (2. júna 1813), proti vôli svojich detí, s vdovou po rožňavsko
farárovi Pavlovi Lovčánimu, Rozáliou, rodenou Drábovou.  

Pamätný dom Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861) bol otvorený 
Expozícia prezentuje rodisko P. J. Šafárika, jeho rodinné prostredie, študentské 
účinkovanie v Bratislave, Novom Sade a Prahe, kde vrcholí jeho vedecká činnosť. Sú tu 
prezentované dokumenty o živote P. J. Šafárika, ukážky jeho rukopisov a knižné vydania jeho 
bohatej básnickej tvorby a vedeckej činnosti 

.00 – 15.00, So – Ne: Pamätný dom je prístupný na požiadanie. 
Návštevy treba ohlásiť na Obecnom úrade v Kobeliarove, tel.: +421 58 795 12 43.

obci Kobeliarovo je rodný dom Pavla 

† 26. jún 1861, Praha) bol 
slovenský básnik, historik, etnograf, slavista a univerzitný profesor. Založil vedeckú 

1831) sa narodil v Štítniku 26. januára 1761, tu aj 
školu. Dva roky chodil do školy v Kunovej Teplici, aby sa naučil po 

ončení štúdií pôsobil ako učiteľ (preceptor) v okolí Štítnika asi 15 rokov. 
Pravdepodobne hmotné dôvody viedli Šafárikovho otca k tomu, že zanechal učiteľské 

Šafárika Katarína, rodená Káresová 
1812) pochádzala z chudobnej zemianskej rodiny v Hankovej. Mali spolu 5 detí. 

Šafárikov otec sa polroka po jej smrti 
detí, s vdovou po rožňavsko-bystrianskom 

1861) bol otvorený v roku 1986. 
Expozícia prezentuje rodisko P. J. Šafárika, jeho rodinné prostredie, študentské roky, 
účinkovanie v Bratislave, Novom Sade a Prahe, kde vrcholí jeho vedecká činnosť. Sú tu 
prezentované dokumenty o živote P. J. Šafárika, ukážky jeho rukopisov a knižné vydania jeho 

Ne: Pamätný dom je prístupný na požiadanie. 
tel.: +421 58 795 12 43. 
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Kultúrne a športové aktivity 

Zo športových aktivít obec pravidelne, avšak nie súťažne, hráva stolný tenis a futbal. 
V obci sa nachádza futbalové ihrisko a stolný tenis sa hráva v kultúrnom dome.  

 Z kultúrno-spoločenských aktivít je najvýznamnejší turistický výstup po stopách 
Pavla Jozefa Šafárika, ktorý obec organizuje každoročne. Nepravidelne obec organizuje 
oslavy P. J. Šafárika. Obec si pripomína jeho narodenie a úmrtie. O tieto aktivity sa stará len 
obec, združenia a organizácie sa v obci nenachádzajú.  

5. Technická infraštruktúra 

Elektrická energia 

V rámci elektrickej prenosovej a distribučnej sústavy sa v obci nachádzajú 2 
trafostanice, elektráreň sa v Kobeliarovo nenachádza. 

Plynofikácia 

Obec je v súčasnosti bez plynofikácie. 

Vodovodná sieť 

Zdrojom pitnej vody je vodojem, ktorý sa nachádza v časti nad obcou zvanej „Pod 
vápennou pecou“. Tu samospádom priteká voda z prírodného prameňa. Objem vodojemu je 
40 000 kubíkov vody. Všetky domácnosti sú napojené na vodovod. O vodu vo vodojeme sa 
stará Východoslovenská vodárenská spoločnosť – závod v Rožňave. 

Telekomunikácie a internet 

Telefónna ústredňa pre obec je v obci Nižná Slaná. Pripojených na pevnú linku T-com 
je 87 domácností. Menšia časť obce je pokrytá slabým signálom operátora Orange. Operátori 
Telecom a O2 majú veľmi slabý signál a nemajú  pokrytie v celej obci. V obci sa nenachádza 
ani telefónny automat.  

Kanalizácia a odpadové hospodárstvo 

Kanalizácia sa v obci nenachádza. I napriek vysokým nákladom patrí budovanie 
kanalizácie medzi významné rozvojové ciele obce v nasledujúcom období. 

V rámci odpadového hospodárstva v obci Kobeliarovo sa realizuje separovaný zber 
odpadov, ktorý je prvým predpokladom zhodnocovania odpadov a znižovania množstva 
komunálnych odpadov. Nie je dostatočne doriešený zberný dvor pre biologicky rozložiteľný 
odpadu. Zber a odvoz separovaného odpadu sa uskutočňuje každé dva týždne a odvoz 
zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje každé dva týždne podľa harmonogramu 
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odvozu TKO. Na území obce Kobeliarovo sa nachádza čierna skládka odpadu. Tá je 
situovaná cca 2 km za obcou severozápadným smerom vedľa poľnej cesty v lese.  

6. Ekonomická štruktúra 

V obci sa nenachádza družstvo a ani výraznejšie ekonomické subjekty. Z podnikateľov 
je zastúpenie len veľmi malé. Nájdeme tu už spomínané súkromné potraviny Cangárová 
a pohostinstvo Lybestile.  

8. Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho PHSR 

     PHRSR je dôležitý strategický dokument, v ktorom sú zhrnuté hlavné ciele a 
priority rozvoja obce. Účelom dokumentu však nie je ich len zhrnúť, ale aj dosiahnuť, aby 
boli v čo najvyššej možnej miere naplnené.  

     Nižšie uvádzame plánované strategické zámery z predchádzajúceho programového 
obdobia a zámery, ktoré sa obci podarilo v tomto období zrealizovať. 

Tab. č. 9: Realizácia predchádzajúceho PHSR obce Kobeliarovo  
Projekty Zdroje financovania Náklady Termín 

zrealizovania 

oprava strechy na obecnom úrade PPA 80 000 2008 

rekonštrukcia prístrešku na dome smútku   PPA 80 000 2010 

oprava miestnych komunikácií PPA 100 000 2010 

rekonštrukcia budovy MŠ  Úrad vlády SR 10 000 2015 

výmena plastových okien na KD  vlastné prostriedky 5 000 2015 

rekonštrukcia strechy na KD vlastné prostriedky 22 000 2016 

zrekonštruovať miestne komunikácie II. Etapa PPA 98 000 nezrealizované 

oplotenie okolo miestneho cintorína 
a pasportizácia hrobových miest 

vlastné prostriedky 6 000 nezrealizované  

rekonštrukcia oplotenia okolo MŠ vlastné prostriedky 7 000 nezrealizované  

rekonštrukcia a oprava strechy na pamätnom 
dome Pavla Jozefa Šafárika 

Ministerstvo kultúry 
SR  

100 000 nezrealizované  

sanácia čiernej skládky vlastné prostriedky 40 000 nezrealizované  

Zdroj: Interná evidencia OCÚ 
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A. II ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

7. Rozpočet a finančné hospodárenie obce 

Rozpočet obce Kobeliarovo na rok 2017 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 
7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet za rok 2017 bol 
vyrovnaný. V roku 2016 boli celkové príjmy obce vo výške 142 980,00 € a výdavky v 
hodnote 142 980,00 €. 

Tab. č. 6: Rozpočet obce k 31. 12. 2017 

Zdroj: Interná evidencia OÚ 
 
Tab. č. 7: Rozpočet obce na rok 2018 

Zdroj: Interná evidencia OÚ 
 
Tab. č. 8: Štruktúra daňových príjmov obce v rokoch 2013 – 2016 (v EUR) 

  2013 2014 2015 2016 

prevod podielu dane z príjmov 
fyzických osôb 

105 449,05 112 830,00 123 852,15 131 530,00 

podiel na dani z nehnut. - z 
pozemkov 

2 901,99 2 900,00 3 324,13 3 300,00 

podiel na dani z nehnut. - zo stavieb 3 356,45 3 500,00 3 894,00 3 800,00 

podiel na dani z nehnut. - z bytov a 
NP 

0,00 0,00 0,00 0,00 

daň za psa 535,85 500,00 560,00 560,00 

 schválený 
rozpočet na  
rok 2017 (€) 

rozpočet  
2017 po 
zmenách (€) 

 schválený 
rozpočet na 
rok 2017 (€) 

rozpočet 
2017 po 
zmenách (€) 

príjmy celkom 157 395,00 0,00 výdavky celkom 157 395,00 0,00 

bežné príjmy 152 495,00 0,00 bežné výdavky 55 226,00 0,00 

kapitálové 
príjmy 

0,00 0,00 kapitálové 
výdavky 

25 419,00 5 000,00 

príjmové 
finančné 
operácie 

4 900,00 0,00 výdavkové 
finančné operácie 

0,00 0,00 

 schválený 
rozpočet na  
rok 2018 (€) 

rozpočet  
2018 po 
zmenách (€) 

 schválený 
rozpočet na 
rok 2018 (€) 

rozpočet 
2018 po 
zmenách (€) 

príjmy celkom 157 700,00 Rozpočet 
provizórny 

výdavky celkom 130 862,00 Rozpočet 
provizórny 

bežné príjmy 152 035,00 Rozpočet 
provizórny 

bežné výdavky 130 862,00 Rozpočet 
provizórny 

kapitálové 
príjmy 

0,00 Rozpočet 
provizórny 

kapitálové 
výdavky 

268 32,00 Rozpočet 
provizórny 

príjmové 
finančné 
operácie 

5 665,00 Rozpočet 
provizórny  

výdavkové 
finančné operácie 

0,00 Rozpočet 
provizórny . 



 

daň za užívanie verejného 
priestranstva 
podiel na poplatku za komunálny 
odpad 
daňové príjmy spolu 

Zdroj: Interná evidencia OÚ 
 

9. Poloha 

Obec Kobeliarovo sa nachádza
samosprávnom kraji, v okrese R
Vlachovo a Brdárka. Zo západu je to obec Slavoška. Na juhu susedí 
obcí Koceľovce, Petrovce a Nižná Slaná a

Obrázok č. 2: Poloha obce Kobeliarovo
Zdroj: google maps 

10. Dostupnosť územia vzhľadom na druhy dopravy

     Obec Kobeliarovo sa nachádza severozápadne od okresného mesta Rožňava vo 
VÚC Košického samosprávneho kraja
v okrese v nadväznosti na ostatné okresné mestá a obce. Nosným dopravným systémom v 
súčasnosti i v budúcnosti je cestná doprava, formovaná polohou sídla. Riešený sídelný útvar 
pozostáva z jedného katastrálneho územia. Jednoznačne prevládajúcim prvkom bývania je tu 
individuálna bytová výstavba i občianska vybavenosť vidieckeho charakteru, sústred
predovšetkým pri hlavných cestných trasách.

24 

52,00 50,00 12,00 

podiel na poplatku za komunálny 2 429,20 6 000,00 2 759,63 

114 724,54 125 780,00 134 401,91

Kobeliarovo sa nachádza na juhovýchode krajiny. 
okrese Rožňava. Obec hraničí na severe s katastrálnym územím obcí 

Brdárka. Zo západu je to obec Slavoška. Na juhu susedí s katastrálnym územím 
Nižná Slaná a na východe je to obec Gočovo.

sa nachádza v Slovenskom 
Rudohorí, 18 km 
severovýchodne od 
okresného mesta  
Rožňav
v katastri s výmerou 1203 
ha v nadmorskej výške 
461 m 
od krajského mesta je 88,6 
km a od hlavného mesta 
Bratislava 346 
najbližšiemu hraničnému 
priechodu
minút cesty autom. 

Obrázok č. 2: Poloha obce Kobeliarovo 

10. Dostupnosť územia vzhľadom na druhy dopravy 

Obec Kobeliarovo sa nachádza severozápadne od okresného mesta Rožňava vo 
VÚC Košického samosprávneho kraja. Širšie dopravné vzťahy vyplývajú z umiestnenia obce 

väznosti na ostatné okresné mestá a obce. Nosným dopravným systémom v 
sti i v budúcnosti je cestná doprava, formovaná polohou sídla. Riešený sídelný útvar 

pozostáva z jedného katastrálneho územia. Jednoznačne prevládajúcim prvkom bývania je tu 
individuálna bytová výstavba i občianska vybavenosť vidieckeho charakteru, sústred
predovšetkým pri hlavných cestných trasách. 

Obrázok č. 3: Dopravná dostupnosť obce Kobeliarovo
Zdroj: http://www.cdb.sk/sk/Vystupy
siete-SR/Mapy-okresov/roznava.alej
 

20,00 

2 800,00 

401,91 142 010,00 

uhovýchode krajiny. Leží v Košickom 
katastrálnym územím obcí 

katastrálnym územím 
východe je to obec Gočovo. Obec Kobeliarovo 

sa nachádza v Slovenskom 
Rudohorí, 18 km 
severovýchodne od 
okresného mesta  
Rožňava. Rozprestiera sa 
v katastri s výmerou 1203 
ha v nadmorskej výške 

 n. m. Vzdialenosť 
od krajského mesta je 88,6 
km a od hlavného mesta 
Bratislava 346 km. K 
najbližšiemu hraničnému 
priechodu je to len 40 
minút cesty autom.  

Obec Kobeliarovo sa nachádza severozápadne od okresného mesta Rožňava vo 
Širšie dopravné vzťahy vyplývajú z umiestnenia obce 

väznosti na ostatné okresné mestá a obce. Nosným dopravným systémom v 
sti i v budúcnosti je cestná doprava, formovaná polohou sídla. Riešený sídelný útvar 

pozostáva z jedného katastrálneho územia. Jednoznačne prevládajúcim prvkom bývania je tu 
individuálna bytová výstavba i občianska vybavenosť vidieckeho charakteru, sústredená 

Obrázok č. 3: Dopravná dostupnosť obce Kobeliarovo 
http://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-

okresov/roznava.alej 
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Cestná doprava 

  Nosným dopravným systémom v súčasnosti je cestná doprava, formovaná polohou 
sídla. Do obce vedie len jedna cesta a to cesta III. triedy 3030, ktorá  sa priamo napája na 
cestu I. triedy číslo 67 spájajúcu (Miskolc) Kráľ, štátna hranica – Tornaľa – Rožňava – Pusté 
Pole. Jej celková dĺžka je 61 km. Táto cesta sa v Rožňava napája na cestu I. triedy  číslo 16 na 
trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice. Cesta vznikla rozdelením (dnes už zaniknutej) 
cesty I/50 na tri samostatné cesty. Touto trasou je prepojená obec Kobeliarovo nielen 
z okresným mestom, ale aj krajským mestom Košice.  

Železničná doprava 

Obcou Kobeliarovo nevedie žiadna trasa železničnej dopravy. Napojenie na 
železničnú trať je cez železničnú stanicu Rožňava, Dobšiná alebo Slavošovce.  

Ďalšie druhy dopravy 

    Ostatné formy dopravy v obci nemajú významné zastúpenie vzhľadom na absenciu 
významného vodného toku a vzhľadom na postavenie obce mimo významných dopravných 
koridorov v SR. Za zmienku však stoja alternatívne formy dopravy, medzi ktoré patrí 
cyklodoprava. Na území obce absentujú cyklotrasy, ktoré by okrem možnosti prepravy 
obyvateľov obce za svojimi ekonomickými aktivitami poskytovali i možnosť relaxu, 
spoznávania a propagácie obce na lokálnej úrovni.  

11. Prírodné podmienky 

Obec Kobeliarovo sa zaraďuje v rámci Alpsko – himalájskej sústavy do provincie 
Západné Karpaty a subprovincie Vnútorné západné Karpaty. Na nižšej úrovni sa ďalej obec 
radí do  Slovenského rudohoria. Slovenské rudohorie (zastarano Slovenské Krušnohorie) sú 
plochou najväčšie pohorie Slovenska, krajinná oblasť subprovincie Vnútorné Západné 
Karpaty. Stredná časť Slovenského rudohoria – územie (najmä) Volovských vrchov a 
Stolických vrchov a Revúckej vrchoviny – sa medzi geológmi označuje aj ako Spišsko-
gemerské Rudohorie. Práve súčasťou Revúckej vrchoviny je obec Kobeliarovo.  

Časť, v ktorej leží obec Kobeliarovo sa tektonicky člení do gemerika – formácia 
vrchného palezoika a mezozoika a turnaikum – príkrov Slovenskej skaly. Revúcka vrchovina 
je súčasťou Veporského pásma, ktoré je tvorené prevažne kryštalickými horninami staršieho 
paleozoika (granitoidy, ruly, svory, fylity, migmatity) a mladším paleozoikom a mezozoikom 
obalovej jednotky. Prekambrický vek niektorých častí však nemožno vylúčiť. 

Z hľadiska pôdnych typov je v okolí obce najväčšie zastúpenie kambizemí, ale 
v menšej miere nájdeme aj zastúpenie pararendziny. Kambizeme sú trojhorizontové A-B-C 
pôdy, vyvinuté zo zvetralín vyvretých, metamorfovaných a vulkanických hornín, prevažne 
nekarbonátových sedimentov paleogénu a neogénu, lokálne tiež z nespevnených sedimentov, 



 

napr. z viatych pieskov. Ich humusový A
malým obsahom humusu a často aj na zvetralinách granitov sorpčne nasýtený. Ide o tzv. 
ochrický Ao-horizont. Kambizeme sú str
poľnohospodárskych plodín. Na hlbších svahových delúviách a elúviách sa darí lucerne, 
maku, repke olejnej, cukrovej repe. Kyslé variety hlbších kambizemí vyhovujú zemiakom a 
konope. Vhodnými plodinami sú aj ľ
najteplejších oblastiach ich výskytu, za predpokladu že ide o pôdy dostatočne hlboké (nad 0,6 
m) a slabo kamenité. Pararendzina je pôda s molickým karbonátovým Amc 
niekedy ochrickým Ao – horizontom zo zvetralín spevnených karbonátovo 
hornín (vápnité pieskovce až ílovce, vápnité bridlice, slieňovce, vápnitý flyš). Využíva sa ako 
orná pôda, sady, lesy.  

Klimatické podmienky sú podmienené polohou Kobeliarova. Územie obce sa
nachádza v dvoch klimatických oblastiach:
a mierne teplej, vlhkej, s chladnou až studenou zimou. 

Z hľadiska hydrologických pomerov cez obec nepreteká významnejší riečny tok.

12 Využitie zeme 

Obec Kobeliarovo sa rozprestiera na výmere 12
tvorí z celkovej výmery 49,5 %. Najväčšie zastúpenie na poľnohospodárskej pôde majú trvalo 
trávnaté porasty. Orná pôda tvorí 23,5 % z
zastúpenie má nepoľnohospodárska pôda a
pozemky. Zastavaná plocha a 

Graf č. 12: Využitie zeme obce Kobeliarovo v

Zdroj: ŠÚ SR 
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napr. z viatych pieskov. Ich humusový A-horizont je v nižších polohách plytký a svetlý, s 
malým obsahom humusu a často aj na zvetralinách granitov sorpčne nasýtený. Ide o tzv. 

horizont. Kambizeme sú stredne úrodné pôdy, vhodné len pre užší sortiment 
poľnohospodárskych plodín. Na hlbších svahových delúviách a elúviách sa darí lucerne, 
maku, repke olejnej, cukrovej repe. Kyslé variety hlbších kambizemí vyhovujú zemiakom a 
konope. Vhodnými plodinami sú aj ľan, šošovica a vika siata. Pšenici a kukurici sa darí len v 
najteplejších oblastiach ich výskytu, za predpokladu že ide o pôdy dostatočne hlboké (nad 0,6 
m) a slabo kamenité. Pararendzina je pôda s molickým karbonátovým Amc 

horizontom zo zvetralín spevnených karbonátovo 
hornín (vápnité pieskovce až ílovce, vápnité bridlice, slieňovce, vápnitý flyš). Využíva sa ako 

Klimatické podmienky sú podmienené polohou Kobeliarova. Územie obce sa
v dvoch klimatických oblastiach: mierne teplej, vlhkej a vrchovinovej klíme 

chladnou až studenou zimou.  

Z hľadiska hydrologických pomerov cez obec nepreteká významnejší riečny tok.

rozprestiera na výmere 12 032 661 m2 . Poľnohospodárska pôda 
49,5 %. Najväčšie zastúpenie na poľnohospodárskej pôde majú trvalo 

trávnaté porasty. Orná pôda tvorí 23,5 % z celkovej poľnohospodárskej pôdy. Najväč
nepoľnohospodárska pôda a to 50,5 %. Z nej najväčšiu časť tvoria lesné 

 nádvorie tvorí na celkovej ploche len 2,3 %. 

Graf č. 12: Využitie zeme obce Kobeliarovo v roku 2016 
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poľnohospodárskych plodín. Na hlbších svahových delúviách a elúviách sa darí lucerne, 
maku, repke olejnej, cukrovej repe. Kyslé variety hlbších kambizemí vyhovujú zemiakom a 

an, šošovica a vika siata. Pšenici a kukurici sa darí len v 
najteplejších oblastiach ich výskytu, za predpokladu že ide o pôdy dostatočne hlboké (nad 0,6 
m) a slabo kamenité. Pararendzina je pôda s molickým karbonátovým Amc – horizontom 

horizontom zo zvetralín spevnených karbonátovo – silikátových 
hornín (vápnité pieskovce až ílovce, vápnité bridlice, slieňovce, vápnitý flyš). Využíva sa ako 

Klimatické podmienky sú podmienené polohou Kobeliarova. Územie obce sa 
vrchovinovej klíme 

Z hľadiska hydrologických pomerov cez obec nepreteká významnejší riečny tok. 

Poľnohospodárska pôda 
49,5 %. Najväčšie zastúpenie na poľnohospodárskej pôde majú trvalo 

celkovej poľnohospodárskej pôdy. Najväčšie 
nej najväčšiu časť tvoria lesné 

 

   

Poľn. pôda  -
vinica 

Poľn. pôda  -
záhrada

Poľn. pôda -
ovocný sad 
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13. Chránené územia 

     V obci Kobeliarovo sa nenachádzajú žiadne vyhlásené chránené územia 
európskeho významu ani chránené vtáčie územia NATURA 2000.  

     V blízkosti obce však nájdeme hneď dva národné parky. Prvý je Národný park 
Muránska planina a druhý Národný park Slovenský kras.  

A. III ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA 

14. SWOT analýza a syntéza jej výsledkov 

     SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) sumarizuje a 
zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky obce, vonkajšie príležitosti a ohrozenia podľa ich 
dôležitosti.  

Práve dôkladná SWOT analýza predstavuje východisko pre formulovanie stratégie, 
ktorá by mala predstavovať súlad medzi vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím.  

Pre vedenie obce je potrebné poznať slabé a silné vnútorné stránky obce a porovnať 
ich s existujúcimi a potenciálnymi ohrozeniami a príležitosťami. 

Tab. č. 10: SWOT analýza obce Kobeliarovo  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

                                                                Obyvateľstvo 
 homogénna národnostná štruktúra 

obyvateľstva  

 priaznivá vzdelanostná štruktúra 
obyvateľov 

 vysoký podiel ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva 

 kladný prirodzený prírastok  

 odliv kvalifikovanej pracovnej sily do iných 
miest 

 málo pracovných príležitostí priamo v obci 

  nedostatočná previazanosť medzi 
vzdelávacou sústavou a trhom práce  

 prehlbovanie sociálnych rozdielov 
obyvateľstva  
 

             Občianska vybavenosť a technická infraštruktúra 
 prítomnosť materskej školy  

 výskyt architektonicky hodnotných 
objektov  

 fungujúci separovaný zber odpadu v obci 

 vybudovanie siete technickej 
infraštruktúry (elektrifikácia a vodovod) 

 dobrá kvalita domového a bytového 
fondu výstavba bytových jednotiek 

 nevyhovujúci technický stav miestnych 
komunikácií a chodníkov 

 nedobudovaná kanalizácia 

 chýbajúca plynofikácia  

 nedostatočný počet zón na voľnočasové 
aktivity obyvateľov 

 výskyt neriadených skládok odpadu 

 absencia zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

 absencia bankových a poisťovacích služieb 

 absencia poštového úradu 
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 absencia zelene a verejných priestranstiev 
v obci 

                                                    Samospráva 
 relatívne stabilná finančná situácia obce 

 aktívne úsilie samosprávy o získanie 
finančných prostriedkov na rozvojové 
zámery obce 

 nízka elektronizácia samosprávy najmä 
v oblasti komunikácie s občanmi obce 

 nízka účasť obyvateľov (na verejných 
rokovaniach odborných komisií a 
zastupiteľstva) 

 nedostatočná pripravenosť na nové 
programové obdobie 

 

                                                Poloha a doprava 
 ľahká dostupnosť okresného i krajského 

mesta 

 vhodná geografická poloha pre rozvoj 
agroturistiky 

 dostatočné množstvo dopravných spojení 
s okresným mestom 

 

 absencia napojenia na železničnú dopravu 

 absencia cyklotrás spájajúcich obec 
s okolitými sídlami 

 nevyhovujúci stav viacerých úsekov ciest 
nižšej kategórie spájajúcich obec s jej 
bezprostredným okolím 

 nízky počet priamych dopravných spojení 
s hlavným mestom 

 

                         Prírodné podmienky, využitie územia a cestovný ruch 
 podmienky pre realizáciu cyklo 

a agroturistiky 

 pestrá fauna a flóra 

 prítomnosť významnej kultúrnej 
pamiatky 

 blízkosť k národným parkom 
 

 poškodzovanie životného prostredia 
neprítomnosťou kanalizácie 

 nedostatočná propagácia územia v rámci CR 
 

        PRÍLEŽITOSTI             OHROZENIA 
 rozvoj odvetví založených na využívaní 

prírodného potenciálu regiónu 
(multifunkčné poľnohospodárstvo, 
precízne poľnohospodárstvo, špeciálne 
potravinárstvo s vysokou pridanou 
hodnotou) 

 existencia regionálnych iniciatív 
k posilneniu kvality služieb vo vidieckom 
cestovnom ruchu 

 možnosť čerpania finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
EÚ 

 posilnenie aktivít zameraných na 
propagáciu obce 

 podpora malých a stredných podnikov zo 
strany štátu lokalizovaných na vidieku 

 migrácia mladých a vzdelaných ľudí za 
prácou do iných miest SR a do zahraničia 

 nezáujem domácich i zahraničných 
investorov o investície na území obce 

 legislatívne bariéry obmedzujúce 
podnikateľskú aktivitu 

 nedostatok finančných prostriedkov na 
realizáciu väčších rozvojových zámerov 

 náročnosť spracovania rozvojových 
projektov z hľadiska finančného a 
odborných kapacít 

 obmedzená investičná aktivita drobných 
stavebníkov v individuálnej bytovej 
výstavbe 
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 zvýšenie spolupatričnosti a povedomia 
obyvateľov obce s cieľom zveľadenia 
obce a zvýšenia jej atraktivity pre život 
a pre jej návštevu 

 zefektívnenie spolupráce s okolitými 
obcami na regionálnej úrovni 

 vybudovanie cyklotrás na prepojenie obce 
s okolím 

 možnosť dennej dochádzky obyvateľov 
obce za zamestnaním do okolitých miest 

 rozvoj prímestského bývania v obci 
 

 

15. Hlavné disparity a faktory rozvoja 

Hlavné disparity a faktory rozvoja sú výsledkom SWOT analýzy. Hlavné disparity 
definujú najdôležitejšie problémy a ohrozenia, faktory rozvoja naopak predstavujú 
najdôležitejšie silné stránky a príležitosti obce. 

Určenie kľúčových disparít a faktorov rozvoja slúži pri tvorbe rozvojovej stratégie na 
lepšie a presnejšie určenie priorít, ktoré si obec vytýči na nasledujúce programové obdobie. 

Tab. č. 11: Hlavné faktory rozvoja a disparity obce Kobeliarovo  

Hlavné faktory rozvoja Hlavné disparity 
 aktívna samospráva obce v snahe o 

získanie a využívanie externých 
finančných zdrojov  

 existencia historických a sakrálnych 
pamiatok 

 väčší počet obyvateľstva v 
predproduktívnom veku ako v 
poproduktívnom veku 

 

 migrácia mladých a vzdelaných ľudí za 
prácou do iných miest SR a do zahraničia 

 nevyhovujúci technický stav komunikácií 
v obci, znižujúci celkový estetický dojem 
a kvalitu života v obci 

 nedostatok finančných prostriedkov na 
realizáciu väčších rozvojových zámerov 

 absencia zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

 nedobudovaná kanalizácia 
 
 

Budúci vývoj obce Kobeliarovo závisí predovšetkým od aktívneho prístupu 
samosprávy pri riešení problémov a navrhovaní stratégie rozvoja. Predstavitelia samosprávy 
sa však pokúsia v plnej miere vyvinúť snahy o to, aby ich rozvojové plány uspeli a obec sa 
sústredila najmä na elimináciu kľúčových disparít, ako aj na využitie najvýznamnejších 
faktorov rozvoja. Do budúcnosti predpokladáme pri správnom využití tohto potenciálu 
migračný i prirodzený prírastok obyvateľstva, novú udržateľnú výstavbu rodinných domov     
s ohľadom na životné prostredie a záujmy všetkých obyvateľov obce Kobeliarovo, a tiež 
rozvoj služieb a občianskej vybavenosti. Takýto vývoj počíta s využívaním finančných 
prostriedkov z vonkajších zdrojov, ako aj s využitím endogénneho potenciálu samotnej obce. 
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STEEP analýza 

Okrem metódy SWOT, ktorá hodnotí vonkajšie a vnútorné faktory a na ich základe 
formuluje hlavné disparity a faktory rozvoja, sa v praxi používa aj STEEP analýza. Táto  
metóda hodnotí iba vonkajšie faktory (faktory globálneho prostredia) v týchto segmentoch: 
sociálne, technologické, ekonomické, ekologické, politické faktory a faktory hodnôt 
obyvateľstva, pracovníkov samosprávy, podnikateľov v obci a ďalších zúčastnených strán.     
V prípade obce Kobeliarovo boli identifikované nasledujúce faktory globálneho prostredia, 
ktoré ovplyvňujú budúci rozvoj obce. 

Tab. č. 12: STEEP analýza obce Kobeliarovo  
Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické Hodnoty 

Zmeny populácie 
(prirodzený 
a migračný 
prírastok/úbytok) 

Úroveň technológie 
poskytovateľa 

Finančné zdroje 
rozpočtu (napr. 
dane) 

Dopad aktivít 
obyvateľstva, 
samosprávy a 
podnikateľov v 
obci na ŽP 

Politika vlády 
v oblasti 
samosprávy 

Tímová 
spolupráca – 
ochota 
obyvateľov 
konštruktívne 
sa zapájať do 
vecí verejných 

Zmeny postojov 
a správania 
obyvateľov 

Dostupná 
technológia 
a využívaná 
technológia na OÚ 

Výdavky 
plánované pri 
rozpočtovaní 

Udržateľnosť, 
možnosti 
obnovy a tvorby 
ŽP 

Legislatíva EÚ, 
národná 
legislatíva 

Ochota 
pracovníkov 
samosprávy 
a ďalších 
relevantných 
úradov brať do 
úvahy návrhy 
občanov 
a spolupracovať 
s nimi 

Zvyšovanie 
vzdelanostnej 
úrovne 
obyvateľstva 

Technológia 
využívaná 
obyvateľmi, 
podnikateľmi 

Náhle 
nevyhnutné a 
neplánované 
výdavky 

Politika ŽP, 
recyklácia, 
nakladanie s 
odpadmi, 
energetická 
efektívnosť 

Zmena vlády 
ako výsledok 
parlamentných 
volieb 

Organizačná 
kultúra 

Životný štýl 
obyvateľstva 

Kontakt 
s obyvateľmi 
prostredníctvom 
technológie 

Príchod nových 
podnikateľov do 
obce 

Podpora tvorby 
a ochrany ŽP zo 
strany 
samosprávy, 
vlády SR a EÚ 

Zmena 
obecného 
zastupiteľstva 
ako výsledok 
komunálnych 
volieb 

Osobné 
hodnoty 
obyvateľov, 
pracovníkov 
samosprávy, 
podnikateľov 
v obci 
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ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ 
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16. Vízia územia 

Vízia formuluje želanú predstavu obyvateľov o budúcnosti, opis ideálneho stavu, ktorý 
by sa mal dosiahnuť rozvojovými zámermi definovanými v predloženej stratégii rozvoja.  

Hlavným cieľom vízie obce je ukázať smerovanie pri tvorbe strategického plánovania 
ako aj pri implementácii konkrétnych opatrení a projektov. Zároveň približuje jednotnú 
predstavu o želanej budúcnosti obce, nie len tým obyvateľom, ktorí v obci žijú, pracujú, 
navštevujú ju, ale aj turistom, záujemcom o podnikanie či potenciálnym investorom.  

Súčasne na najvyššej úrovni strategické plánovanie a strategická vízia predstavujú a 
potvrdzujú dohodu medzi lokálnymi lídrami na prioritách budúceho rozvoja. Tento účel 
strategickej vízie sa najlepšie darí naplniť vtedy, keď je jej obsah stručný, výrečný a pôsobivý 
v najširšom zmysle slova.  

Okrem motivácie má vízia aj marketingový, respektíve propagačný účel. Predáva danú 
lokalitu, predáva úsilie svojej komunity čeliť aktuálnym trendom a vytvárať lepšie podmienky 
pre regionálny rozvoj. Propaguje obec vo svete, na úradoch a medzi partnermi, ale rovnaký 
význam má aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje usporiadanie, identitu a spoločný účel 
činnosti rozvoja. 

„Obec Kobeliarovo sa bude dynamicky rozvíjať aj vďaka svojim obyvateľom, ktorí 
budú aktívne spolupracovať s vedením obce a ovplyvňovať tak jej smerovanie. Obec bude 
výborným miestom pre život, poskytujúcim obyvateľom adekvátnu občiansku vybavenosť a 
rozvinutú technickú infraštruktúru, vďaka čomu bude zabezpečená ich bezpečnosť a vysoká 
kvalita života. Rozvinuté služby a cestná sieť budú podporovať hospodársky rozvoj a miestne 
podnikanie.“ 

17. Zhodnotenie výsledkov dotazníkového prieskumu názorov 
obyvateľov 

Dotazníkového prieskumu na účely zostavenia strategickej časti PHSR sa zúčastnilo 6 
obyvateľov a dvaja súkromní poskytovatelia služieb v obci.  

Vekové a pohlavné zloženie respondentov je možné vidieť na nasledujúcich grafoch. 
Pohlavná štruktúra respondentov bola vyrovnaná. Čo sa týka vekovej štruktúry respondentov, 
najväčšie zastúpenie mali obyvatelia od 40 do 49 rokov. 



 

Graf č. 13: Pohlavné zloženie respondentov

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Graf č. 14: Vekové zloženie respondentov

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry najviac respondentov dosiahlo 
vzdelanie, jeden respondent dosiahol základné vzdelanie a
Čo sa týka ekonomickej aktivity
respondenti boli dôchodcovia a
viac ako 21 rokov a jeden respondent žije v

Čo sa týka spokojnosti s
spokojných. Takisto rozvoj v
plány v obci čiastočne pozná 67 % a

 Respondenti hodnotili v
hodnotili číslicami od 1 do 5 (1
hodnotenie). Najlepšie hodnotili respondenti starostlivosť o
tu tvorilo 1,5 boda. Druhé najlepšie hodnotenie dostala kvalita životného prostredia 
s priemerným 1,6 boda. Možnosti pre rodin
Kvalita historických pamiatok dosiahla priemerne 2,16 boda, kvalita ciest 2,5 boda 
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Graf č. 13: Pohlavné zloženie respondentov

Graf č. 14: Vekové zloženie respondentov 

 

hľadiska vzdelanostnej štruktúry najviac respondentov dosiahlo 
vzdelanie, jeden respondent dosiahol základné vzdelanie a jeden bol vyučený/á s
Čo sa týka ekonomickej aktivity, najviac respondentov pracuje vo verejnom sektore, d
respondenti boli dôchodcovia a jeden na materskej dovolenke. Päť respondentov žije v

jeden respondent žije v obci od 16 do 20 rokov.  

Čo sa týka spokojnosti s bývaním v obci, až 84 % respondentov je s
to rozvoj v obci považuje 84 % respondentov za pozitívny.

obci čiastočne pozná 67 % a 33 % ich nepozná vôbec.  

Respondenti hodnotili v dotazníku aj osobité úrovne rozvoja v
hodnotili číslicami od 1 do 5 (1 bod bolo najlepšie hodnotenie a 5

Najlepšie hodnotili respondenti starostlivosť o seniorov a priemerné ohodnotenie 
tu tvorilo 1,5 boda. Druhé najlepšie hodnotenie dostala kvalita životného prostredia 

priemerným 1,6 boda. Možnosti pre rodiny respondenti ohodnotili priemerne na 1,83 boda. 
Kvalita historických pamiatok dosiahla priemerne 2,16 boda, kvalita ciest 2,5 boda 

muži 

ženy

2 3 4

 

hľadiska vzdelanostnej štruktúry najviac respondentov dosiahlo stredné odborné 
jeden bol vyučený/á s maturitou. 

verejnom sektore, dvaja 
respondentov žije v obci 

obci, až 84 % respondentov je s bývaním 
obci považuje 84 % respondentov za pozitívny. Rozvojové 

aj osobité úrovne rozvoja v obci, pričom ich 
5 bodov najhoršie 

priemerné ohodnotenie 
tu tvorilo 1,5 boda. Druhé najlepšie hodnotenie dostala kvalita životného prostredia 

y respondenti ohodnotili priemerne na 1,83 boda. 
Kvalita historických pamiatok dosiahla priemerne 2,16 boda, kvalita ciest 2,5 boda 
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a rekreačné služby tiež 2,5 boda. Najhoršie dopadli služby pre turistov s priemerným 2,83 
boda.  

Pri otázke, v ktorých oblastiach vidia obyvatelia najväčšie nedostatky, najviac 
respondentov označilo možnosť dopravná infraštruktúra. Na druhom mieste sa umiestnil 
cestovný ruch a za ním technická infraštruktúra, ekonomika a podnikateľské prostredie, 
poľnohospodárstvo a nakoniec sociálna infraštruktúra.  

Respondenti tiež označili oblasti, na ktoré by sa mala obec sústrediť v nasledujúcich 
rokoch. Najviac respondentov (5 zo 6) označilo jednoznačne rekonštrukciu miestnych 
komunikácií. Na druhom mieste sa umiestnila starostlivosť o pamiatky a informačný systém 
v obci. Túto možnosť dali 4 zo 6 respondentov. Ďalej respondenti označovali možnosti ako 
rozšírenie ponuky a kvality obchodu a služieb, vybudovanie nových ihrísk a športovísk, 
rozvoj cestovného ruchu, nová bytová výstavba a nové stavebné pozemky, ochrana a kvalita 
životného prostredia, podpora existujúcich kultúrnych podujatí a organizácia nových a iné.  

Dotazník pre organizácie a združenia vyplnili dvaja respondenti. Prvým je JML 
pohostinstvo – Kobeliarovo. Tento subjekt pôsobí v obci od roku 1996. Rozvoj obce za 
posledných 5 rokov hodnotí pozitívne. Nedostatky obce Kobeliarovo vidí v cestovnom ruchu 
a technickej infraštruktúre. Oblasti, na ktoré by sa podľa respondenta mala obec zamerať, sú 
starostlivosť o pamiatky, rekonštrukcia miestnych komunikácií, informačný systém obce, 
ochrana prírody a životného prostredia a podpora existujúcich kultúrnych podujatí 
a organizácia nových. 

Druhý respondent z tejto oblasti je Potraviny – Cangárová. Tento subjekt  pôsobí 
v obci od roku 1995. Rozvoj obce za posledných 5 rokov hodnotí pozitívne. Nedostatky obce 
Kobeliarovo vidí v ekonomike a podnikateľskom prostredí a technickej infraštruktúre. 
Oblasti, na ktoré by sa podľa respondenta mala obec zamerať, sú podpora rozvoja podnikania, 
rekonštrukcia miestnych komunikácií, informačný systém obce, rozvoj cestovného ruchu 
a podpora existujúcich kultúrnych podujatí a organizácia nových. 

18. Návrh stratégie rozvoja Kobeliarova 

V súlade s platnou metodikou pre spracovanie PHRSR boli určené tri prioritné 
(kľúčové) oblasti rozvoja – hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť, ktoré spolu 
prispievajú k dosiahnutiu vyššie uvedenej vízie. V rámci každej z nich boli následne 
definované jednotlivé strategické ciele, ako aj konkrétne opatrenia slúžiace na naplnenie 
týchto cieľov. Ciele a opatrenia boli zvolené v záujme dosiahnutia vyváženého trvalo 
udržateľného rozvoja územia, pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky a so 
zohľadnením vnútorných špecifík obce. 

 

 



 

Graf č. 13: Schematické znázornenie vzťahu vízie a

Graf č. 14: Schematické znázornenie vzájomného vzťahu prioritných oblastí, cieľov, opatrení a

 
Tab. č. 13: Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti

Cieľ: Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v obci

Opatrenie 1.1 Opatrenie 1.2

Rekonštrukcia 
miestnych 
komunikácií II. etapa 

Dokončenie 
rekonštrukcie 
kultúrneho domu 

 
Tab. č. 14: Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Environmentálnej oblasti

3. 

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné životné prostredi

1. Prioritná oblasť 

Hospodárska

Opatrenie 
1.1

Projekt/ aktivita 
1.1.1

Opatrenie 

Projekt/aktivita 
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Schematické znázornenie vzťahu vízie a prioritných oblastí 

Graf č. 14: Schematické znázornenie vzájomného vzťahu prioritných oblastí, cieľov, opatrení a

Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti 
Vízia 

1. Prioritná oblasť – Hospodárska 

Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v obci

Opatrenie 1.2 Opatrenie 1.3 Opatrenie 1.4

Dokončenie 
rekonštrukcie 
kultúrneho domu  

Posilnenie mobilnej siete pre 
všetkých operátorov a 
zavedenie optického 
internetu 

Pasportizácia hrobových 
miest 

Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Environmentálnej oblasti 
Vízia 

3. Prioritná oblasť – Environmentálna 

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné životné prostredie v obci 

Opatrenie 3.1 

Sanácia skládky 

Vízia

1. Prioritná oblasť – 2. Prioritná oblasť –

Sociálna

3. Prioritná oblasť 

Environmentálna

Prioritná oblasť

Cieľ

Opatrenie 
1.2

Projekt/aktivita 
1.2.1

Opatrenie 1.3

Projekt/aktivita 
1.3.1

Opatrenie 1.4

Projekt/aktivita 
1.4.1

 

Graf č. 14: Schematické znázornenie vzájomného vzťahu prioritných oblastí, cieľov, opatrení a aktivít 

 

Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v obci 

Opatrenie 1.4 

Pasportizácia hrobových 
 

3. Prioritná oblasť –

Environmentálna

Projekt/aktivita 

Cieľ

Opatrenie 
3.1

Projekt/aktivita 
3.1.1
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ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ 
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V tejto časti dokumentu uvádzame rozpracovanú hospodársku, sociálnu a 
environmentálnu oblasť na konkrétne opatrenia a pod ne priradené aktivity, resp. projekty, 
ktoré sú stanovené na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce Kobeliarovo. 
Programová časť uvádza konkrétne merateľné ukazovatele výsledkov a dopadu vrátane 
východiskových a cieľových hodnôt. 

Tab. č. 15: Tabuľka opatrení, projektov a aktivít v rámci Hospodárskej oblasti 
Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 1.1 Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií II. etapa 

 Aktivita 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií II. etapa  

Hospodárska oblasť – 
Zabezpečenie kvalitnej 
dopravnej, technickej a 
občianskej vybavenosti 

Opatrenie 1.2 Dokončenie 
rekonštrukcie kultúrneho domu  

 Aktivita 1.2.1 Dokončenie rekonštrukcie 
kultúrneho domu  

Hospodárska oblasť – 
Zabezpečenie kvalitnej 
dopravnej, technickej a 
občianskej vybavenosti 

Opatrenie 1.3 Posilnenie mobilnej 
siete pre všetkých operátorov a 
zavedenie optického internetu 

Aktivita 1.3.1 Zavedenie  
optického internetu cez Nases  

Hospodárska oblasť – 
Zabezpečenie kvalitnej 
dopravnej, technickej a 
občianskej vybavenosti 

Opatrenie 1.4 Pasportizácia 
hrobových miest 

 Aktivita 1.4.1  Pasportizácia hrobových 
miest 

Hospodárska oblasť – 
Zabezpečenie kvalitnej 
dopravnej, technickej a 
občianskej vybavenosti 

 
Tab. č. 16: Tabuľka opatrení, projektov a aktivít v rámci Environmentálnej oblasti 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 3.1 Sanácia skládky  Aktivita 3.1.1  
Sanácia skládky 

Environmentálna oblasť – Zlepšenie 
kvality životného prostredia 

 
Tab. č. 17: Tabuľka ukazovateľov výsledkov a dopadov 

Typ 
ukazova

teľa 

Názov 
ukazovateľa 

 

Definícia 
 

Informačný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Východ
isková 
hodnot

a 

Cieľová hodnota / 
Rok 

2017 2020 2022 

1.      PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska 

Aktivita 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií II. etapa 

Výsledok Dĺžka 
zrekonštruo
vanej 
infraštruktú
ry v m 

Celková 
dĺžka 
sústavy 
chodníkov a 
ciest 

PD* m Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 
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Dopad Počet 
užívateľov 
za rok 

Množstvo 
osôb 
užívajúcich 
chodníky a 
cesty 

IEOÚ* počet Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

Aktivita 1.2.1 Dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu 

Výsledok Celková 
zrekonštruo
vaná plocha 
v m2 

Plošný 
obsah 
zrekonštruo
vanej 
plochy 
objektu 

PD* m2 0 Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

Dopad Úspora 
energie v 
GJ za rok 

Celková 
úspora 
energie v GJ 
za rok 

EA* GJ/rok 0  Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

Aktivita 1.3.1 Zavedenie optického internetu cez NASES 
 
Výsledok Celková 

pripojiteľno
sť k 
internetový
m službám 

Celková 
plocha 
s internetov
ým a 
telefónnym 
signálom 

PD* m2 Bude 
doplnené 

 Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

Dopad Počet 
užívateľov 
za rok 

Počet 
užívateľov 
za rok 

IEOÚ* počet Bude 
doplnené 

 Bude 
doplnené 

 Bude 
doplnené 

Aktivita 1.4.1 Pasportizácia hrobových miest 
 
Výsledok Celkové 

množstvo 
pasportizov
aných 
hrobov 

- PD* počet 0  Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

Dopad Počet 
obsadených 
miest 

- IEOÚ* počet 0  Bude 
doplnené 

 Bude 
doplnené 

 

Typ 
ukazovat

eľa 

Názov 
ukazovateľ

a 
Definícia 

Informačný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Východis
ková 

hodnota 

Cieľová hodnota / 
Rok 

2017 2020 2022 

3.      PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna 

Aktivita 3.1.1 Sanácia skládky 

Výsledok Celkové 
množstvo 
odpadu 

Množstvo 
vynesenéh
o 

PD* t 0  Bude 
doplnené 

 Bude 
doplnené 
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prevezenéh
o na 
registrovan
ú skládku 

nelegálneh
o odpadu 

Výsledok Sanovaná 
plocha 

 Celková 
sanovaná 
plocha 

IEOÚ* m2 90 x 30   Bude 
doplnené 

 Bude 
doplnené 

Dopad Počet 
obyvateľov 
so 
zlepšenými 
životnými 
podmienka
mi 

Počet 
obyvateľo
v žijúcich 
v dotknutej 
lokalite 

IEOU* počet 0 Bude 
doplnené 

Bude 
doplnené 

* PD = Projektová dokumentácia 
* IEOÚ= Interná evidencia obecného úradu 
* EA = Energetický audit 
 
 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1 

Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií II. etapa 

Garant Obec Kobeliarovo 

Kontaktné osoby garanta Jaroslav Nemčko 

Partneri garanta (spolupráca 
s ...) 

Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ..... do .....) 

Bude doplnené 

Stav projektu pred realizáciou  Nevyhovujúci technický stav existujúcich miestnych komunikácií 
a priľahlých chodníkov, ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky 
a chodcov. 

Cieľ projektu  Zrekonštruovanie existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov spolu 
s priľahlými chodníkmi 

Výstupy  Bude doplnené 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce. 

Indikátory monitoringu Dĺžka zrekonštruovaných dopravných komunikácií, dĺžka udržaných a ďalej 
rekonštruovaných dopravných komunikácií. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných prostriedkov obce na 
spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, 
nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 
komplikácie vo verejnom obstarávaní. 

Poznámky - 

Realizácia projektu 
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Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  Bude doplnené 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad   Bude doplnené 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, zhromaždenie 
príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami OCÚ 

  Bude doplnené 

Realizácia projektu Externý dodávateľ   Bude doplnené 

Kolaudácia -   Bude doplnené 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
  

Termín 
(rok) 
  

Náklady 
spolu 
(eur) 
  

z toho verejné zdroje z toho súkromné 
zdroje 
  EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené 

Realizácia 
projektu  

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené 

Spolu    Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2 

Názov projektu Dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu 

Garant Obec Kobeliarovo 

Kontaktné osoby garanta Jaroslav Nemčko 

Partneri garanta (spolupráca s 
...) 

Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ..... do .....) 

Bude doplnené 

Stav projektu pred realizáciou  Nedokončená rekonštrukcia kultúrneho domu z dôvodu chýbajúcich 
finančných prostriedkov. 

Cieľ projektu Dokončiť už v minulosti začatú rekonštrukciu kultúrneho domu v obci. 

Výstupy   Zrekonštruovaná budova obecného kultúrneho domu, ktorá bude spĺňať 
hygienické, technické a bezpečnostné normy, vďaka čomu priláka viac 
návštevníkov a podporí sa spoločenský a kultúrny život v obci. 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce. 
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Indikátory monitoringu Celková zrekonštruovaná plocha v m2 a plošný obsah zrekonštruovanej 
plochy objektu. 
  

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných prostriedkov obce na 
spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, 
nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa. 

Poznámky -  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  Bude 
doplnené 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad   Bude 
doplnené 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, zhromaždenie 
príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými 
zamestnancami OBÚ 

  Bude 
doplnené 

Realizácia projektu Externý dodávateľ   Bude 
doplnené 

Kolaudácia -   Bude 
doplnené 

Financovanie projektu 

Druh 
výdavku 
  

Termín 
(rok) 
  

Náklady spolu 
(eur) 
  

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 
  

EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

Realizácia 
projektu  

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

Spolu    Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 3 

Názov projektu  Zavedenie optického internetu cez Nases 

Garant Obec Kobeliarovo 

Kontaktné osoby garanta Jaroslav Nemčko 
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Partneri garanta (spolupráca s 
...) 

Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ..... do .....) 

Bude doplnené 

Stav projektu pred realizáciou  Bude doplnené  

Cieľ projektu Zlepšenie kvality internetových služieb v obci.  

Výstupy   Zlepšením internetového signálu v obci sa zvýši kvalita života v obci.  

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce. 

Indikátory monitoringu Celková pripojiteľnosť k internetovým službám  a celková plocha s 
internetovým a telefónnym signálom 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných prostriedkov obce na 
spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, 
nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa. 

Poznámky Bude doplnené 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  Bude 
doplnené 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad   Bude 
doplnené 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, zhromaždenie 
príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými 
zamestnancami OBÚ 

  Bude 
doplnené 

Realizácia projektu Externý dodávateľ   Bude 
doplnené 

Kolaudácia Stavebný úrad   Bude 
doplnené 

Financovanie projektu 

Druh 
výdavku 
  

Termín 
(rok) 
  

Náklady spolu 
(eur) 
  

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 
  

EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

Realizácia 
projektu  

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

Spolu    Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 4 

Názov projektu Pasportizácia hrobových miest 

Garant Obec Kobeliarovo 

Kontaktné osoby garanta Jaroslav Nemčko 

Partneri garanta (spolupráca s 
...) 

Dodávateľ pasportizačných služieb.  

Začatie a ukončenie projektu 
(od ..... do .....) 

Bude doplnené 

Stav projektu pred realizáciou  Chýbajúca pasportizácia hrobových miest. Súčasný stav je príčinou 
neprehľadnosti o stave hrobových miest.  

Cieľ projektu Pastportizovať hrobové miesta na miestnom cintoríne v Kobeliarove   

Výstupy  Bude doplnené 

Užívatelia Obyvatelia obce. 

Indikátory monitoringu Celkové množstvo pasportizovaných hrobov 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa. 

Poznámky Bude doplnené 

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  Bude 
doplnené 

Vydanie stavebného povolenia Nerelevantné   Bude 
doplnené 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, zhromaždenie 
príloh 

Nerelevantné   Bude 
doplnené 

Realizácia projektu Externý dodávateľ   Bude 
doplnené 

Kolaudácia Nerelevantné   Bude 
doplnené 

Financovanie projektu 

Druh 
výdavku 

Termín 
(rok) 

Náklady spolu z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje (eur) 

      EU SR VÚC OBEC   
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Projektová 
dokumentácia 

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

Realizácia 
projektu  

  Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

Spolu    Bude 
doplnené 

  Bude doplnené   Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

  Bude 
doplnené 

 

Základné údaje o projektovom zámere č. 5 

Názov projektu Sanácia skládky 

Garant Obec Kobeliarovo 

Kontaktné osoby garanta Jaroslav Nemčko 

Partneri garanta (spolupráca s 
...) 

Externá projektová kancelária, dodávateľ sanačných prác 

Začatie a ukončenie projektu 
(od ..... do .....) 

Od júna do júla 2018 

Stav projektu pred realizáciou  Skládka sa nachádza v katastrálnom území Kobeliarovo na parcele reg. E: 
č. 1512 (LV č. 347). Celkové riešené územie má rozlohu 90 x 30 m. 
Územie sa nachádza na území trvalého trávnatého porastu.   

Cieľ projektu Zber odpadu – ručné vyzbieranie, vykopanie a vyťaženie odpadu pomocou 
príslušnej techniky a jeho naloženie do veľkokapacitných kontajnerov. 
Ďalej odvoz odpadu – preprava, resp. odvoz do miesta zhromaždenia 
odpadu a uloženie odpadu - uloženie odpadu na legálnu skládku odpadu. 
Posledným krokom bude sanácia/úprava miesta do pôvodného stavu - 
rekultivácia dotknutého územia, na ktorom sa nachádzal nelegálne 
umiestnený odpad - zatrávnenie zrekultivovaného územia. 

Výstupy  Zlepšenie kvality životného prostredia v obci 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce. 

Indikátory monitoringu Celková sanovaná plocha 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce na 
spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, 
nedostatočné technické, finančné a personálne kapacity dodávateľa, 
opätovný vznik skládky. 

Poznámky Bude doplnené 

Realizácia projektu 
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Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie/relevantnej 
štúdie 

Externá projektová kancelária 2018 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2018 

Spracovanie a registrácia 
žiadosti o NFP, zhromaždenie 
príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými 
zamestnancami OBÚ 

2018 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2018 

Kolaudácia Nerelevantné 2018 

Financovanie projektu 

Druh 
výdavku 
  

Termín 
(rok) 
  

Náklady spolu 
(eur) 
  

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 
  

EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentáci
a 

  - -   - -   -   -   - 

Realizácia 
projektu  

2018   49 323,00 49 323,00   -   -  - - 

Spolu  2018  49 323,00 49 323,00   -   -  - - 
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ 
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Realizačná časť bližšie vysvetľuje ako realizáciu aktivít – popis postupov ich 
inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia, tak aj hodnotenie a monitorovanie činností 
počas ich priebehu, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mestskej časti 
formou akčných plánov. Záznamy z monitorovania budú priebežne dopĺňané počas obdobia 
realizácie aktivít. 

Tab. č. 18 : Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR 
P. 
č. 

Časový 
rámec 

Miesto 
konania 

Cieľová 
skupina 

Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

1. 
3/2017 

OCÚ Poslanci Zasadnutie 
obecného 
zastupiteľst
va 

Schválenie 
zámeru 
spracovať 
PHRSR na 
obdobie 
2017-2022, 
projektové 
zámery na 
rok 2018 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2018 

2. 
4/2017 

OCÚ Občania, 
organizáci
e 

- Zisťovanie 
názorov na 
aktuálny stav 
obce 

Dotazník Vyplnené 
dotazníky 

3. 
 

 

OCÚ Poslanci Zasadnutie 
obecného 
zastupiteľst
va 

Schválenie 
PHRSR 
2017-2022 

Pracovná verzia 
PHRSR 2017-
2022 

Schválená verzia 
PHRSR 2017-
2022 

4. 11/2017 OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2018 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch  

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2018 

5. 12/2017 OCÚ Občania Verejné 
prerokovani
e 

Projektové 
zámery na 
rok 2018 

Návrh 
časového, 
inštitucionálneh
o a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2018 

Pripomienky a 
návrhy občanov 

6. 09/2018 OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2019 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch  

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2019 

7. 
10/2018 

OCÚ Občania Verejné 
prerokovani
e 

Projektové 
zámery na 
rok 2019 

Návrh 
časového, 
inštitucionálneh
o a finančného 
zabezpečenia 
projektových 

Pripomienky a 
návrhy občanov 
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zámerov na rok 
2019 

8. 
09/2019 

OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2020 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch  

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2020 

9. 
10/2019 

OCÚ Občania Verejné 
prerokovani
e 

Projektové 
zámery na 
rok 2020 

Návrh 
časového, 
inštitucionálneh
o a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2020 

Pripomienky a 
návrhy občanov 

10. 
09/2020 

OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2021 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch  

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2021 

11. 
10/2020 

OCÚ Občania Verejné 
prerokovani
e 

Projektové 
zámery na 
rok 2020 

Návrh 
časového, 
inštitucionálneh
o a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2021 

Pripomienky a 
návrhy občanov 

12. 
09/2021 

OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2022 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch  

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2022 

13. 
10/2021 

OCÚ Občania Verejné 
prerokovani
e 

Projektové 
zámery na 
rok 2022 

Návrh 
časového, 
inštitucionálneh
o a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2022 

Pripomienky a 
návrhy občanov 

Systém monitorovania a hodnotenia 

Strategické plánovanie obce je nepretržitý proces zabezpečenia rovnováhy medzi 
cieľmi a možnosťami obce v neustále meniacom sa prostredí. Účelom strategického 
plánovania je stanoviť ciele a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými procesmi strategického 
plánovania sú: 

 Programovanie – tvorba strategických dokumentov a výber projektov 
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 Implementácia – realizácia a financovanie projektov 

 Monitorovanie a hodnotenie – zisťovanie, ako projekty prispeli k rozvoju obce 
a aktualizácia strategických dokumentov. 

Cieľom monitoringu je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia, 
jednotlivé aktivity navrhnuté v programe rozvoja obce. 

Tab. č. 19 Kritéria hodnotenia PHRSR (bude doplnené) 
P. 
č. 

Skupina kritérií 
Kritérium 

Váha 
kritéria/ 
Body 

Rozsah bodového 
hodnotenia 

Poznámka 

1. Obsah dokumentu   0-4  
2. Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty na 

miestnej, regionálnej a národnej úrovni  
 0-4  

3. Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom 
územia/zdrojmi 

 0-4  

4. Postupy hodnotenia a monitorovania  0-4  
5. Zrozumiteľnosť dokumentu   0-4  
 Spolu    

Správa o plnení akčného plánu obce Kobeliarovo je spracovaná v zmysle Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kobeliarovo na obdobie rokov 2017 – 2022, časť C 
– Programová časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu obce je zostaviť komplexnú 
informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce počas celého obdobia 
platnosti dokumentu v rokoch 2017 – 2022. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a 
širokú verejnosť. 

Akčný plán obce Kobeliarovo je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku 
každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar obecného úradu, resp. externý 
odborník, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich 
plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu obce Kobeliarovo.. V 
akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v 
časovom slede, resp. súbežne. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. 
Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte obce, schválených 
strategických dokumentoch obce a údajov odborných útvarov obecného úradu........ 

Tab. č. 20: Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2017 – 2022 
Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické 
hodnotenie 

najskôr v roku 2018 podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej 
spoločenskej potreby 

Operatívne 
hodnotenie  

    

Tematické 
hodnotenie časti 
PHSR  

v roku 2017 téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo 
výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci 
kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne 
hodnotenie  

  pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých 
hodnôt ukazovateľov  
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  pri návrhu na revíziu PHSR  

Ad hoc hodnotenie 
celého PHSR alebo 
jeho časti 

  na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu obce, 
podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy 
auditu ...  

 
Tab. č. 21: Akčný plán 
Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Kobeliarovo 

Priorita A) – Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v obci 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

Opatrenie 1.1 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií II. Etapa 

Aktivita 1.1.1 Bude doplnené Obec Kobeliarovo Bude doplnené 

Opatrenie 1.2  Dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu  

Aktivita 1.2.1 Bude doplnené Obec Kobeliarovo Bude doplnené 

Opatrenie 1.3  Posilnenie mobilnej siete pre všetkých operátorov a zavedenie optického internetu 

Aktivita 1.3.1 
Zavedenie optického 
internetu cez Nases  

Bude doplnené Obec Kobeliarovo Bude doplnené 

Opatrenie 1.4  Pasportizácia hrobových miest 

Aktivita 1.4.1  
Pasportizácia 
hrobových miest 

Bude doplnené Obec Kobeliarovo Bude doplnené 

....................... 

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť v obci Kobeliarovo 

Priorita A) – Zabezpečiť kvalitné životné prostredie v obci 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

Opatrenie 3.1 Sanácia skládky 

Aktivita 3.1.1  
Sanácia skládky 

od júna do júla 
2018 

Obec Kobeliarovo 49 323 € 

................................... 
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ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ 
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Obec Kobeliarovo plánuje na svoje aktivity využiť vlastný rozpočet v súčinnosti s 
možnosťami využitia finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu 
Európskej únie a zo štátnych fondov. V programovom období 2017 až 2022 môže na svoje 
projekty čerpať z nižšie uvedených operačných programov. (Pri jednotlivých operačných 
programoch uvádzame tie prioritné osi a v rámci nich tie investičné priority, pri ktorých je 
obec Kobeliarovo oprávnená žiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku): 

 OP Program rozvoja vidieka (OP PRV) (financovaný z Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka - EPFRV)  

 Opatrenie 7- Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Tab. č. 22: Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica (bude doplnené) 
Viaczdrojové financovanie 

Prioritná oblasť Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Hospodárska oblasť 

Hospodárska 
oblasť - spolu 

              

Opatrenie 1.1.               

Opatrenie 1.2.               

Opatrenie 1.3.               

Opatrenie 1.4.               

Environmentálna oblasť 

Environmentálna 
oblasť - spolu 

49 323,00 49 323,00 0,00 0,00 0,00 49 323,00 0,00 

Opatrenie 
3.1. 

49 323,00 49 323,00 0,00 0,00 0,00 49 323,00 0,00 

Spolu               

 
Tab. č. 23: Indikatívny rozpočet - sumarizácia (bude doplnené) 

 Rok 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Spolu 

Hospodárska politika – 
oblasť 

       

Sociálna politika – 
oblasť 

      - 
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Environmentálna 
politika – oblasť 

      49 323,00 
€ 



54 

 

Záver 

Hlavným cieľom obce Kobeliarovo pri tvorbe vlastného PHRSR bolo nielen splniť 
legislatívne požiadavky a dodržať stanovenú metodiku, ale aj vytvoriť spoločný rozvojový 
dokument, ktorý by posunul obec vpred. Našim zámerom bolo v kocke predstaviť našu obec 
komukoľvek, kto prejaví o našu obec záujem, či ide o potenciálneho investora alebo 
návštevníka obce. Veríme taktiež, že sa prostredníctvom PHRSR dozvedeli o obci niečo nové 
aj dlhoroční obyvatelia obce Kobeliarovo. Budeme radi, ak bude tento rozvojový dokument 
vnímaný ako otvorený dokument, ktorý môže byť podľa potrieb samosprávy a obyvateľov 
aktualizovaný a revidovaný. 

Vďaka napĺňaniu stanovených cieľov a vízie dokumentu sa obec Kobeliarovo stane 
miestom pre život nielen s kvalitným životným prostredím, ale aj s ponukou takých služieb a 
možností, na základe ktorých si obyvatelia obce budú môcť povedať, že si vybrali správne 
miesto na život. 

Predkladaný dokument PHRSR obce Kobeliarovo na roky 2017 až 2022 prestavuje 
strednodobý plánovací dokument, ktorý vyjadruje víziu rozvoja obce založenú na výsledkoch 
strategického plánovania. Záujmom samosprávy je samozrejme skutočnosť, aby obec 
smerovala k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju a napĺňala čo najdokonalejšie 
stanovenú víziu. Práve tieto požiadavky boli jedným z dôvodov, prečo PHRSR vznikalo s 
prispením širokej skupiny zúčastnených členov pracovných skupín, pracovníkov samosprávy, 
ako aj externých odborníkov, z ktorých všetci prispeli k formulácii súčasných potrieb 
obyvateľstva i regiónu, v ktorom žijú, o ktorý sa starajú a na ktorom im záleží. 

PHRSR obce Kobeliarovo bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie 
prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja obce v 
súlade s novou metodikou na vypracovanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja, pričom korešponduje s výsledkami analýz, identifikovanými problémami, ako aj s 
možnosťami realizácie programových zámerov, ktoré sú ovplyvňované kombináciou 
vnútorných a vonkajších faktorov. Treba však pripomenúť, že i keď PHRSR kvantifikuje i 
finančné aspekty projektových zámerov, nie je možné s definitívnou presnosťou stanoviť 
budúce náklady na rozvoj územia. 

     Na druhej strane treba pripomenúť, že bez akéhokoľvek pokusu o kvantifikovanie 
ukazovateľov projektových zámerov by bol rozvoj obce bezplánový, preto možno považovať 
PHRSR obce Kobeliarovo za významný dokument predstavujúci nápomocný koncepčný 
materiál pre rozvoj obce. 

    Budeme vďační za akékoľvek podnetné návrhy na skvalitnenie PHRSR obce 
Kobeliarovo, ako i obce samotnej. 
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Prílohy 

 

Názov dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho obce Kobeliarovo 
na roky 2017 až 2022 

Forma spracovania PHSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci 
s pracovníkmi samosprávy 

Riadenie procesu 
spracovania 

Proces spracovania dokumentu sa uskutočnil za účasti 
pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti 
pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu a sociálnu 

Obdobie spracovania Dokument bol spracovávaný v období od mája do augusta 2017 

Financovanie 
spracovania 

-          náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené 
v osobohodinách) 

-          náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, 
analýzy, prognózy, dotazníky, 

-          náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť, 

-          náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, 
úprava elektronických médií. 

 

Harmonogram spracovania PHRSR 

2017 

Termín V VI VII VIII 

Úvod     

Analytická časť     

Strategická časť     

Programová časť     

Realizačná časť     

Finančná časť     

Záver     
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Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 
Názov 
dokumentu 

Platnosť 
dokumentu 

Úroveň 
dokumentu 

Zdroj 

Stratégia 
Európa 2020 

2020 európska http://www.eu2020.gov.sk 

Partnerská 
dohoda SR na 
roky 2014 – 
2020 

2020 národná http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 

Národná 
stratégia 
regionálneho 
rozvoja SR 
(NSRR) 

2030 národná http://www.telecom.gov.sk 

Program 
hospodárskeho 
a sociálneho 
rozvoja 
Košického 
samosprávneho 
kraja 2014 - 
2020 

2020 regionálna https://web.vucke.sk/sk/ 

Program 
hospodárskeho 
a sociálneho 
rozvoja 
Rožňavy 2015 - 
2020 

2020 regionálna http://www.roznava.sk/ 

 

Zoznam členov pracovných skupín  

Hospodárska skupina 

Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení 

Mária Hlaváčová  

Mária Kolesárová  

Jaroslav Nemčko  

Sociálna skupina 

Zlatuše Bendíková  

Jaroslav Cangár  

Milan Kolesár  

Environmentálna skupina 

Peter Mlynár  

Robert Bendík  

Ivan Gallo  

Externí odborníci  
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Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 
Oblasť dát 
/téma 

Zdroj dát  Webová stránka 

Obyvateľstvo  Štatistický úrad SR  
Obecný úrad 

http://slovak.statistics.sk 
http://www.kobeliarovo.sk/ 

Domový 
a bytový fond 

Štatistický úrad SR http://slovak.statistics.sk 

Občianska 
vybavenosť 

Obecný úrad 
Mestská a obecná 
štatistika 

http://www.kobeliarovo.sk/ 
http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html 

Technická 
infraštruktúr
a  

Obecný úrad http://www.kobeliarovo.sk/ 

Ekonomická 
štruktúra 

Databáza všetkých firiem 
Slovenska 
Obecný úrad 

https://www.vsetkyfirmy.sk/ 
 
http://www.kobeliarovo.sk/ 

Rozpočet 
a finančné 
hospodárenie 
mestskej časti 

Obecný úrad http://www.kobeliarovo.sk/ 

Poloha Atlas krajiny SR 
Google Earth 

http://www.enviroportal.sk/ 
https://www.google.com/earth/ 

Doprava 
a dostupnosť 
územia 

Atlas krajiny SR 
Google Earth 
Portál cestnej databanky 

http://www.enviroportal.sk/ 
https://www.google.com/earth/ 
http://www.cdb.sk 

Prírodné 
podmienky 

Atlas krajiny SR http://www.enviroportal.sk/ 

Využitie zeme Katastrálny portál SR http://www.katasterportal.sk/kapor/ 
Životné 
prostredie 

Štátna ochrana prírody 
SR 

http://www.sopsr.sk/web/ 

Cestovný 
ruch 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja 

http://www.telecom.gov.sk 

 

Zoznam skratiek: 

ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 

OCÚ – Obecný úrad 

PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

SODB 2011 – Sčítanie obyvateľov domov a bytov 


