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Zoznam použitých skratiek 

 

ČOV – Čistička odpadových vôd 

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESF – Európsky sociálny fond 

EÚ – európska únia 

EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy 

KF – Kohézny fond 

KSK – Košický samosprávny kraj 

MAS – Miestna akčná skupina 

MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MŠ SR, MŠVVŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NSRR – Národný strategický a referenčný rámec 

PHSR – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

RO – Riadiaci orgán 

SORO – Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

ÚV SR – Úrad vlády Slovenskej republiky 

VÚC – Vyšší územný celok 
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ÚVOD  

 

 

        Program rozvoja obce Ostrov na roky 2019 – 2023 (ďalej len ako „PRO“) je strednodobý 
strategický programový dokument pre trvalo udržateľný rozvoj obce vychádzajúci z analýzy 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ostrov, ktorý zohľadňuje strategické ciele a priority 
rozvoja obce. Je hlavným strategickým dokumentom obce a určuje jej koncepčný 
a systematický rozvoj v horizonte spravidla 5-10 rokov. Dosiahnutie strategického cieľa PRO 
presahuje hranice jedného volebného obdobia.  

        Ciele a priority nasledujúceho PRO sú spracované v súlade s PHSR Košického 
samosprávneho kraja, ktorý spolu s Územným plánom vyššieho územného celku Košického 
kraja predstavujú základné a kľúčové dokumenty pre riadenie samosprávy v oblasti 
regionálneho rozvoja.  

        Pri spracovaní strategického programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky 
vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä 
v Politike súdržnosti  EÚ 2014-2020 , Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej 
dohode a programom SR na roky 2014-2020, Delegované a implementačné akty pre Európske 
štrukturálne a investičné fondy 2014-2020, Nariadenie pre Európske štrukturálne a investičné 
fondy 2014-2020 a Usmernenie Európskej komisie pre operačné programy na roky 2014-
2020. 

        Dokument je spracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja a v zmysle novely tohto zákona č. 309/2014 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1.januára 
2015. Pri spracovávaní dokumentu bola primerane zohľadnená odporúčaná Metodika                           
na vypracovanie PHSR obce, obcí a VÚC spracovaná Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. 

        PRO Ostrov je spracovaný na obdobie 6 rokov, vychádza z predošlého PHSR obce                           
a predovšetkým z aktuálnej situácie a existujúcich súčasných potrieb miestnych obyvateľov, 
podnikateľov a ďalších subjektov v obci Ostrov. Program je zameraný na podporu 
regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu 
oblasť pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce. 

        Najvážnejšie sa prejavujúcim problémom v oblasti regionálneho rozvoja v pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja sa prejavuje postupná degradácia stále väčšej časti 
obyvateľstva a z toho vyplývajúca nezamestnanosť, nízke príjmy a chudoba. Z uvedeného                   
je zrejmé základné poslanie Košického samosprávneho kraja, a to intenzívna podpora tvorby 
nových pracovných miest a iniciatív vedúcich k rastu miezd.  
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        Program rozvoja obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré bude zároveň aj realizovať 
vykonateľnosť, kontrolu, monitorovanie a hodnotenie tohto programu. Program rozvoja obce 
je programom všetkých jeho občanov a bude napomáhať k všestrannému rozvoju obce 
nezávisle na prípadných politických zmenách v samospráve. Pri spracovávaní bol kladený 
rešpekt aj na zásady regionálnej politiky vlády SR a princípy regionálnej politiky Európskej 
únie. 

     Je spracovaný ako otvorený dokument a bude podľa potreby priebežne 
aktualizovaný a dopĺňaný. 
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Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, 
vychádza z aktuálneho stavu a potenciálu obce s väzbami na širšie územie a odhad budúceho 
vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie                
a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia obce 
Jej súčasťou je vnútorná a vonkajšia analýza s ohľadom na identifikáciu a analýzu problémov 
a ich príčin s prípadným zdôvodnením. Analýza a jej zhrnutie je spracovaná v štandardnej 
štruktúre metódy SWOT.  

 

     Východiskové dokumenty PRO: 

1. Na regionálnej úrovni: 

- predchádzajúce PHSR obce Ostrov  

- viacročný rozpočet 

- Integrovaný regionálny operačný program „IROP“ - programový dokument SR                           
pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu 
kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na 
vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, 
miest a obcí. 

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 

2. Na národnej úrovni: 

- Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre 
programové obdobie  2014-2020 

- Partnerská dohoda SR určujúca stratégiu , priority a podmienky SR na využívanie fondov 
Európskej únie tak, aby sa dosiahli priority stratégie Európa 2020. Predstavuje základný národný 
dokument zastrešujúci všetky operačné programy SR pre aktuálne programovacie obdobie. Tento 
významný strategický dokument je základnou podmienkou pre využite finančných prostriedkov z 
fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020 Konkrétnejšie informácie  sú zverejnené na webových 
stránkach Úradu vlády SR (http://www.vlada.gov.sk/14327/vlada-schvalila-partnersku-dohodu-
na-roky-2014-%E2%80%93-2020/). 

- Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roky 
2014-2020 - zámerom bolo predstaviť pohľad Európskej komisie na identifikáciu hlavných 
rozvojových potrieb a výber tematických cieľov a priorít, ktoré by mali byť financované v 
rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach SR.  

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010 

- Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020 

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 
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NUTS II. na úrovni samosprávneho kraja 

NUTS V. na úrovni obce 

 

3. Na nadnárodnej úrovni:  
 

- Stratégia Európskej únie 2020 
- Spoločný strategický rámec EK  
- Nariadenia EK (Všeobecné nariadenie, nariadenie k fondom) 
- CENTROPE – Správa o regionálnom rozvoji 
- CENTROPE – Nástroj na hodnotenie potrieb infraštruktúry – podpora 

konkurencieschopného regionálneho rozvoja (INAT) 
- CENTROPE – Stratégia ľudského kapitálu 
- CENTROPE – Stratégia v oblasti vedomostného regiónu 
- CENTROPE – Stratégia v oblasti priestorovej integrácie a Akčný plán 2013 
- CENTROPE – Stratégia v oblasti kultúry a cestovného ruchu 2013 
- Národný (regionálny) rozvojový plán (RDP – Regional Development Plan), ktorý                      

je hlavným dokumentom pre vyjednanie podpory zo Štrukturálnych fondov Európskej 
únie 

- Sektorové operačné programy (SOP – Sectoral Operation Programme), ako taktické 
dokumenty vytvorené na úrovni ministerstiev, ktoré rozpracovávajú problémové celky 
stratégií majúcich plošný (celoštátny) charakter, pre ktoré bude žiadané 
spolufinancovanie zo zdrojov Európskej únie. 

- Regionálne operačné programy (ROP – Regional Operation Programme), ako taktické 
dokumenty, ktoré budú spracované na úrovni regiónov NUTS II a rozpracovávajú                     
tie problémové celky stratégií, pre ktoré bude žiadané spolufinancovanie zo zdrojov 
Európskej únie 

- Strategické usmernia Spoločenstva (SUS) – ROP odráža 1 usmernenie SUS t.j. „urobiť 
Európu a jej regióny atraktívnejším priestorom pre investície a prácu“, a súčasne                             
3 usmernenie SUS t.j.„ vytvorenie väčšieho množstva a kvalitnejších pracovných 
miest“. 

     V súlade so snahou Slovenskej republiky o znižovanie rozdielov na úrovni rozvoja 
jednotlivých regiónov boli východiskom pri príprave Programu rozvoja obce Ostrov 
nasledovné strategické dokumenty: 

 

                  NUTS I. na úrovni štátu 
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     Tento dokument je vytvorený na princípoch využitia participatívnych metód a odráža 
potreby spolupráce obce a občanov v území. Analytická časť plánu je spracovaná na základe 
informácií a údajov obce, z odbornej literatúry, internetu a údajov poskytnutých 
predstaviteľmi samosprávy. Strategická a programová časť je spracovaná na základe 
vzájomnej korelácie výstupov spracovaných obcou, PHSR KSK a potrieb a požiadaviek obce. 

Tento program je spracovaný na úrovni LAU 2 na základe zadania aktualizácie Programu 
rozvoja obce Ostrov. V súčasnosti je obec Ostrov svojimi aktivitami napojená na 
Mikroregión Dobrá voda, spoločne s obcami Úbrež, Fekišovce, Veľké Revištia, Nižná 
Rybnica, Blatné Revištia,  Blatná Polianka, Bunkovce, Svätuš, Kristy, Porostov a zároveň na 
Miestnu akčnú skupinu Zemplín pod Vihorlatom. 

 

 

Formulár č. Ú 1 – Zámer spracovania PRO 

       Zámer spracovania PRO  
Názov dokumentu Program rozvoja obce Ostrov, programovacie obdobie  

2019 – 2023  

Forma spracovania - V spolupráci so starostom obce 

Riadenie procesu spracovania Pracovná skupina: 
- externý odborník 
- pracovníčka obce (spolupráca) 
- starosta obce (spolupráca, konzultácie) 
- poslanci obecného zastupiteľstva (spolupráca, 

konzultácie) 
Spracovanie PRO obce vychádzalo z predošlého PHSR 
obce, vzhľadom na to, že neboli naplnené všetky 
priority rozvoja obce. Boli zapracované ďalšie 
iniciované zmeny a potreby obce. 

Obdobie spracovania PRO spracované koncom roka 2018 

Financovanie spracovania Náklady na spracovanie boli financované z rozpočtu 
obce 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 
2012 
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Formulár č. Ú 2 – Harmonogram spracovania PRO 
 
Harmonogram spracovania  PRO  

 
           

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

Úvod           X  
 

Analytická časť           X  
 

Strategická časť           X  
 

Programová časť           X  
 

Realizačná časť            X 
 

Finančná časť            X 
 

Záver            X 
 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 
2012 

Tab.č.1 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 

Č. Názov projektu Roky realizácie Objem finančných 
prostriedkov 

Z dotácií  

1. Rekonštrukcia 
a prestavba interiéru 
Kultúrneho domu 

2007-2013 235 000 € Áno – Program rozvoja 
vidieka a rozpočtu obce 

2. Vodovod 2000 - 2015 300 000 € Áno - Envirofond 

3. Rekonštrukcia 
a modernizácia 
verejného osvetlenia 

2014-2015 36 380,25 € Áno - SEIA 

4. Prekrytie a modernizácia 
schodiska pred Domom 
smútku 

2016 9 300 € Áno – MF SR a rozpočet 
obce 

5. Rekonštrukcia verejného 
rozhlasu 

2017 4 800 € Áno – MF SR 

6. Parkovisko Dom kultúry 2017 23 000 € Áno – MF SR (9 000) 
a rozpočet obce 

7. Vyasfaltovanie ulice 
Cintorínskej 

2017 21 000 € Áno – z rozpočtu obce 

8. Vyasfaltovanie ulice 
Poľnej  

2018 22 000 € Áno – ÚV SR 

9.. Kanalizácia v obci Časť prebehla, 
plánované 
pokračovanie 

400 000 € Áno - Envirofond 

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje z OcÚ  
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Formulár č. Ú 8 – Štruktúra dokumentu  
 
      Obsah PRO je legislatívne vymedzený zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posledná 
novelizácia tohto zákona zaviedla povinnosť spracovania PRO podľa novej „Metodiky na 
vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“. Tá prináša 
štruktúru dokumentu v členení na časti:  
 
Úvod Zdôvodnenie zámeru spracovania PRO 

Harmonogram spracovania PRO 
Východiskové koncepčné dokumenty spracovania PRO 
Hodnotenie predchádzajúceho PRO 

Analytická časť  Analýza vnútorného prostredia 
Analýza externého prostredia 
Zhodnotenie súčasného stavu územia 

Strategická časť Vízia rozvoja územia 
Strategický cieľ 

Programová časť Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám 

Realizačná časť Východiská a popis realizácie jednotlivých opatrení  
Systém monitorovania a hodnotenia 

Finančná časť Indikatívny finančný plán na celkovú realizáciu PRO  
Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov 

Záverečná časť Schválenie a zverejnenie PRO 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 
2012 

 

Obr. 1 Mapa časti okresu Sobrance s vyznačením obce Ostrov 

 

Zdroj: https://screenshots.firefox.com/4SPtovB5QpPxNLXu/okres-sobrance.oma.sk 
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1 ANALÝZA  VNÚTORNÉHO  PROSTREDIA 
 

 

1.1. História obce 

Na základe nálezov (úštepové škrabadlo z obsidiánu) bola obec Ostrov zaradená 
medzi lokality z doby kamennej. O ďalšom vývoji osídlenia v ostrovskom chotári chýbajú 
archeologické, či písomné doklady, ale predpokladá sa, že samotná dedina vznikla v rozmedzí 
11._14. storočia. 

V roku 1336 pri delení majetku šľachticov z Michaloviec vznikla správa o dvoch 
ostrovských poliach (campus Kethwzturow ). Priama správa o obci (Oztrow) pochádza                              
z latinskej listiny z 24.augusta roku 1418, ktorú vydal panovník Žigmund Luxemburský.                      
V listine je uvedené, že spolu s ďalšími majetkami od nepamäti patrí predkom priora Alberta                                  
z Michaloviec a jeho bratov. Do začiatku 15. Storočia sa na majetkoch šľachticov                           
z Michaloviec vyvinuli tri panstvá michalovské, jasenovské a tibavské, kde patril Ostrov               
a ďalšie dediny. 

V roku 1427 mala obec Ostrov najmenej dvadsaťtri obývaných domov. Koncom                       
16. Storočia tu stálo už len pätnásť obývaných domov. V obci býval richtár a poddanské 
obyvateľstvo. Richtár okrem správy obce mal na starosti odvádzanie daní. 

Na vznik názvu obce existujú rozličné názory. Podľa prvého pomenovania Ostrova 
súvisí s obrannými opatreniami, podľa druhého názov sa vzťahoval ako chotárne 
pomenovanie pozemkov medzi ramenami miestneho potoka a následne na tamojšie sídlisko. 

Ostrov administratívne patril do Užskej stolice. Centrom stolice bol Užhorod.                       
O pomeroch v 18. stor. informujú dva rukopisy o Užskej stolici. Prvý napísal Adam Horváth, 
šľachtic z Pavloviec nad Uhom . „Obec je v lesoch a má len troch či štyroch obyvateľov. 
Veľmi často ju zaplavujú vody stekajúce z hôr, čo je nešťastím pre obec. Má viac lúk. Patrí 
viacerým zemepánom.” Druhý rukopis je od Mateja Bela. „Ostrov je obkľúčený lesmi a leží 
blízko                  pri riečke Horný a často je zamorovaný záplavami.” 

V rokoch 1772-1774 v čase tereziánskej urbánskej regulácie, na šiestich hektároch 
urbánskej pôdy hospodárili príslušníci štyroch sedliackých rodín . V 18.stor. sa na území 
habsburskej monarchie uskutočnilo prvé vojenské mapovanie. Na mape je dedina označená 
ako „Osztró”. V tom čase bola obklopená lesmi. V roku 1828 tu v dvadsiatich siedmich 
domoch bývalo 290 obyvateľov, no v roku 1900 už bývalo v dedine 40 rodín a 381 
obyvateľov. Z celkového počtu 75 domov bolo 53 postavených z dreva, 4 z kameňa alebo 
tehly, 18 z kombinovaného materiálu. Väčšina obyvateľstva sa živila poľnohospodárstvom, 
niektorý remeslom a bol tu aj jeden učiteľ. V druhej polovici 19. stor. tu vznikla ľudová škola, 
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kde sa žiaci učili hlavne čítať, písať, počítať a náboženstvo. V roku 1904 sa v nej vzdelávalo                                
30 chlapcov a 28 dievčat. 

V rokoch 1907-1910 bol vybudovaný neogotický filiálny kostol zasvätený 
Nanebovstúpeniu pána. Vybudovali ho na pozemku zakúpenom od statkára Csuha                                     
zo Sobraniec. 5. Mája 1910 bol kostol slávnostne posvätený. 

V roku 1920 bol z Užskej župy vyňatí sobranecký okres, kde patril aj Ostrov,               
a pripojili ho k Zemplínskej župe so sídlom v Michalovciach. V roku 1921 sa uskutočnilo 
prvé oficiálne sčítanie obyvateľstva v ČSR. V Ostrove, s rozlohou chotára 601 ha, bývalo               
v osemdesiatich domoch 441 obyvateľov (237 žien, 204 mužov). 

Národnosti: československá 338, rusínska 98, maďarská 3,iná 1, cudzinci 1 

Náboženstvo: rímskokatolícke 234, gréckokatolícke 174, kalvíni 27, izraelitské 6 

V roku 1926 a 1927 vznikli v obci dva veľké požiare, ktoré postihli niekoľko 
objektov. Škodu odhadli na 52 000 korún. Preto medzi priority na rok 1927 patrilo                   
aj zakúpenie hasičského výstroja. Okrem toho zriadenie kováčskej dielne a zriadenie obecnej 
školy. Celková rozpočtová potreba obce na rok predstavovala takmer 10 000 korún. 

V roku 1939 po vzniku Slovenského štátu obsadila maďarská armáda veľkú časť 
južného a východného Slovenska a Maďarsko získalo 41 obcí Sobraneckého okresu medzi 
ktorými bola aj obec Ostrov. Počas druhej svetovej vojny bol poškodený ostrovský filiálny 
kostol. Dňa 23. Novembra 1944 bola obec oslobodená vojakmi Červenej armády. 

V roku 1947 bol pracoval v obci ochotnícky divadelný krúžok. V roku 1956 dňa               
8. septembra v obci zasvietila prvýkrát elektrická žiarovka. V roku 1961 bola otvorená nová 
predajňa potravín a zriadená materská škola. 

V roku 1970 sa uskutočnilo sčítanie ľudí. Obec mala 421 obyvateľov, z toho                                  
89 dôchodcov. V tomto roku 11. augusta navštívil obec prezident republiky Ludvik Svoboda. 

V roku 1985 bola urobená nová cesta. V roku 1991 sa v obci začalo rekonštruovať 
elektrické vedenie. Obec mala 331 obyvateľov. O tri roky neskôr bol zavedený plyn. V roku 
1996 sa začala oprava kostola a výstavba zakristie. Celá obnova stala okolo 500 000 korún. 
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1.2 Súčasnosť 

Lokalizácia obce Ostrov v širšom územnom kontexte zobrazuje Obr.1 Mapa časti okresu 
Sobrance s vyznačením obce Ostrov. Obec Ostrov leží vo východnej časti Slovenskej 
republiky a v prevažnej miere sa rozprestiera na úrodnej Východoslovenskej nížine. Z menšej 
časti zo severu do územia zasahujú Vihorlatské vrchy. Kultúrnym, hospodárskym 
a administratívnym centrom územia je okresné mesto Sobrance.  

Územie obce má rozlohu o výmere 1112 ha. 

 

Symboly obce 

 Symbolmi obce sú erb, vlajka a pečať. Erb je vytvorený podľa zaužívaných 
heraldických pravidiel, jednotlivé súčasti erbu sú štandardizované a majú vlastnú 
terminológiu. Základnou plochou erbu je štít, kde sa umiestňujú znamenia erbu. Jedná                  
sa o tinktúry alebo figúry. Obec Ostrov má ako základnú farbu erbu červenú. Dolné okraje 
štítu sú lemované striebroplodnými vavrínovými vetvičkami. V erbe obce je vyobrazený meč 
po bokoch s dvoma ostrohami. Predpokladá sa, že symbol bol odvodený od kováčskej tradície 
v obci. Kedysi sa v obci vyrábali meče a ostrohy pre Budapešť. 

 

Obr.2 Erb obce Ostrov 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.ostrov-obec.sk/obecny-urad/ 

 

Väzby obce 

Hlavné väzby určuje blízkosť mesta Sobrance, mesta Michalovce a krajského mesta 
Košice. Ďalšou významnou väzbou je blízkosť hraníc s Ukrajinou. Tieto väzby územia 
v širších súvislostiach vytvárajú základné predpoklady a podmienky v ďalšom rozvoji obce.  

Obec Ostrov patrí do Združenia obcí Mikroregiónu Dobrá voda. Mikroregión 
združuje  11 obcí  - Úbrež, Fekišovce, Veľké Revištia, Nižná Rybnica, Blatné 
Revištia,  Blatná Polianka, Bunkovce, Svätuš, Kristy, Ostrov, Porostov, ktoré sú príťažlivé 
najmä svojou históriou, kultúrnymi pamiatkami a prírodnými krásami. 
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Tab. č.2: Mikroregión Dobrá voda 

Presný názov organizácie 
(obchodný názov): 

Mikroregión Dobrá voda - združenie obcí 

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb 

Identifikačné číslo organizácie 
(IČO):  

31313337 

Sídlo: Obecný úrad Ostrov 07255 Ostrov 

Dátum založenia: 9.marca 2000 

Poloha: Okres Sobrance, región  Zemplín,      

       Košický  kraj 

Štatutárny zástupca: Anna Jánošová 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prvotným cieľom mikroregiónu bolo spoločné zastupovanie záujmov obcí, vzájomná 
spolupráca a výmena skúseností v najširšom meradle.  

     V súčasnosti je hlavnou úlohou združenia koordinácia činností obcí i ostatných 
subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja, s cieľom skvalitniť životné 
podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.  

Obec Ostrov je taktiež súčasťou Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom 
so sídlom v Lekárovciach. 

 

1.4 Analýza demografie a ľudských zdrojov  
 

1.4.1 Demografický vývoj obyvateľstva 
 

Pod obyvateľstvom rozumieme súhrn všetkých ľudí nachádzajúcich sa na určitom mieste  

v určitom okamihu, zisťovaný podľa rôznych hľadísk.  

     Ku koncu roka 2005 žilo v obci 267 obyvateľov. Od roku 2001 do roku 2005 sa počet 
obyvateľov znížil o 11.29 %. Pre nás sú smerodajné aktuálne údaje od roku 2013. 
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Tab. č.3: Počet obyvateľov za jednotlivé roky  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet obyv. 299 295 299 311 296 306 
Zdroj: ŠÚ SR, údaje OÚ obce 

 
 
Graf č.1: Vývoj počtu obyvateľov od roku 2013 

 
 Zdroj: vlastné spracovanie    

 
 
 

Tab. č.4: Počet obyvateľov podľa pohlavia za jednotlivé roky  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Počet mužov 147 147 149 154 148 151 

Počet žien 152 148 150 157 148 155 

Spolu 299 295 299 311 296 306 
Zdroj: ŠÚ SR, údaje z OÚ Ostrov 

 
 
  Graf č.2: Obyvateľstvo podľa pohlavia  

 

 

 

   

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 Na celkovom počte obyvateľov je podiel žien a mužov pomerne vyrovnaný. Celkový 
demografický vývoj obyvateľstva v sebe reflektuje prirodzený a migračný vývoj 
obyvateľstva.  

 

1.4.2 Prírastok obyvateľov podľa pohlavia 
 

Tab.č. 5: Prehľad prírastku obyvateľov podľa pohlavia obce Ostrov 

 2014 2015 2016 2017 
Živonarodení     
– ženy 

2 3 3 1 

Živonarodení     
– muži 

1 2 1 4 

Živonarodení     
– spolu 

3 5 4 5 

Zomretí - ženy 2 0 2 1 

Zomretí - muži 1 3 2 0 

Zomretí - spolu 3 3 4 1 
Prirodzený 
prírastok obyv. - 
ženy 

 
0 

 
3 

 
1 

 
0 

Prirodzený 
prírastok obyv. - 
muži 

 
0 

 
-1 

 
-1 

 
4 

Prirodzený 
prírastok obyv. 
- spolu 

 
0 

 
2 

 
0 

 
4 

Migračné saldo -4 2 12 19 
Celkový 
prírastok obyv. - 
ženy 

 
-4 

 
2 

 
7 

 
-9 

Celkový 
prírastok obyv. - 
muži 

 
0 

 
2 

 
5 

 
-6 

Celkový 
prírastok obyv. 
- spolu 

 
-4 

 
4 

 
12 

 
-15 

Zdroj: ŠÚ SR, 
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7105rr/Pr%C3%ADrastok%20obyvate%C4%BEov%20p
od%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7105rr%5D 

 

 V sledovanom období bol v obci zaznamenaný mierne pozitívny prirodzený vývoj 
obyvateľstva, tzn., že sa narodilo viac ľudí ako zomrelo. Celkovo sa počet obyvateľov obce 
prirodzeným spôsobom zvýšil o 6. Vývoj migrácie mal v sledovanom období takisto 
pozitívny trend. Uvedené znázorňuje graf nižšie. 
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Graf č.3: Prehľad prirodzeného prírastku obyvateľov obce Ostrov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe ŠÚ SR, 
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7105rr/Pr%C3%ADrastok%20obyvate%C4%BEov%20p
od%C4%BEa%20pohlavia%20-%20obce%20(ro%C4%8Dne)%20%5Bom7105rr%5D 

 
 
Graf č.4: Krivka počtu narodených, zomrelých a prirodzeného prírastku obyvateľov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 
 
1.4.3 Veková štruktúra obyvateľstva  
 

Grafické znázornenie vekovej štruktúry obyvateľstva je rozdelené do skupín podľa 
veku v zmysle posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011,  
- predproduktívneho (0-14), 
- produktívneho (15-59), 
- poproduktívneho (60 a viac), 
 
ktoré nám dokumentuje vývoj za sledované obdobie sumárne za celú obec.   
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Tab.č.6: Veková štruktúra obyvateľstva obce 
Vek Muži Ženy Obyvateľstvo 

spolu spolu úhrn % 

          

0 - 5 8 11 19 6,4 

6 - 14 11 9 20 6,8 

Produktívny 114 93 207 70,2 

Poproduktívny 10 39 49 16,6 

          

Podiel obyvateľstva 0 - 5  5,6 7,2 6,4   

6 - 14 7,7 5,9 6,8   

produktívny vek 79,7 61,2 70,2   

poproduktívny 
vek 

7,0 25,7 16,6   

Priemerný vek 37,08 43,64 40,46   

Zdroj: SODB 2011, https://census2011.statistics.sk/tabulky.html 

 
 
Graf č.5: Veková štruktúra obyvateľstva obce podľa pohlavia 
 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Z grafu jednoznačne vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia 

v produktívnom veku, konkrétne muži. Najmenšou skupinou sú obyvatelia 
v predproduktívnom veku. 
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1.4.4 Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva obce 
 

Pod národnostnou štruktúrou obyvateľstva rozumieme dobrovoľnú príslušnosť osoby  
k určitému národu, národnostnej alebo etnickej skupine.  
 
Tab.č.7: Národnostná štruktúra obyvateľstva obce podľa pohlavia 
 

 
Zdroj: SODB 2011, https://census2011.statistics.sk/tabulky.html 

 
 
 
Graf č.6: Národnostná štruktúra obyvateľstva obce 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 Z hľadiska národnostnej štruktúry je obyvateľstvo obce značne homogenizované, 
výrazná časť obyvateľov sa hlási k národnosti slovenskej. K rómskej národnosti sa v obci 
neprihlásil žiaden obyvateľ aj napriek tomu, že reálne žije v obci okolo 50 Rómov. 
 
 
 
 
 

Národnostná štruktúra obyvateľstva obce

Slovenská Ukrajinská Česká Nezistená

Národnosť Muži Ženy Spolu 

Slovenská 130 146 276 

Ukrajinská 4 0 4 

Česká 0 1 1 

Nezistená 17 8 25 

Spolu 151 155 306 
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Tab.č.8: Náboženská štruktúra obyvateľstva obce podľa pohlavia 

Zdroj: údaje OÚ Ostrov 
 

 

Graf č.7: Náboženská štruktúra obyvateľstva  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Náboženská štruktúra obyvateľstva

Rímsko-kat. Grécko-kat.

Pravoslávni Evanjelici augsburského vyznania

Reformovaná cirkev Svedkovia Jehovovi

Bez vyznania Nezistené

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 

Rímskokatolícka cirkev 88 101 189 

Gréckokatolícka cirkev 37 37 74 

Pravoslávna cirkev 4 1 5 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 0 1 1 

Reformovaná kresťanská cirkev 0 0 0 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0 0 0 

Bez vyznania 3 4 7 

Nezistené 19 11 30 

Spolu 151 155 306 
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1.4.5 Bývanie 
 

Obyvatelia obce bývajú v rodinných domoch, celkový počet domov je 101, z toho             
je  domov 24 neobývaných. V súčasnosti je záujem viac o rekonštrukciu ako o výstavbu 
rodinných domov. V obci prevláda 1-2 podlažná zástavba rodinných domov. Takmer všetky 
domy boli postavené z tehál, pórobetónových tvárnic, alebo z kameňa. Väčšina domov           
je v dobrom stavebno-technickom stave. V súčasnosti sa na viacerých domoch realizuje 
menšia alebo aj väčšia rekonštrukcia. Snahou obyvateľov je zlepšiť kvalitu bývania 
v rodinnom dome. 

 
1.3.6 Zamestnanosť 
 

      Na základe údajov Štatistického úradu SR má miera evidovanej nezamestnanosti v okrese 
Sobrance klesajúci charakter. Ku koncu roka 2017 bola miera evidovanej nezamestnanosti 
v okrese Sobrance 12,93%. Relatívne priaznivá je situácia vo vekovej štruktúre obyvateľstva 
produktívneho veku, pretože tvorí viac ako polovicu celkového počtu obyvateľov. Ľudský 
potenciál obce pre ďalší rozvoj  je možno využiť len v širšom rámci. Priamo v obci                                 
a v mikroregióne je nedostatok pracovných príležitostí. 

Tab.č.9: Prehľad miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Sobrance 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Miera evid. 
nezam. 
(v%) 

21,32 20,91 18,40 16,45 12,93 

Zdroj: 
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pr3108rr/Miera%20evidovanej%20nezamestnanosti%20
%5Bpr3108rr%5D 

Graf č.8: Krivka miery evidovanej nezamestnanosti v okrese Sobrance 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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 Klesajúca miera evidovanej nezamestnanosti reálne nereflektuje mieru reálnej 
nezamestnanosti, jedná sa o mieru nezamestnanosti evidovaných uchádzačov o zamestnanie, 
pričom je nutné vziať do úvahy obyvateľov, ktorí sú nezamestnaní a nie sú z rôznych 
dôvodov evidovaní na ÚPSVaR. Medzi nezamestnanými výrazne prevládajú dlhodobo 
nezamestnaní. Neodmysliteľný vplyv na vývoj nezamestnanosti má vzdelanostná úroveň 
obyvateľov, ktorá je premietnutá v nasledujúcom grafe. V súčasnosti obec nemá výrazne 
aktívne skupiny obyvateľov, ktoré by presadzovali svoje podnety a aktívne sa zapájali do 
rozvoja obce. Obec sa snaží o svoj celkový rozvoj v rámci svojich možností. Vychádza 
z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011. 

 

Graf č.9: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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1.4 Analýza sociálnej infraštruktúry 

Služby 

Kapacita občianskej vybavenosti v obci je nízka vzhľadom na to, že obec je vo veľkej 
blízkosti okresného mesta Sobrance, teda má jednoduchý prístup k dobrej občianskej 
vybavenosti, tzn.obchodom, čerpacej stanici, zdravotníckym a školským zariadeniam. V obci 
sa nachádza jeden obchod – potraviny a drogéria.  

 

Kultúra  

Obec má vlastný Kultúrny dom a detské ihrisko. Väčšina obecný kultúrnych podujatí sa 
realizuje v Kultúrnom dome alebo na verejných priestranstvách.  V priestoroch Kultúrneho 
domu má mládež Klub mladých, kde sa pravidelne stretáva za účelom aktívneho trávenia 
voľného času, rovnako aj seniori majú vlastný Klub dôchodcov – OZ združenie občanov, 
ktorému obec prispieva ročne 300 Eur.  V obci sa taktiež nachádza futbalové ihrisko               
aj napriek tomu, že obec nemá vlastný futbalový klub ani družstvo.  

Obec Ostrov každoročne organizuje kultúrne akcie, konkrétne Fašiangové stretnutie,                  
Deň otcov, MDŽ, Deň matiek, Úcta k starším a Mikuláš. 

 

Samospráva 
       Súčasnú samosprávu, verejnú správu a administratívu reprezentuje Obecný úrad Ostrov. 
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje 
organizačné a administratívne záležitosti obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecné 
zastupiteľstvo má 5 členov. Obec má zriadené obecnú komisiu verejného záujmu.  
 
Príslušnosť obyvateľov k úradom špecializovanej štátnej správy: 

- Matričný úrad – Sobrance 
- Školský úrad – Sobrance 
- Stavebný úrad – Sobrance 
- Daňový úrad – Sobrance 
- Obvodné oddelenie policajného zboru – Sobrance 
- Okresný súd – Michalovce 
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru – Sobrance 
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Sobrance 
- Katastrálny úrad – Sobrance 
- Okresný úrad – Sobrance 
- Územná vojenská správa - Košice 
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1.5 Ekonomická analýza 

 

 S decentralizáciou verejnej správy a teda aj nárastom rozsahu kompetencií obcí by mal 
automaticky súvisieť aj adekvátny nárast objemu finančných prostriedkov na ich krytie. Kom-
petencie vykonávané v prenesenom okruhu štátnej správy sú v rozpočte obcí financované 
prostredníctvom dotácií. Na financovanie originálnych kompetencií sú určené predovšetkým 
príjmy z podielových a miestnych daní. Obec si výšku daňovej sadzby stanovuje sama.  

 Príjmovou súčasťou rozpočtu obce sú bežné a kapitálové príjmy obce. Opačnou 
stranou rozpočtu sú výdavky, ktoré sa rovnako členia na bežné a kapitálové. Bežné výdavky 
slúžia predovšetkým na chod obecného úradu, na zabezpečenie základných prevádzkových 
potrieb obce a splatenie prípadných úverov. Kapitálové výdavky sa využívajú na financovanie 
investičných zámerov obce.  

 

Podnikanie agrokvinta, starosta, potraviny 

Podnikateľská činnosť je zastúpená 3 subjektmi, charakter subjektov je hlavne 
v službách. Sú to subjekty s nízkym počtom zamestnancov, jedná o živnostníkov, prípadne 
samohospodáriacich roľníkov a jednu s.r.o. – AROQINTA, s.r.o.  – poľnohospodárske 
družstvo. Celková ekonomická situácia v území obce je uspokojivá. Poľnohospodárske 
družstvo zamestnáva 5 ľudí, celkovo je zamestnaných 12 ľudí. Zameranie poľnohospodárstva 
je orientované na pestovanie obilnín, repky, kukurice. V živočíšnej výrobe sa orientujú              
na chov hovädzieho dobytka s celoročným chovom. 

 

1.6 Analýza cestnej infraštruktúry 

 

Doprava  

Obec má pomerne dobrú polohu a vhodné dopravné spojenie s okresným mestom. Obec                      
je napojená na cestu III.triedy č.III/55232, ktorá sa napája na štátnu cestu I.triedy E50. 
Prostredníctvom nej sú spojené hranice Českej republiky a Ukrajiny cez Žilinu, Košice 
a Michalovce. Popisovaným územím prechádzajú cesty v celkovej dĺžke 3,5 km.                      
V obci  sa nachádzajú tri premostenia. Dopravná dostupnosť a kvalita cestných sietí na území 
výrazne zaostáva a nie je na vyhovujúcej úrovni, o čom svedčí stále nízky záujem investorov 
o túto lokalitu. Nie je vybudované diaľničné prepojenie Košického kraja s ostatnými 
regiónmi. 
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Obr.č.3: Cestná sieť okresu Sobrance 

 
Zdroj: https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Mapy-cestnej-siete-SR/Mapy-okresov/sobrance.alej 

 
 
Autobusovú hromadnú dopravu v regióne zabezpečuje SAD Michalovce, a.s. na základe 
zmluvy o výkone vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Hlavnými 
dopravnými uzlami v riešenom regióne sú Michalovce a Sobrance. Vzhľadom na súčasné 
osídlenie obce sú autobusové spojenia z kapacitného, ale aj časového hľadiska                      
na postačujúcej úrovni.  
 Chodníky v obci sú v celkom dobrom stave, obec má v pláne niektoré chodníky 
zrekonštruovať, vrátane rigolov.  
 Obcou Ostrov neprechádza železničná trať, najbližšia železničná stanica                                         
je v Michalovciach, vzdialená 24 km. Najbližšou železničnou stanicou medzinárodného 
významu je železničná stanica Košice, vzdialená od obce 82 km. Košice sú dôležitým 
železničným uzlom, prechádzajú ním medzinárodné a IC trate v smere východ-západ a sever-
juh. 
 Z hľadiska letiskovej dopravy sú najbližšie letiská v Užhorode, Ukrajina (23km) 
a v Košiciach (82 km). Obe sú medzinárodné letiská.  
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1.7 Technická infraštruktúra 
 
Voda  

Obec má z väčšej časti vybudovaný vodovod. Na vodovod je napojených 60 domácností, 
ostatné domácnosti využívajú vlastné zdroje pitnej vody zo studní. 
Siete 

Obec má čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť, ale plánuje z Environmentálneho 
fondu žiadať dotáciu na dostavbu celoobecnej kanalizácie, ktorá bude odvádzať splaškové 
vody z domácností čističky odpadových vôd v Sobranciach – časť Komárovce. Táto 
problematika s väzbou na čističku odpadových vôd je v prioritnej pozornosti pre program 
rozvoja s nadväznosťou na oblasť životného prostredia. Obec je celá plne plynofikovaná 
a elektrifikovaná. 

Ostatné  

Obec Ostrov sa plánuje zapojiť do projektu Rady vlády pre prevenciu kriminality 
a žiadať dotácie na kamerový systém v rámci skvalitnenia bezpečnosti obyvateľov.  

Cez obec prechádza optický kábel, ktorý prevádzkuje spoločnosť Oknet. Rozvod  
internetu je riešený individuálne. 

 

1.8 Analýza životného prostredia 

 

Pod pojmom životné prostredie rozumieme všetko, čo vytvára prirodzené podmienky 
existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami 
sú najmä:  

neživé (anorganické) zložky:  

- ovzdušie (atmosféra)  

- voda (hydrosféra)  

- horniny (litosféra)  

- pôda (pedosféra)  

živé (organické) zložky:  

- organizmy (biosféra).  

Každá časť životného prostredia je s ostatnými spojená mnohými najrôznejšími väzbami.  
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Z hľadiska ochrany životného prostredia môžeme skonštatovať, že životné prostredie 
v obci je v uspokojujúcom stave. Územie nenarúšajú žiadne lokálne zdroje znečistenia. 
Primerané podmienky sú v oblasti hluku, pôdy, vody a ovzdušia. Zdrojmi potenciálneho 
znečisťovania je nedokončená verejná kanalizácia, čistota podzemných vôd sa v budúcnosti 
zabezpečí dobudovaním splaškovej kanalizácie. Ďalším znečistením je spaľovanie tuhých 
palív v domácnostiach a exhaláty z dopravy.  Objekty rodinných domov a vybavenosti,  ležia 
v pásme pod úrovňou hladiny hluku.  

 

1.8.1 Geologický vývoj 

 Územie obce Ostrov spadá do štruktúrno-geologického pásma neogénne kotliny, ktoré 
začali vznikať už v paleogéne pri vrásnení flyša, ale predovšetkým v neogéne. Vtedy vznikali 
hlboké zlomy, pozdĺž ktorých sa Vnútorné Karpaty lámali na kryhy, ktoré sa v severnej časti 
prevažne dvíhali a v južnej klesali. Takto vznikli na juhu veľké kotliny Panónskej panvy. 
Medzi dvíhajúcimi sa kryhami karpatských pohorí sa diferencovali menšie vnútrokarpatské 
kotliny, ktoré boli spočiatku zaliate morom, potom sa vysladzovali na jazerá. V nich                    
sa ukladali morské a jazerné sedimenty – štrky, piesky, íly a tufity. Podľa hĺbky 
sedimentačnej depresie a dĺžky ukladania majú tieto sedimenty rozličnú hĺbku. Podložie 
neogénnych sedimentov je tvorené mezozoickými karbonátovými a granitoidnými horninami 
kryštalinika v rôznej hrúbke.  

 V nádloží sedimentov terciéru sa na celom území nachádzajú kvartérne sedimenty. 
V porovnaní so staršími obdobiami geologickej histórie je kvartér najmladším a zároveň 
najkratším časovým úsekom, ktorý trvá dodnes. Územie obce je pokryté fluviálnymi 
a proluviálnymi sedimentmi. Fluviálne sedimenty naniesli rieky na miestach, kde mali menšiu 
trasportačnú silu, a preto sa nachádzajú v nížinách, kotlinách a dolinách.  

 

Obr.č.4: Kvartérny poryv územia obce Ostrov 

 

Zdroj: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/ 
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 Na obrázku sú svetlomodrou farbou znázornené fluviálne sedimenty, prevažne nivné 
humózne hliny alebo hlinito-piesčité až štrkovito-piesčité hliny dolinných nív. Tmavomodrá 
farba znázorňuje hlinité až hlinito-piesčité štrky s úlomkami hornín v náplavových kužeľoch.  

Nasledujúci obrázok znázorňuje inžiniersko-geologickú rajonizáciu vypracovanú            
na základe genézy a litologickej povahy hornín. Vyčlenené časti rajonizácie umožňujú na 
danej úrovni podrobnosti stanoviť vhodnosť horninového prostredia z hľadiska rôznych 
spôsobov hospodárskeho využívania prostredia.  

 

Obr.č.5: Inžiniersko-geologická rajonizácia obce Ostrov 

 

Zdroj: http://apl.geology.sk/atlaskrajiny/ 

Obec Ostrov (zelená farba) vyobrazuje rajón údolných riečnych náplavov.  

 

1.8.2 Klimatické pomery 

Podľa Končekovho členenia spadá územie obce Ostrov do teplej klimatickej oblasti, 
ktorá má ročne viac ako 50 letných dní. Pre celé územie je charakteristická nížinná klíma 
s dlhým až veľmi dlhým, teplým a suchým letom a mierne teplou, suchou až veľmi suchou 
zimou.  

Tab. č.10:  Klimatické ukazovatele územia obce Ostrov 

Klimatické ukazovatele Hodnota 
Priemerná ročná teplota 9 až 10°C 

Priemerná teplota v januári -4 až -3°C 
Priemerná teplota v júli 20 – 21°C 
Ročný úhrn zrážok 600 až 700 mm 

Priemerná rýchlosť vetra 4m.s-1 
Počet letných dní 59 

Počet dní so snehovou pokrývkou 40-60 
Zdroj: Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002, www.shmu.sk 
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1.8.3 Hydrogeologické pomery 

 Vodstvo predmetného územia a jeho okolia (Zemplín) tvoria početné rieky, vodné 
kanály, nádrže, rybníky, jazerá, podzemná voda a minerálne pramene. Zemplín je typickým 
príkladom vejárovitej riečnej siete, ktorá spadá do povodia rieky Bodrog a do úmoria 
Čierneho mora. Záujmovým územím pretekajú dva kanály: Sobranecký a Záhradný. 

 

1.8.4 Pôdne pomery 

 Z hľadiska pôdnych druhov sú v obci zastúpené hlinité a ílovito-hlinité pôdy, ktoré 
patria medzi stredne ťažké pôdy a majú najlepšie vlastnosti na obrábanie a úrodnosť.                           
Sú primerane prevzdušnené a majú priaznivý vodný režim, ktorý umožňuje rastlinám čerpať 
živiny z pôdneho roztoku. Ílovité pôdy sú označované ako ťažké pôdy, majú zlé fyzikálne 
vlastnosti na obrábanie a úrodnosť. Za sucha zmenšujú svoj objem, tvrdnú a vytvárajú                           
sa na nich pukliny. Za vlhka zväčšujú svoj objem, zlievajú sa a sú lepkavé.  

 

  Tab. č.11: Výmera územia, využitie pôdy k roku 2015 

Pôdny 
fond  

 Celková výmera 
územia obce: 

11 115 161 m2 

 Poľnohospodárska pôda spolu: 10 468 199 m2 

Orná 
pôda: 

8 668 188 
m2 

Trvalé trávnaté 
porasty: 

1 548 743 
m2 

Záhrady: 251 268 m2 

 Lesy: 0 m2 
Zastavaná 
plocha a 
nádvoria: 

319 370 m2 
Vodná 
plocha: 

251 802 
m2 

 Ostatná plocha: 75 790 m2 

  Zdroj: ŠÚ SR,          
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/pl5001rr/V%C3%BDmera%20%C3%BAzemia,%20vyu
%C5%BEitie%20p%C3%B4dy%20%5Bpl5001rr%5D 

 

1.8.5 Rastlinstvo a živočíšstvo 

 Obec Ostrov je možné zaradiť do dubovej zóny, do jej nížinnej podzóny a do jej 
rovinnej oblasti. Potenciálna prirodzená vegetácia je výrazom ekologického potenciálu 
krajiny. Zobrazuje prirodzené rastlinstvo, ktoré by sa postupne vytvorilo, keby človek prestal 
vegetačný kryt svojou činnosťou ovplyvňovať. V záujmovom území je možné identifikovať 
nasledovné: 

- dubovo-hrabové lesy 
- vŕbovo-topoľové lesy 
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Z hľadiska živočíšstva je možné identifikovať druhy troch základných spoločenstiev: 

- živočíšne spoločenstvo polí a lúk – jarabica poľná, prepelica poľná, bažant poľovný, 
zajac poľný, chrček roľný, 

-  živočíšne spoločenstvo vôd, močiarov a brehov – kačice, volavky, 
- živočíšne spoločenstvo ľudských sídlisk – myš domová, potkan obyčajný, lastovička 

obyčajná, bocian biely, užovka obyčajná, jež obyčajný. 

 

1.8.6 Ovzdušie 

 Ovzdušie je jednou zo základných zložiek životného prostredia. Kvalita je daná 
emisnými pomermi a rozptylovými podmienkami. Podmienky na rozptyl v ovzduší sa menia 
nielen v priebehu roka, sú závislé od klimatických podmienok a meteorologickej situácie.                       
Z pohľadu kvality ovzdušia sa sleduje emisná a imisná situácia. Emisiou je každé priame, 
alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia. Imisiou sa rozumie zmes 
škodlivín nachádzajúcich sa vo voľnom ovzduší. Imisie sa sledujú prostredníctvom 
automatických monitorovacích staníc (AMS). V najviac znečistených oblastiach kraja sú 
umiestnené 4 AMS (ide o prekročenie najmä PM10 (prachové častice). Emisiou sa rozumie 
každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia. K základným 
znečisťujúcim a vybraným znečisťujúcim látkam ovzdušia sa zaraďujú tuhé znečisťujúce 
látky (TZL), oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), oxid uhoľnatý 
(CO), pachové látky, organické látky (napr. NM VOC), ktoré sú v odpadových plynoch           
v plynovej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík a dibenzodioxíny a dibenzofurány. 

Významným znečisťovateľom je automobilová doprava. Nárast intenzity cestnej dopravy 
spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti miestnych komunikácií a zvyšuje množstvo 
emisií z výfukových plynov a sekundárnu prašnosť. 

 

1.8.7 Odpad 

Koncepcia odpadového hospodárstva obcí vychádza zo všeobecných zámerov Programu 
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ako základného dokumentu pre riadenie 
odpadového hospodárstva a následných koncepčných materiálov na nižších úrovniach 
riadenia. 

Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky je v súčasnosti ešte zabezpečované podľa 
zákona č. 223/2001 Z.z.. o odpadoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov                           
v znení neskorších predpisov a zákona č. 529/2002 Z.z.. o obaloch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Odpad z obcí je tvorený prevažne odpadom vyprodukovaným                                        
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z domácností a ďalším odpadom podobným domovému odpadu z prevádzok v obciach. 
Významný podiel produkovaného odpadu predstavuje odpad z verejných priestranstiev.  

Z hľadiska systému zberu komunálneho odpadu je v obciach využívaný typ zberu 
komunálneho odpadu do individuálnych s následným zvozom. Periodicita zvozu TKO                 
je každé dva týždne a ostatne podľa harmonogramu.  

Obec na svojom území nemá zriadenú skládku tuhého komunálneho odpadu. V obci              
je realizovaný systém zberu komunálneho odpadu do zberných nádob. Likvidácia odpadu 
v obci je zabezpečená vývozom tuhého komunálneho odpadu. Obec Ostrov má takisto 
skládku zeleného odpadu, o ktorú sa dobrovoľne stará obyvateľ obce. 

 Zber a likvidáciu odpadu zabezpečuje spoločnosť FÚRA, s.r.o. so sídlom                                          
v Rozhanovciach. V obci je zavedený aj separovaný zber odpadu.  

 

1.8.8 Ochrana životného prostredia 

 Ochrana prírody a krajiny zaberá široký okruh otázok, ktorými sa dnes zaoberá veľa 
odborníkov. Cieľ ochrany prírody a krajiny spočíva v predchádzaní, obmedzovaní, resp. 
odstraňovaní zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú a ničia podmienky a formy života, prírodné 
dedičstvo, estetický vzhľad krajiny a znižujú jej ekologickú stabilitu.  

 

1.8.9 Cestovný ruch 

 Hoci sa riešené územie vyznačuje vo svojom okolí množstvom  prírodných krás, 
turistických zaujímavostí a neďaleko vzácnych minerálnych liečivých vôd, ktoré vytvárajú 
vhodné podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky (blízkosť Vínnej cesty, CHKO 
Vihorlat, jazero Morské oko, Zemplínskej Šíravy, Vinianskeho jazera, Senných rybníkov, 
pramene v bývalých Sobraneckých kúpeľoch), cestovný ruch nepatrí v súčasnosti medzi silne 
rozvinuté oblasti hospodárstva mikroregiónu.  

 

1.8.10 Hodnoty 

V obci je Rímskokatolícky kostol, postavený v rokoch 1907-1910.   

 Uprostred obce stávala zvonica. Až v roku 1907 sa začala stavba kostola. Stalo sa tak                    
v čase, keď satmárskym biskupom bol Tibor Boromisza a Ostrov ako filiálka Tibavy, kde                    
bol farárom vdp. Pásztor. Michal Janák nar. 1893 spomína ako to bolo, keď aj on pracoval                    
na stavbe kostola. Pozemok zakúpili miestny veriaci od bohatej statkárskej rodiny Čuha               
zo Sobraniec. Kamene na stavbu sa vozili z Choňkoviec, z Macikovej bane, piesok z Jovre                
na Ukrajine a vápno z Brekova. Stavbu viedol murársky majster Čičajčík z Košíc. Dobre                             
sa pracovalo, lebo majster priviedol zo sebou 21 murárov. Stavba kostola bola dojednaná           
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na 24000 korún s tým, že veriaci odpracujú asi 500 hodín sami. Práce i peniaze na kostol 
určili si sami podľa toho kto mal koľko majetku. Rím. Katolíci si to považovali za povinnosť 
a česť, gr. katolíci len ak chceli. Murári sa stravovali spoločne lebo mali aj kuchárky, kuchyňu                               
a nakupovali si v Sobranciach. Keď bola stavba domurovaná po strechu, murársky majster 
pýtal zvýšenie. Murári odišli a až keď Ostrovčania vyplatili ešte 500 vtedajších korún, majster 
prišiel s onými murármi a stavbu dokončili. 

  Zbierky na kostol sa robili tak, že sa zbieralo zrno. Pozbierané zrno odpredali              
a získane peniaze boli na platenie. Kostol sa postupne zariadil a doplnil. Hlavný oltár 
nanebovstúpenia Pána daroval satmársky biskup Tibor Boromisza. Podľa výpovede svedkov 
on kostol aj požehnal. Ale o konsekrovaní niet žiadnych dôkazov. Stalo sa tak za veľkej 
slávnosti 5. mája 1910, za veľkého počtu kňazov a veriacich. Spovednicu, bočný oltár Panny 
Márie, podstavce pod sochy a lavice do kostola zhotovil stolársky majster Michal Kukemezey 
zo Sobraniec. Ostatné sochy a výzdobu urobili ešte za tibavského vdp. farára Pásztora. Socha 
sv. Terézie Ježiškovej bola zakúpená mládežou. Peniaze získali pri svojich divadelných 
predstaveniach - už za sobraneckej farnosti, keď bol farárom vdp. Z. Kravjanský a v Ostrove 
pôsobil horlivý učiteľ a pracovník katolíckych spolkov Bujdoš v roku 1940.\r\n', '\r\n 

Organ 

Zo začiatku bolo v kostole umiestnené harmónium, ktoré daroval tibavský p. kaplán. 
Potom zo zbierok veriacich zakúpil sa jednomanuálový, 8 registrový, pneumatický organ 
(Kutná Hora) 1921. Pôvodné harmónium odpredalo sa Františkovi Rovňákovi, novému 
kantorovi v Sobranciach. 

Zvony 

Najprv bol v kostole jeden malý zvon, zo zvonice asi 30 kg. Tento bol z roku 1910.                     
V roku 1909 boli uliate dva zvony v Gejovci na Ukrajine zvonolejárom Egrým. Na zvony 
prispeli nie len rímsko-katolíci ale celá obec bez rozdielu vyznania. V roku 1917                                       
bol rekvírovaný najväčščí zvon. Keď už spomínaný Michal Janík a s ním Michal Dermek nar. 
1894 odišli do Ameriky, v rokoch 1911-1921 nazbierali tam 20 000 korún pre ostrovský 
kostol. V tom čase kurátormi boli Pavol Viňanský, Jozef Jakub, Juraj Tomko, zvonárom bol 
Marinčák. Z peňazi nazbieraných v Amerike medzi krajanmi bola zhotovená drevená 
kazateľnica, práca stolárskeho majstra Tomkovského v Úbreži. Bočný oltár Panny Márie bol 
získany z milodarov ostrovských žien. Sochu sv. Vendelína dal vyrobiť Pavol Viňanský         
a podstavec pod sochu zas Andrej Jakub, v roku 1928. Po dostavaní kostola v Ostrove bývali 
tu sv. omše raz mesačne pravidelne každú štvrtú nedeľu v mesiaci. Okrem toho tu boli          
sv. omše každý prvý piatok, ale keď si veriaci žiadali aj inokedy, ochotne prichádzali               
z Tibavy p. kapláni. 

Z histórie kostola v Ostrove ešte niekoľko dát 

V roku 1910 padol z veže kríž. V tom istom roku bol po oprave uložený na svoje 
miesto. Vtedy bol kostol vybielený zvonka i zvnútra. V roku 1925 bol uliaty nový zvon pre 
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kostol, keď po roku 1917 zostal len jeden, uliaty v roku 1909. Nový zvon vážil 250 kg, druhý 
160 kg. V roku 1935 sa uskutočnilo vymaľovanie interiéru. Práce urobil akad. Maliar Jordán                                    
a Koch z Prešova za 24 000 korún. Veriaci aj tento náklad uhradili z peňazí, ktoré získali 
odpredajom obilia venovaného na tento cieľ. Počas prechodu frontu v roku 1944, bol kostol                
i veža kostola veľmi poškodené. Pri vyhodení mostu pri Ostrove zasiahli črepiny i kostol. 
Poškodili kazateľnicu, chór, kríž i celé oplechovanie strechy. Dodnes (1982) sú viditeľné 
diery od striel ako živý svedok zla. Keď v roku 1944 vo farskom kostole v Sobranciach bol 
zničený aj posledný zvon tak tento zvon z Ostrova bol daný do Sobraniec. V r. 1944-1972, 
kým sa uliali nové zvony pre Sobrance bol tento zvon jediný na zvonici. Dnes (1982)              
je zavesený v novom kostole v Sobranciach a slúži ako umieračik. V roku 1946 bol kostol               
v Ostrove opravený. Celá omietka, vonkajšia i veža, nákladom vyše 153 000 bez štátnej 
podpory. Už v nasledujúcom roku boli v Ostrove sv. misie na pamiatku toho je tu zachovaný 
misijný kríž. Nová krížová cesta zhotovená z dreva v Taliansku bola darom miestneho rodáka 
kňaza Jána Jakuba. Krížovú cestu posvätil 30. 9. 1961 miestny duchovný vdp. Karol Cirbus. 
Ale práce na výzdobe a skrášlení kostola neustali. Veriaci chceli mať vždy pekný a dôstojný 
chrám i jeho okolie, preto bola v roku 1962 zhotovená okolo kostola železobetónová ohrada. 
Spomínané okolie sa získalo pridaním z parcely bývalej cirkevnej školy ako výmena za ornú 
pôdu za kostolom. Druhá maľba kostola sa robila v roku 1964. Obrazy maľoval akad. maliar 
Branna, ornamenty maliar Džubák. V tom istom roku bol kostol pekne z vonku i zvnútra 
obnovený. Bola zhotovená celá vonkajšia omietka a aj veža bola čiastočne prerobená. Tieto 
stavebné a tesárske práce vyhotovil Okresný stavebný podnik v Sobranciach pod vedením 
hlavného majstra p. Harakaľa, p. Jenčíka, a Maxima z Ostrova. Tieto práce stali viac ako 120 
000. Do kostola bolo v roku 1968 zavedené kúrenie akumulačnými pieckami. Nový obetný 
stôl a sedes boli zhotovené v Okresnom priemyselnom podniku v Sobranciach. Pre ostrovský 
kostol bol objednaný aj vyrezávaný betlehem, ktorý v roku 1972 dodala Charita, chrámove 
družstvo v Červenom Kostelci za 25 000. V roku 1974 sa urobilo drevené obloženie za 15 
000. V roku 1977 sa organ odborne naladil. Na začiatku 80-tých rokov boli zakúpené koberce 
v hodnote 25 000, na ktoré obetovali peniaze ostrovské ženy a bolo zakúpených aj niekoľko 
bohoslužobných rúch. Okrem týchto a mnohých ďalších väčších i menších prác bol v roku 
1981 z darov zbožných ostrovských žien urobený chodník pred kostolom. Na tento cieľ 
prispeli aj ďalší miestni veriaci. Urobil sa aj betónový chodník vedúci do sakristie, nové dvere 
na sakristii ako aj na hlavnom vchode do kostola, všetko v hodnote 30 000. Farbenie kostolnej 
strechy v roku 1982 stalo 25 000.  

Súčasnosť 

Sv. omša v Ostrove je každú nedeľu a sviatok ako aj na prvé piatky. Cez týždeň 
najmenej raz, zvyčajne 2-3 razy. Ročne sa rozdá 12 000 sv. prijímaní. Koncom roku každá 
rodina platí kostolníčke 50, organistovi 50, a na furmanky 70. Ostrovčania patria medzi 
najkatolíckejších veriacich v celkom okolí avšak prejavujú sa aj tu znamenia dnešnej doby. 
Medzi duchovným otcom Jánom Švec Bilým a cirkevnými zamestnancami je otcovsko-
synovský vzťah. Organistom je František Rovňák. Kostolník: Mária Pavlová rod. Janáková, 
ktorá je tu známa ako "cetka". Pomáha jej manžel zvaný "cetaš", Pavol Pavlo. Pôsobia od 
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roku 1964. Prvým kostolníkom bol Marinčák, potom Oklamčák, Čapak, Segat, Pavlo.  
Kurátormi sú Ján Marcin, Ján Ďurka, Michal Maxim. Ak niet kantora spev vedú ženy, hlavne 
však Ďurková a Hliváková. Pri prípadných oferách nikomu sa neurčuje ale každy dáva ako       
a koľko chce. Chotárny sviatok v Ostrove je vždy na sv. Jána 24. júna na pamiatku veľkého 
krupobitia a hromobitia asi v roku 1902, ktoré bolo práve v tento deň. Preto v tento deň je 
prosebná sv. omša, aby Pán Boh ochraňoval túto dedinu i celý jej chotár od podobných 
živelných pohrôm. 

 

1.8.11 Slovensko-Ukrajinská hranica 

 Slovensko-ukrajinská hranica má dva cestné hraničné priechody – Vyšné Nemecké 
a Ubľa a jeden železničný priechod – Čierna nad  Tisou. Hraničný priechod Ubľa – Malyj 
Bereznyj je určený pre cestnú osobnú dopravu a nákladnú dopravu do 3,5t. Od obce Ostrov        
je vzdialený 29km. 

 Hraničný priechod Vyšné Nemecké je vzdialený 14km, vedú k nemu dve cesty,                     
je určený pre diaľkovú cestnú osobnú a nákladná dopravu.  

 Oba spomínané hraničné priechody patria medzi najvýznamnejšie cestné priechody 
dané schválenými medzinárodnými nosnými a doplnkovými koridormi TEN a medzináro-
dnými cestami, ktoré prechádzajú územím SR a súčasne sú určené i plánovanou sieťou 
diaľníc a rýchlostných ciest SR. 

 

Obec Ostrov má od 2018 roku uzavretú partnerskú dohodu s ukrajinskou obcou 
Kyblyari z Užhorodskej oblasti, s ktorou sa v budúcnosti plánuje zapojiť do spoločných 
cezhraničných projektov.  
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2  ANALÝZA  VONKAJŠIEHO  PROSTREDIA 

 

Vonkajšie prostredie z pohľadu obce je formované na troch úrovniach:  

1. európska legislatíva a stratégie;  

2. štátna legislatíva a opatrenia vlády SR; 

3. regionálne stratégie Vyššieho územného celku.  

 

Na prvej, európskej úrovni, je smerodajná predovšetkým Stratégia „Európa 2020“, ktorou 
sa riadi filozofia a zameranie zdrojov z európskych štrukturálnych fondov pre obdobie                  
2014 –2020. Na základe tejto stratégie totiž musí Európska únia dodržiavať jednotný 
tematický prístup. Priority a ciele tejto stratégie premietla vláda SR do Partnerskej dohody na 
roky  2014-2020. Stratégia Európa 2020 má tri hlavné ciele: 

1. Inteligentný rast (Inovácie, Vzdelávanie a Digitálna spoločnosť) 

2. Udržateľný rast (Klíma, Energetika a Mobilita, Konkurencieschopnosť) 

3. Inkluzívny rast (Zamestnanie a zručnosti, Boj proti chudobe) 

Kľúčovými cieľovými hodnotami stratégie sú: 

• Zamestnanosť: zvýšiť zamestnanosť obyvateľov vo veku 20-64 rokov, vrátane 
väčšieho  

zapojenia žien, starších a lepšieho začlenenia migrantov 

• Výskum a vývoj: zvýšiť investície do výskumu a vývoja a inovácií podnikov 

• Zmena klímy a energetická udržateľnosť: znížiť emisie skleníkových plynov o 20%            

v porovnaní s úrovňou z roku 1990, zvýšiť podiel OZE o 20% na konečnej spotrebe 
energie 

a zvýšiť energetickú účinnosť o 20% 

• Vzdelávanie: znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky a zvýšiť podiel 

obyvateľov vo veku 30-34 rokov s vysokoškolským vzdelaním na 40% 

• Boj proti chudobe: znížiť podiel ľudí žijúcich pod hranicou chudoby 25%. Na druhej, 

 štátnej úrovni je okrem platnej legislatívy (napr. v oblasti regionálneho rozvoja, zákon  

o obecnom zriadení a pod.) určujúca Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej  

republiky. Tá obsahuje okrem iného aj stratégiu pre Trnavský samosprávny kraj. 
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 Významným dokumentom je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického 
samosprávneho kraja 2016-2022.   

 

2.1 Väzby na strategické ciele KSK 

 

Strategický cieľ č.1. Posilňovanie regionálnej identity zastavením vytláčania 
pracovnej sily z trhu práce   

Špecifický cieľ č.1.3 Tvorba nových pracovných miest v oblasti kreatívneho 
priemyslu  

Jedným z vnútorných rozvojových potenciálov regiónov je aj kreativita ľudských 
zdrojov, ktoré spolu s kultúrnymi zdrojmi tvoria súčasť tzv. kreatívnej ekonomiky. Kultúrny                   
a kreatívny sektor má ako katalyzátor inovácií značný potenciál pre riešenie tvorby 
hospodárskeho rastu a ako sektor má významný podiel na zamestnanosti. Ak by sa nám 
podarilo vytvoriť prostredie podporujúce kreatívnych podnikateľov, môžeme pomocou 
inovácií rozvíjať novú generáciu produktov s vysokou pridanou hodnotou a služieb, ktoré 
zlepšia ekonomiku celého regiónu a zvýšia kvalitu života v Košickom kraji. 

Špecifický cieľ č.1.4 Tvorba nových pracovných miest v oblasti logistického 
priemyslu  

Logistika sa v súčasnosti stáva nástrojom získavania a udržania konkurenčnej výhody                
a v globalizovanom svete je kľúčovým prvkom pre zlepšenie ziskovosti podnikania. Medzi 
infraštruktúrou a logistikou existuje veľmi blízky vzťah. 

Špecifický cieľ č.1.5 Tvorba nových pracovných miest v oblasti cestovného ruchu  

Vidiecky cestovný ruch patrí vo svete k pomerne široko využívanému druhu 
cestovného ruchu. Aj napriek skutočnosti, že Slovensko má dobré podmienky na jeho rozvoj, 
v našich podmienkach je vidiecky cestovný ruch málo rozvinutý. 

Strategický cieľ č.2 Posilňovanie regionálnej identity cestou rozvoja vidieka  

Strategický cieľ č.3 Posilňovanie regionálnej identity hľadaním alternatív k trhu práce 
pre pracovnú silu, ktorá bola z trhu práce vytlačená  

Špecifický cieľ 3.1 Podpora rozvoja komunitného spôsobu života 

Strategický cieľ č. 4 Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja občianskej 
spoločnosti  

Špecifický cieľ č. 4.1 podpora rozvoja spoločenskej zodpovednosti podnikania  
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Špecifický cieľ č. 4.2 podpora zvyšovania občianskej participácie podporou 
združovania obyvateľov a vzniku záujmových skupín  

Strategický cieľ č. 5 Posilňovanie regionálnej identity cestou podpory rozvoja sociálnych 
ľudských práv  

Špecifický cieľ č. 5.1 skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb  

Špecifický cieľ č. 5.2 zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva  

Špecifický cieľ č. 5.3 skvalitnenie systému vzdelávania  

Špecifický cieľ č. 5.4 riadená migrácia  

Strategický cieľ č.7 Posilňovanie regionálnej identity rozvojom kultúrneho dedičstva  

Špecifický cieľ č. 7.1 zachovanie kultúrneho dedičstva 

 

2.2 STEEP analýza  

Súčasťou analýzy vonkajšieho prostredia je tzv. analýza STEEP faktorov, ktorá sleduje 
vplyv faktorov v sociálnej, technologickej, ekonomickej, environmentálnej a politickej.  

Sú to rôzne faktory, ktoré pôsobia na vyššej ako miestnej úrovni, pričom majú vplyv na 
miestny rozvoj. Súhrn uvádza nasledujúca tabuľka, pričom pozitívne faktory označujeme 
fialovou farbou a negatívne zelenou farbou.  

STEEP analýza - vplyv sociálnych, technologických, ekonomických, ekologických                        
a politických faktorov vonkajšieho prostredia na rozvoj obce. 

  

Formulár č. A 8 – Steep analýza – analýza externého prostredia 

Sociálnokultúrne Technologické Ekonomické  Environmentálne Politickoprávne 
Starnutie populácie Zlepšuje sa prístup 

k informáciám, 
komunikačné 
možnosti medzi 
ľuďmi a 
inštitúciami sa 
menia 

Dopady 
ekonomickej krízy 

Priemysel je 
zdrojom 
znečistenia 
životného 
prostredia                          
v celosvetovom 
meradle 

Zhoršovanie 
podnikateľského 
prostredia v SR 

Migrácia 
obyvateľov 
Slovenska za 
štúdiom a prácou 
do zahraničia 

Zvýšenie 
technických 
možností domácej 
zábavy 

Nárast 
vysokoškolsky a 
stredoškolsky 
vzdelaných ľudí 
bez uplatnenia 

Zmena klímy - 
celkové oteplenie, 
extrémne zrážky, 
veterné smršte, 
extrémne teplé 
letné obdobia 

EŠIF na roky 2014- 
2020 

Nezamestnanosť Kontakt 
samosprávy s 

Medziročný nárast 
HDP na 1 

Zdravotné dôsledky 
znečistenia sa 

Obyvatelia nemajú 
dôveru v inštitúcie 
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obyvateľmi 
prostredníctvom 
technológií 

obyvateľa prejavia najmä aj v 
prostredí regiónov 
znečistením 
vzduchu emisiami 
z priemyslu a 
dopravy, 
znečistením 
povrchových vôd a 
ostatných zložiek 
životného 
prostredia 

 
 
Sociálna politika 
pre sociálne 
ohrozené skupiny: 
dôchodcovia, 
študenti, MRK 

Záujem časti 
verejnosti o aktívne 
trávenie voľného 
času 

Využívanie 
sociálnych sietí 

Miera inflácie 
dosiahla oproti 
roku 2013 zápornú 
hodnotu v priemere 
-0,1 % 

Nárast biodiverzity Daňová politika  

Pasívne trávenie 
voľného času v 
niektorých 
rodinách, deti a 
mládež trávia veľa 
voľného času na 
internete  

Technológie 
poskytujú možnosť 
šetrenia prírodnými 
zdrojmi 

Prítomnosť 
obyvateľov bez 
vzdelania 

 Nárast štátnej 
byrokracie, 
Vymožiteľnosť 
práva 

Konzervatívna 
povaha 
obyvateľstva, 
správanie sa na 
základe kultúrnych, 
náboženských 
zvyklostí 

Zavádzanie IKT do 
verejnej  
správy  
– 
informatizácia 
 

Využitie fondov 
EÚ na  
spolufinancovanie 
projektov  
verejnej správy a 
súkromných  
firiem 
 

  

Prehlbujúci sa 
rozdiel v životnej 
úrovni rôznych 
skupín 
obyvateľstva 

 Daňové a 
administratívne  
zaťaženie 
 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.3  Zhodnotenie súčasného stavu 

 

 Formulár č. A 10 - SWOT analýza a príklad dôležitých otázok 

Silné stránky Slabé stránky 

1. tradícia zdravej poľnohospodárskej   
produkcie 

2. spolupráca so susednými obcami 
a mikroregiónom Dobrá voda 

3. Členstvo v Miestnej akčnej skupine  
       Zemplín pod Vihorlatom 
4. Blízkosť okresného mesta 
 

1. obec mimo regionálneho záujmu 
2. nedostatok pracovných príležitostí 
3. nedostatočná politika zamestnanosti  
4. malá aktivita obyvateľov na rozvoji 
5. malý záujem o väčšie podnikanie  
        v obci 
6. zaostávanie v sociálnej starostlivosti 
7. neexistencia silných podnikateľov 
8. nedokončená kanalizácia  
9. potrebná rekonštrukcia na miestnych 

komunikáciách 
10. nelegálna skládky 
 

Príležitosti (šance) Riziká (hrozby) 

A. spoločné projekty s mikroregiónom 
Dobrá voda 

B. Spoločná stratégia s Miestnou 
akčnou skupinou Zemplín pod 
Vihorlatom 

C. využitie štrukturálnych fondov  
a iniciatív EÚ 

D. zvýšenie atraktívnosti strediskovej 
       obce 
E. podpora bezpečnosti kamerovým 

systémom 
F. dobudovanie kanalizácie 

A. nedostatok financií na dobudovanie 
kanalizácie 

B. rast nezamestnanosti 
C. nezáujem investorov 
D. odliv kvalifikovanej sily 
 

 Zdroj: vlastné spracovanie 
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Formulár č. A 12 - Analýza silových polí 

Sily pre: 
1. Spoločná stratégia 

s mikroregiónom Dobrá 
voda a MAS Zemplín 
pod Vihorlatom 

2. Efektívnejšie využívanie 
fondov EÚ 

 

 

 

 

 

Sily proti: 
1. Nezáujem investorov 
2. Nedostatočné partnerstvá 
3. Nepripravené projekty 

rozvoja 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príčiny: 
1. Nedostatok potrebného 

objemu finančných 
prostriedkov 

2. Slabé čerpanie fondov EÚ 
3. Slabý marketing 

a manažment rozvoja obce 

Hodnotenie: 
Potreba zvýšenia 
informovanosti o možnostiach 
využívania fondov EÚ, ich 
efektívnejšie využívanie 
a príprava štúdií a projektov 
v oblasti regionálneho rozvoja Dôsledky: 

1. Podrozvinutosť regiónu 
a obce 

2. Rast nezamestnanosti 
3. Odliv kvalifikovanej sily 
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3  STRATEGICKÁ ČASŤ 

 

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík 
a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky                      
v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. 

Cieľom PRO je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje 
ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a je v súlade so strategickými cieľmi a prioritami 
štátu, vyššieho  územného celku, záujmami ochrany historického a kultúrneho dedičstva.        
Je v súlade aj s princípmi dokumentu Zdravie pre všetkých, ktorý má za cieľ vytvoriť 
atraktívnu a bezpečnú obec s dobrým životným prostredím. Jeho poslaním je zabezpečiť 
kontinuitu rozvoja obce bez  ohľadu na politickú príslušnosť štatutárneho zástupcu obce         
a obecného zastupiteľstva. PRO je  otvorený dokument, ktorý by sa mal pravidelne písomne 
dopĺňať a aktualizovať, podľa vopred  stanovených pravidiel, potrieb obyvateľov obce, jeho 
návštevníkov a potenciálnych investorov,  s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť 
životnú úroveň obyvateľov obce a uspokojiť ich  potreby a požiadavky. Stratégia                       
je výsledkom kombinácie dvoch prístupov: štrukturálneho a regionálneho.  

Strategický cieľ a špecifické ciele PRO konkrétne napĺňajú celkový cieľ regionálneho 
rozvoja tým, že vytvorením tohto významného strategického dokumentu sa na miestnej 
úrovni vytvoria podmienky pre implementáciu navrhnutého Integrovaného regionálneho 
operačného programu na roky 2014 – 2020, ktorého hlavným cieľom je prostredníctvom 
jednotlivých opatrení zvýšiť vybavenosť územia zariadeniami občianskej infraštruktúry s 
ohľadom na zabezpečenie ich dostupnosti a kvality poskytovaných služieb. Projektové 
zámery realizované v súlade s PRO obce sú orientované na tvorbu strategických, politických, 
infraštruktúrnych a trhových podmienok, ktoré podporia úspešnosť a efektívnosť investícií 
malých a stredných podnikateľov a zvýšia konkurenčnú schopnosť obce. 

PRO obce je základným nástrojom obce, ktorý určuje smer jej napredovania, pre plnenie  
strednodobých a dlhodobých cieľov, ktoré umožnia vytvárať spoločný produkt, poskytujúci  
kvalitné podmienky pre život všetkých jej občanov a návštevníkov. Tento strategický 
dokument posilní regionálny rozvoj tým, že stanoví postupy podporujúce miestne iniciatívy. 
Zároveň pomôže zvýšiť absorpčnú kapacitu regiónu pomocou podpory aktivít regionálnych          
a lokálnych rozvojových organizácií a podporou prípravy  strategicky významných projektov. 
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3.1 Strategický cieľ obce 

 Hlavným strategickým cieľom obce je zvyšovanie kvality života obyvateľov obce 
zodpovedajúcej požiadavkám a potrebám občanov a existujúcim možnostiam obce. 
Zároveň má obec stanovený cieľ zvýšiť do roku 2023 rozvoj obce a kvalitu života 
prostredníctvom zvýšenia úrovne poskytovaných služieb, infraštruktúry pri 
rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. 

Program je založený na vedomí jeho svojbytných hodnôt predovšetkým s ohľadom na 
kombináciu zostávajúceho charakteru vidieka s tradičným poľnohospodárstvom a ako súčasť 
Mikroregiónu Dobrá voda a Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom. Stratégia je 
zameraná na zdravý a komplexný vývoj obce v rámci trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti 
v celkovom kontexte regionálnej politiky Slovenskej  republiky a Európskej únie. 

Hlavným zmyslom tvorby stratégie programu je vytvoriť organizačné a ekonomické 
podmienky k podnieteniu podpory obyvateľov a samosprávy k tomu, aby sa vlastnými silami 
snažili o zvýšenie kvality života na základe harmonického rozvoja zdravého životného 
prostredia, udržovania prírodných a kultúrnych hodnôt územia a rozvoja hospodárstva. 
Formulovanie stratégie obce Ostrov vychádza z analýzy jej hlavných problémov, zisťovania 
ich príčin a hľadaní riešenia na základe analýzy potenciálnych možnosti pre rozvoj ako aj 
stanovených predpokladov a podmienok reálnosti splnenia definovaných cieľov pre riešenie 
problémov na dané obdobie.   

Rozvojová stratégia predstavuje nový integrovaný prístup, ktorý je v súčasnosti 
zameraný na problém ekonomického zaostávania území identifikovaných v Národnom 
strategickom referenčnom rámci 2007-2013 a jeho operačných programoch. Medzi 
identifikované zaostávajúce regióny patrí aj obec Ostrov.       

Z predchádzajúceho vyplýva aj finančná podpora pre tento región. Pretože 
podmienkou je súlad cieľov obce s vyššími programami je v rámci definovania cieľov 
vykonaný ich výber a porovnávanie. Zostávajúce sú špecifickými cieľmi obce. Program 
rozvoja je predkladaný, ako súčasť žiadosti o podporu.  

Pri spracovaní cieľov bol daný dôraz na jednoduchosť a zrozumiteľnosť s ohľadom na 
participáciu zástupcov občanov. Definovanie cieľov je vykonané v jasnej štruktúre so strohým 
textovým popisom. Je výsledkom práce a súčinnosti pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov 
samosprávy, rôznych pracovných skupín a obyvateľstva.  

 

Vízia obce Ostrov  

Obec Ostrov chce naďalej udržiavať a upevňovať dobré medziľudské vzťahy, 
zachovávať kultúrnohistorické a prírodné hodnoty. Obec Ostrov má ciele naďalej uchovávať  
a rozvíjať hodnoty ľudových tradícií. Využívaním miestneho potenciálu a zdrojov pre trvalo 
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udržateľný rozvoj sa chce stať miestom, kde budú všetci jeho obyvatelia žiť spokojným          
a plnohodnotným životom. Obec Ostrov sa chce stať miestom, kde sa budú mladí ľudia radi 
vracať, pretože tu budú mať viac príležitostí na materiálne zabezpečenie a výchovu ďalšej 
generácie a kde sa budú radi vracať aj rodáci obce, ktorí odišli za prácou. 

 

3.2 Stav projektovej pripravenosti obce 

 

Rozpracované projekty:  

- Kanalizácia 
- Využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie) v Obci Ostrov SO 01 - Dom kultúry 

(Zateplenie Kultúrneho domu, nové čerpadlo a nové vykurovanie) z Programu rozvoja 
vidieka 

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií  

 

Tab.č.12: Štruktúra operačných programov 

Číslo Operačný program Riadiaci 
orgán 

SORO Fond EÚ 

1 Výskum a inovácie MŠVVŠ SR MH SR EFRR, ESF 
2 Ľudské zdroje MPSVR SR MV SR, MZ 

SR, MŠVVŠ 
SR 

EFRR, ESF 

3 Integrovaná 
infraštruktúra 

MDVRR SR MF SR KF, EFRR 

4 Kvalita životného 
prostredia 

MŽP SR MDVRR SR, 
MH SR 

KF, EFRR 

5 Integrovaný ROP MPaRV SR MK SR, 
VÚC 

ESF, EFRR 

6 Efektívna verejná 
správa 

MV SR  EFRR, ESF 

7 Technická pomoc ÚV SR  EFRR 
8 Rozvoj vidieka MPaRV SR  EPFRV 

9 Európska územná 
spolupráca 

RO budú 
určené zo 
strany EK 

 EFRR 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Priority operačných programov:  

IROP Integrovaný regionálny operačný program  

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  

Investičná priorita 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia 
sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T   

Investičná priorita 1.2: Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných 
systémov ÿ Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  

Investičná priorita 2.1: Investovanie do sociálnej infraštruktúry, ktoré prispieva 
národnému, regionálnemu a miestnemu rozvoju, a prechodu z inštitucionálnych služieb na 
komunitné  Investičná priorita 2.2: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy   

Prioritná os č.3: Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie                             
a zamestnanosť   

Investičná priorita 3.1: Podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 
zanedbaných mestských a vidieckych komunít a území  

Investičná priorita 3.2: Ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva  

Prioritná os č. 5: Technická pomoc IROP je realizovaný prostredníctvom integrovaných 
územných stratégii, ktoré na úrovni NUTS2 zadefinujú prioritné projektové zámery v regióne. 
Cieľom je dosiahnutie čo najväčších synergických efektov preinvestovaných finančných 
prostriedkov a predchádzanie negatívnym účinkom nekoordinovaného plánovania                                      
v ohraničenom území.  

 

OP Kvalita životného prostredia  

Prioritná os 1: 

Investičná priorita 1: Riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acquis  

Investičná priorita 2: riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného 
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis  

Investičná priorita 3: ochrana a obnova biologickej diverzity, ochrana pôdy a obnova                         
a propagácia ekosystémových služieb vrátane Natura 2000 a zelených infraštruktúr  

Investičná priorita 4: opatrenia na zlepšenie obecného prostredia, regeneráciu opustených 
priemyselných lokalít a zníženie znečistenia ovzdušia  
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Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním                      
na ochranu pred povodňami, riadenie a prevenciu súvisiacich rizík  

Investičná priorita 1: Podpora vyhradených investícií na prispôsobenie sa zmene klímy  

Investičná priorita 2: Propagácia investícií nariešenie osobitných rizík, zabezpečenie 
odolnosti proti katastrofám a vyvíjanie systémov zvládania katastrof  

Prioritná os 3:Energeticky efektívnejšie nízkouhlíkové hospodárstvo  

Investičná priorita1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov  

Investičná priorita 2: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie                          
z obnoviteľných zdrojov v podnikoch  

Investičná priorita 3: Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie                               
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných 
budovách a v sektore bývania  

Investičná priorita 4: Vývoj a zavedenie inteligentných distribučných systémov                       
s nízkymi a strednými úrovňami napätia  

Investičná priorita 5: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť 
mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie 
relevantných adaptačných opatrení  

Investičná priorita 6: Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny                     
a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple  

Prioritná os 4: Technická pomoc  

 

OP Výskum a inovácie  

Prioritná os 1: Výskum a vývoj pre potreby inovácií  

Investičná priorita 1.1: Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry (výskum                               
a inovácia) a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora 
kompetenčných centier, najmä európskeho záujmu  

Investičná priorita 1.2: Podpora podnikateľských investícií do inovácií a výskumu, 
tvorba prepojenia a synergii medzi podnikmi vedeckovýskumnými centrami a vyšším 
vzdelávaním obzvlášť vo vývoji produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie 
a aplikácie verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, klastrov a otvorenej 
inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, podpora technologického a aplikovaného 
výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého overovania výrobkov, vyspelých výrobných 
kapacít a prvovýroby v kľúčových technológiách a šírenie všestranne využiteľných 
technológií  
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Prioritná os 2: Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie  

Investičná priorita 2.1: Podpora investovania do inovácií a výskumu, tvorba prepojenia                              
a synergii medzi podnikmi vedeckovýskumnými centrami a vyšším vzdelávaním obzvlášť                    
vo vývoji produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie a aplikácie verejných 
služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení (klastrov) a otvorenej inovácie 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie, podpora technologického a aplikovaného 
výskumu, pilotných projektov a aktivít skorého overovania výrobkov, vyspelých výrobných 
kapacít a prvovýroby v kľúčových technológiách  

Investičná priorita 2.2: Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia 
využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem vrátane 
podnikateľských inkubátorov  

Investičná priorita 2.3: Vývoj a zavedenie nových obchodných modelov MSP, najmä                         
v rámci internacionalizácie  

Investičná priorita 2.4: Podpora tvorby a rozšírenia pokročilých kapacít pre rozvoj 
výrobkov a služieb  

Investičná priorita 2.5: Podpora kapacity MSP a cieľom zapojenia do rastu a inovácií  

Investičná priorita 2.6: Podpora výskumu, vývoja a osvojenia nízkouhlíkových 
technológií  

 

OP INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA A OP ĽUDSKÉ ZDROJE  

Program rozvoja vidieka Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez 
individuálne projekty žiadateľov):  

Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)  

Poradenské služby (čl. 16)  

Investície do hmotného majetku (čl. 18)  

Obnova poľnohospodárskeho potenciálu – prevencia (čl. 19)  

Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania (čl. 20)  

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)  

Prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch (čl. 25)  

Investície do nových lesných technológií (čl. 27)  

Spolupráca (čl. 36)  
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LEADER (čl. 42-45) Neprojektové opatrenia (realizácia bude zabezpečované cez 
národné projekty):  

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (LFA)  

Agroenvironmentálne operácie súvisiace s klímou  

Ekologické poľnohospodárstvo  

Platby za životné podmienky zvierat  

Platby Natura 2000  

 

ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS LIFE LONG PROGRAMME  

DOTAČNÝ SYSTÉM MINISTERSTVA KULTÚRY SR 2012 

DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  

DOTÁCIE MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  

DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO 
ROZVOJA SR  

 

EKOFOND ENVIRONMENTÁLNY FOND  

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme  

Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania 
nízkoemisných zdrojov  

Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom 
využívania obnoviteľných zdrojov  

Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia  

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd  
 
Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie  
Vodovody  
Protipovodňová ochrana - Opatrenia na vodnom toku  
Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku  
 

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva  
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Uzavretie a rekultivácia skládok  
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov  
Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov  
a dotrieďovacích zariadení  
 

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny  
Ochrana prírody a krajiny  
 

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia  
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia  

 

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu 
životného prostredia  
Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 
prostredia  
 

G. Oblasť: Zelená investičná schéma  
Uplatnenie integrovaného prístupu - Opatrenia týkajúce sa fyzickej obnovy sa            
v PHSR skombinovali s opatreniami na podporu vzdelávania, hospodárskeho rozvoja, 
sociálneho začleňovania a ochrany životného prostredia. Predpokladom toho je rozvoj 
silných partnerstiev medzi miestnymi obyvateľmi, občianskou spoločnosťou, 
miestnym hospodárstvom a rôznymi úrovňami správy. Takýto prístup je osobitne 
dôležitý v súčasnosti vzhľadom na vážnosť problémov, pred ktorými momentálne 
samospráva stojí. Tieto problémy siahajú od konkrétnych demografických zmien cez 
dôsledky hospodárskej stagnácie v súvislosti s tvorbou pracovných miest a sociálnym 
pokrokom až po dôsledky zmeny klímy. Reakcia na tieto problémy bude mimoriadne 
dôležitá na dosiahnutie inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej spoločnosti, ktorá je 
cieľom stratégie Európa 2020.  

 

3.3 Zdroje financovania plnenia PRO 2019-2023 

Pri financovaní jednotlivých územných cieľov vyplývajúcich zo základných priorít                  
sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky, sociálny, kultúrny                                             
a environmentálny  rozvoj obce. Viaceré ciele môžu byť realizované v rámci bežného chodu 
samosprávy, mnohé však budú vyžadovať náročnejšie finančné a personálne zdroje                                  
zo štrukturálnych fondov a spoluprácu s inými subjektmi.  

Finančná náročnosť realizácie stratégie je značne vysoká, celkový objem potrebných 
prostriedkov prekračuje finančné možnosti daného regiónu. Vlastné zdroje pre naplnenie 
cieľov stratégie predstavujú veľmi nízky podiel vlastného financovania. Obec Ostrov 
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nedisponuje potrebným objemom finančných prostriedkov, ktorý by predstavoval aspoň 50% 
kofinancovania.  

Obec je preto odkázaná prispôsobiť realizáciu svojich územných cieľov jednotlivým 
výzvam a dotáciám.  

 

Financovanie opatrení, vyplývajúcich z PRO by malo byť viaczdrojové: 

- Eurofondy 
- Súkromné zdroje - investičné a rozvojové projekty, financované súkromnými firmami  

                               a zamerané na súkromný záujem (výstavba konkrétnych zariadení, 
                               areálov ...) a verejnoprospešné projekty zamerané na environ- 
                               mentálnu či sociálnu oblasť, podporu detí a mládeže či iné oblasti,  
                               v ktorých bude žiadateľom niektorý zo spolkov, občianskych  
                               združení alebo miestnych iniciatív. 
 

- Vlastné zdroje samosprávy  
- Verejné zdroje (grantové schémy ministerstiev) 
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PROGRAMOVÁ ČASŤ 
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4  PROGRAMOVÁ  ČASŤ 

 

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na 
zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, obsahuje podrobnejšie rozpracovanie 
strategických cieľov  v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike. 

Programová časť PRO nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam  

opatrení a projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť 
PRO na roky 2019-2023 obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov                      
v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej politike na úroveň projektov a aktivít, ktoré sú 
tvorené vecne príbuznými skupinami aktivít samosprávy vykonávaných mimo bežnú činnosť 
a smerujúcich k plneniu strategického cieľa rozvoja obce na roky 2019-2023:  

Strategickým cieľom rozvoja obce na roky 2019-2023 je vytvoriť podmienky pre 
zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jej konkurencieschopnosti                         
a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.  

Programová časť PRO obce obsahuje celkový prehľad projektov v jednotlivých 
oblastiach stratégie a základný návrh ukazovateľov pre hodnotenie programu rozvoja. 
Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PRO. 

 Výstupy projektu predstavujú práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas 
realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska. Výsledok projektu  

predstavuje okamžitý efekt realizácie aktivít projektu  (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícii 
pre cieľovú skupinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine. Dopad predstavuje 
vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je 
mimo priamej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu projektu. 

Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú 
hmatateľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít, 
často vyjadrené v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú skutočnosť, 
že niečo bolo vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované. 

Ukazovatele výsledku vyjadrujú priamy hmatateľný efekt projektu na cieľové 
skupiny projektu bezprostredne po ukončení realizácie projektu a merajú bezprostredný 
následok, ktorý bol vyvolaný výstupom (preto je medzi výstupom a výsledkom logická 
väzba). 

Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt intervencie na prioritnú skupinu                
či cieľovú skupinu, následky dosiahnutých výsledkov projektu, teda príspevok k riešeniu 
cieľov stanovených pre prioritnú oblasť či potrieb cieľovej skupiny a k odstraňovaniu 
prekážok rozvoja. Z tohto hľadiska preto nemusí byť strategický cieľ vyjadrený ukazovateľmi 
dopadu, ale  môže byť vyjadrený aj vhodnými ukazovateľmi výsledku. Pre oblasť hodnotenia 
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dopadov PRO boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové 
ukazovatele výsledku na úrovni roku 2020. 

Formulár č. P 1 - Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa prioritných oblastí 

 1. Investície do 
infraštruktúry a občianskej 
vybavenosti 

2. Zvýšenie kvality 
spoločenského života a 
športu 

3. Skvalitnenie životného 
prostredia 

C 

I 

E 

Ľ 

1.1. Rekonštrukcia 
miestnych komunikácii, 
chodníkov a rigolov  

2.1 Úprava areálu a okolia 
futbalového ihriska 

3.1. Výsadba zelene a mobiliár 

1.2. Kamerový systém 
obce 

2.2 Oprava miestnosti Klubu 
mladých 

3.2. Vybudovanie obecného 
kompostoviska 

1.3. Rekonštrukcia 
interiéru Domu smútku 

2.3 Výstavba drevenej 
zvoničky pri Dome smútku 

3.3 Likvidácia nelegálnej 
skládky 

1.4. Rekonštrukcia 
Kultúrneho domu – 
energetické zhodnotenie 

2.4. Partnerská cezhraničná 
spolupráca 

3.4 Revitalizácia okolia 
autobusových zastávok 
a verejného priestranstva 

1.5. Vybudovanie 
parkovísk 

 3.5 Zriadenie zberného dvora 

1.6 Výstavba oplotenia pri 
Dome smútku a cintoríne 

 

  

 1.7. Výstavba brán pri 
Kultúrnom dome 

 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4.1 Akčné plány na realizáciu cieľov 

 

 

Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti 

 

Cieľ 1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácii, chodníkov a rigolov 

Opatrenie Rekonštrukcia miestnych komunikácii, chodníkov a rigolov 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci  Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investícii v € 

 

200 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka, KSK, MŽP SR 

 
 

Cieľ 1.2.  Kamerový systém obce 

Opatrenie Kamerový systém obce 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investície   v 

€ 

 

6 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, MV SR - RVPK 
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Cieľ 1.3. Rekonštrukcia interiéru Domu smútku 

Opatrenie Rekonštrukcia interiéru Domu smútku 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investícii  

v  € 

 

5 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 Obecný rozpočet,  MF SR, PPA 

 

Cieľ 1.4. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v obci Ostrov  

Opatrenie Rekonštrukcia Kultúrneho domu – energetické zhodnotenie 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investícii v € 

 

98 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 obecný rozpočet,  MŽP SR 

 

 
 

Cieľ 1.5  Vybudovanie parkovísk na ulici Cintorínskej a 
pri rímskokatolíckom kostole 

Opatrenie Vybudovanie parkovísk  

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investícii v € 

 

8 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka, MF SR 
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Cieľ 1.6. Výstavba oplotenia pri Dome smútku a okolo cintorína 

Opatrenie Výstavba oplotenia pri Dome smútku a okolo cintorína 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investícii v € 

 

15 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka, MF SR 

 

 
 

Cieľ 1.7. Výstavba brán pri Kultúrnom dome 

Opatrenie Výstavba brán pri Kultúrnom dome 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investícii v € 

 

5 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 obecný rozpočet, ÚV SR, MF SR  
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Zvýšenie kvality spoločenského života a športu 

 

Cieľ 2.1. Úprava areálu a okolia futbalového ihriska 

Opatrenie Úprava areálu a okolia futbalového ihriska 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investície   v 

€ 

 

10 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, Splnomocnenec pre mládež a šport, MP SR, MF SR, MŽP SR, 
KSK, Futbalový zväz 

 

Cieľ 2.2. Oprava miestnosti Klubu mladých 

Opatrenie Oprava miestnosti Klubu mladých 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investície         

v € 

 

3 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

Obecný rozpočet, MF SR 

Cieľ 2.3. Výstavba drevenej zvoničky pri Dome smútku  

Opatrenie Výstavba drevenej zvoničky pri Dome smútku 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investície         

v € 

 

10 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

Obecný rozpočet a dary 
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Cieľ 2.4. Partnerská cezhraničná spolupráca 

Opatrenie Partnerská cezhraničná spolupráca 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Obec Kyblyari UA,   

Predpokladaná 
výška investície         

v € 

 

5 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

Obecný rozpočet, KSK, IROP, 

 

 

Skvalitnenie životného prostredia 
 

 

Cieľ 3.1. Výsadba zelene a mobiliár 

Opatrenie Výsadba zelene a mobiliár 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť 

Predpokladaná 

 výška investície    v 
€ 

 

15 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 Obecný rozpočet, MŽP SR, KSK, MP SR, MF SR 

 

Cieľ 3.2. Vybudovanie obecného kompostoviska 

Opatrenie Vybudovanie obecného kompostoviska 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Projekčná organizácia, SAŽP, realizátor stavby 

Predpokladaná 
výška investície             

v € 

 

20 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 obecný rozpočet, MŽP SR, PPA 
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Cieľ 3.3. Likvidácia nelegálnej skládky 

Opatrenie Likvidácia nelegálnej skládky 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Projekčná organizácia, SAŽP, realizátor stavby 

Predpokladaná 
výška investície            

v € 

 

50 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

 obecný rozpočet, MŽP SR, Envirofond 

 

 

 

Cieľ 3.4 Revitalizácia okolia autobusových zastávok a verejného 
priestranstva 

Opatrenie Revitalizácia okolia autobusových zastávok a verejného priestranstva 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investícii v € 

 

10 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

Obecný rozpočet, IROP, KSK 

 

 
Cieľ 3.5 Zriadenie zberného dvora 

Opatrenie Zriadenie zberného dvora 

Garant Obec Ostrov 

Spolupracujúci Realizačná spoločnosť  

Predpokladaná 
výška investícii v € 

100 000 

Predpokladané 
finančné zdroje 

obecný rozpočet, MŽP SR, Envirofond, MF SR 
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5 REALIZAČNÁ ČASŤ 

 

Organizácia a manažment 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je dôležitý predovšetkým tým, že 
zahŕňa základné informácie k stratégii obce vo všetkých súvislostiach rozvoja. Predkladá sa 
rôznym komisiám na vyššej programovacej úrovni, slúži ako koncepčný materiál pre 
formulovanie cieľov rôznych projektov, ako podklad pre žiadosti o finančnú podporu na 
realizáciu týchto projektov a tiež na upresňovanie, získavanie a koordináciu záujmov 
partnerov na území obce.  

Realizácia programu je vykonávaná na základe projektov. Pri ich špecifikácii a výbere 
dochádza k združovaniu záujmov a prostriedkov. Účinnosť plnenia programu je možné zvýšiť 
len na základe partnerstiev. Okrem súkromnej podnikateľskej bázy sú to napríklad partneri, 
ktorí čerpajú zdroje aj z iných fondov EÚ a zo sveta. Vhodnými partnermi sú vysoké školy, 
výskumné a technologické inštitúcie. V rámci špecifických cieľov formulovaných v programe 
obce sa táto spolupráca priamo ponúka.  

Z uvedeného vyplýva, že pri realizácii programu sa podieľajú mnohí účastníci 
jednotlivých projektov. K tomu je potrebné zabezpečiť vhodnú organizáciu a riadenie tohto 
procesu, ktorý pozostáva z plánovacích, komunikačných činností ako aj sledovania, 
hodnotenia a aktualizácie programu. 

 

Štruktúra organizačného zabezpečenia manažmentu programu je závislá od 
špecifických podmienok obce a bude spresnená v ďalšom kroku programovacieho cyklu. Pre 
tento dokument programu je navrhovaný štandard stanovujúci princípy v tomto obsahu: 

Zastupiteľstvo obce 

Najvyšší orgán na čele so starostom, má politickú a riadiacu zodpovednosť za plnenie 
celého programu rozvoja obce: 

- prijíma rozhodnutia o postupe realizácie programu, 
- ustanovuje riadiacu skupinu/osobu, ktorú poverí riadením procesu,  
- schvaľuje návrhy a projekty rozvoja, 
- dojednáva partnerské vzťahy,  
- hodnotí, schvaľuje výsledky a výstupy programu a 
- zabezpečuje jeho realizáciu a rozhoduje o zmenách. 
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Riadiaca skupina 

Činnosti riadiacej skupiny v obci preberá najvyšší orgán. (riadením procesu napr. 
konkrétneho projektu však môže poveriť aj inú osobu alebo inštitúciu). Hlavné činnosti 
manažmentu programu sú: 

- organizačné a technické zabezpečenie programu, 
- kontrola (fyzická, ekonomická, kvalitatívna), 
- monitoring a evidencia (pomocou ukazovateľov), 
- hodnotenie (priebežné a záverečné) a 
- spracovanie správ o stave a výsledkoch.  

 
 

Pracovná skupina 

Zloženie pracovnej skupiny musí odrážať príslušný rozsah záujmov v území obce. 
V skupine by preto mali byť reprezentanti verejného a súkromného sektora, podnikatelia 
a pod., zástupcovia ako z obce, tak aj partneri zúčastňujúci sa na realizácii programu. Dôležití 
sú predovšetkým odborne zdatní a spoločensky uznávaní, so znalosťou situácie a pomerov 
obce a jej programových zámerov. Súčasťou skupiny môže byť externý konzultant, ktorý je 
pomocníkom vo všetkých fázach programu. Hlavné činnosti tejto skupiny sú: 

- vykonávať rozbory pre zabezpečenie programu, 
- posudzovať projekty do programu, 
- prejednávať vecnú problematiku s partnermi, 
- spracovávať a preberať dokumentáciu projektov, 
- riešiť operatívne problémy pri realizácii programu a 
- spracovávať a predkladať návrhy pre aktualizáciu programu.   

 

Verejnosť       

Účasť verejnosti je zvlášť dôležitá, pretože určuje výslednú legitimitu, vierohodnosť 
a záväznosť programu. Verejnosť sa v procese tvorby a realizácie programu zúčastňuje 
dvoma spôsobmi: 

- prostredníctvom svojich zástupcov v celom procese a 
- účasťou na prejednávaní čiastkových a celkových výsledkov programu. 

 

Konkrétna podoba účasti a formy prejednávania závisí od podmienok, ktoré si obec 
vytvorí napr. pre tlač, rozhlas, internet, verejné prejednávanie a pod. Informovanosť 
a publicita je jednou z podmienok úspešnosti realizácie cieľov programu obce.    
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Je zrejmé, že pre špecifické riešené problémy a projekty je potrebné, aby pracovná  
skupina spracovala aj špecifické pravidlá v súlade so stanovenými zásadami. Pritom je 
potrebné rešpektovať aj väzby na okolie napr.:  

-stavebný dozor, životné prostredie, hygiena, veterinárna starostlivosť, ochrana 
prírody a krajiny, finančné úrady, okresné, mestské a krajské úrady a pod.   

 

Pre manažment v rámci organizačných zásad musia byť vymedzené základné činnosti 
jednotlivých úrovní, zodpovednosť, spôsob a forma predkladania správ, časové 
charakteristiky (napr. frekvencia pravidelného hodnotenia a schvaľovania zastupiteľstvom 
obce, predkladania správ pracovnými skupinami a pod.) Vlastný rámec manažmentu 
programu je vymedzený troma hlavnými procesmi, ktorými sú: kontrola, monitoring 
a hodnotenie.  

 

5.1 Kontrola, monitoring a hodnotenie plnenia PRO 2019 -2023 

Kontrola 

Štandardne má byť vykonávaná: fyzická, ekonomická a kvalitatívna kontrola na 
mieste. Vo fáze schvaľovania je potrebné kontrolovať výsledky posúdenia prijateľnosti 
projektu, prípravu zmlúv, kontrolu v priebehu, ukončenia etapy alebo realizácie, pred 
platbami a pod.  

Kontrola má byť vykonávaná aj u dodávateľa materiálu a služieb. Z kontroly je 
potrebné spracovať správy, ktoré sú podkladom pre platby (fondy EÚ, banky). Obsahom je, či 
realizácia rešpektuje stanovené parametre projektu, finančné prostriedky a či bol dosiahnutý 
cieľ programu.  

 

Monitoring 

Znamená sledovanie a preberanie výstupov, financovanie jednotlivých činnosti, 
projektov alebo etáp. Monitoring je potrebné vykonávať voči stanoveným ukazovateľom 
špecifických cieľov programu. Výsledky je potrebné tiež spracovať, pretože sú súčasťou 
správ pre vyššie úrovne programov (regionálny monitorovací výbor) a administratívu fondov.  

 

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu rozvoja obce – návrh:  

- počet pripravených investičných aktivít v obci  

- počet zrealizovaných investičných aktivít v obci  

- objem zrealizovaných investičných aktivít  
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- objem získaných prostriedkov z externých zdrojov  

- objem aktivizovaných vnútorných zdrojov  

- miera zapojenia občanov a subjektov do aktivít programu rozvoja  

- miera skvalitnenia poskytovaných služieb v obci  

- počet a rozsah poskytovaných služieb v obci  

- miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v obci  

- miera zvýšenia návštevnosti obce  

- miera zviditeľnenia sa obce v regióne, v SR a EÚ  

- počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít - miera skvalitnenia života občanov  

 

Hodnotenie 

Je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči cieľom programu. 
Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a po ich ukončení. Posudzuje sa 
hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných problémov sa posudzuje 
s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je 
organizačné a metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce 
zmenové riadenie.   

Tab. č.13:  Harmonogram realizácie jednotlivých opatrení  

Opatrenie 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1      

1.2      

1.3      

1.4      

1.5      

1.6      

1.7      

2.1      

2.2      

2.3      

2.4      

3.1      

3.2      

3.3      

3.4      

3.5      
Zdroj: vlastné spracovanie 
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5.2 Vyhodnocovanie a spôsob modifikácie PRO 2019-2023  

Hlavným hodnotiacim dokumentom PRO bude Správa o realizácii PRO, ktorú 
vypracuje obecný úrad.  

Spôsob modifikovania PRO bude predložením návrhov na modifikovanie PRO na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Koordinátor pre stratégiu môže tiež predkladať návrhy na 
doplnenie PRO. Občania a inštitúcie môžu tiež v písomnej forme predložiť návrh na 
modifikovanie PRO. Na zasadnutia schvaľovania obecného rozpočtu predloží koordinátor 
Dopadovú analýzu plnenia PRO. Doplnenie PRO sa uskutoční formou vypracovania 
Návrhu na doplnenie PRO, ktorý bude obsahovať konkrétne nové špecifické ciele, opatrenia, 
aktivity a úlohy. Návrh sa predloží na schválenie obecnému zastupiteľstvu. Ak doplnenie 
PRO bude spojené s možnosťou získať finančné prostriedky, alebo bude vyvolané inou 
nevyhnutnou potrebou, môže sa kvôli tomu tiež iniciovať mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 Program rozvoja obce Ostrov      Programovacie obdobie 2019 – 2023 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÁ   ČASŤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 Program rozvoja obce Ostrov      Programovacie obdobie 2019 – 2023 

70 
 

6 FINANČNÁ ČASŤ 

 

Jednou z kľúčových problémov pri realizácii PRO je schopnosť obce v priebehu jeho 
realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých 
sférach – v súkromnom sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä               
o prostriedky Európskej únie. Dôležitým zdrojom budú, po dokončení reformy verejnej 
správy a uskutočnení daňovej reformy, vlastné prostriedky.  

V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného 
rámca, v ktorom by sa mal program rozvoja v strednodobom horizonte pohybovať, je výška 
prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená len orientačne. 
Táto časť sa bude konkretizovať v závislosti od reálneho čerpania finančných príspevkov zo 
štrukturálnych fondov, možností obecného rozpočtu atď..  

Vychádzajúc z vyššie zadefinovaných cieľov, priorít a opatrení a na základe auditu 
pripravovaných projektových zámerov v réžii samosprávy, podnikateľskej sféry či 
neziskových a iných organizácií bol vypracovaný plán realizácie programu. Definuje, z akých 
prostriedkov by sa mali tieto zámery realizovať, kto by mal byť žiadateľom, určuje 
predpokladané časové rámce. 

Pre finančný plán je možno vychádzať zo súčasných podmienok a očakávaných 
predpokladov získavania zdrojov na realizáciu programu. Odhad realizácie program vychádza 
z týchto očakávaných zdrojov: 

- vlastné zdroje - podielové dane z príjmov (štátny rozpočet), vlastné dane a poplatky, 
pokuty a penále, predaj, prenájom, príjmy z účasti v podnikoch, tiež možnou emisiou 
komunálnych obligácii s dlhou dobou splatnosti, a pod. 
 

- externé zdroje - úvery domácich a zahraničných finančných inštitúcií , grantové 
schémy EÚ a iných vyspelých krajín 
 

- iné zdroje - zdroje fyzických a právnických podnikateľských subjektov, alebo združení 
podnikateľov v spojení so združením obcí – mikroregiónu. 

 

Presnejšia špecifikácia finančného rámca a alokácie finančných prostriedkov na 
realizáciu stratégie, jej konkrétnych opatrení a úloh bude vykonaná postupne na základe 
verejného schválenia predloženej stratégie rozvoja obce. Spresnenie finančného plánu bude 
riešené ako súčasť ďalšej etapy programovacieho cyklu programu.  

Je potrebné zdôrazniť, že výška získania podpory EÚ zo štrukturálnych fondov je 
podstatná. Tá je limitovaná vo väčšine prípadoch len kvalitou projektov. Môže byť teda 
podstatne vyššia, ale aj nižšia. Ďalším atribútom pre zvýšenie finančných prostriedkov je 
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možnosť čerpania prostriedkov z ďalších fondov, iniciatív či už európskeho, alebo až 
svetového meradla.   

 

Formulár  č. F 5 - Model financovania – intervenčná matica 

Opatrenie 2019 2020 2021 2022 2023 SPOLU 
1.1 40 000 30 000 30 000   100 000 

1.2 3 000 3 000    6 000 

1.3 10 000 20 000 20 000   50 000 

1.4 49 000 49 000    98 000 

1.5 10 000 10 000    20 000 

1.6  15 000 15 000   30 000 

1.7  2 500 2 500   5 000 

2.1   6 000 7 000 7 000 20 000 

2.2   2 500 2 500  5 000 

2.3 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 

2.4 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 

3.1 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 

3.2 0 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

3.3 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

3.4   20 000   20 000 

3.5 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 

SPOLU 146 000 188 500 155 000 68 500 66 000 624 000 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Formulár č. E 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia  

 2019-2023 
SPOLU v € 

1.Prioritná oblasť- 
Infraštruktúra a občianska vybavenosť 

309 000 

2.Prioritná oblasť- 
Zvýšenie kvality spoločenského života a športu 

40 000 

3.Prioritná oblasť- 
Skvalitnenie životného prostredia 

275 000 

SPOLU 624 000 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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7  ZÁVER  

 

PRO obce Ostrov je spracované na metodickom a obsahovom podklade viacerých 
východiskových dokumentov a  nadväzuje na ciele Mikroregiónu Dobrá voda a Miestnej 
akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom, ktorého je obec Ostrov súčasťou.  Dokument má            
v súlade s aktuálnym znením Zákona o podpore regionálneho rozvoja tieto základné časti: 
analytickú, strategickú, programovú, realizačnú a finančnú. V prvej časti sú analyzované 
podmienky v obci formou rôznych na seba nadväzujúcich analýz, v druhej časti je spracovaná 
stratégia rozvoja t.j. vízia a ciele rozvoja (strategický cieľ, všeobecné a špecifické ciele). 
Programová časť PRO dopĺňa stratégiu rozvoja do formy programu, definuje priority 
opatrenia a indikatívne aktivity ako kľúčovej časti celého dokumentu. Následne spracováva 
podmienky implementácie programu z hľadiska inštitucionálneho, organizačného, 
finančného, monitorovacieho a časového.    

Programová časť PRO je ťažiskom celého dokumentu a môže sa prezentovať                               
a využívať v prípade potreby aj ako samostatný dokument   Je potrebné si uvedomiť, že každý 
programový dokument a Program rozvoja obce zvlášť, dostáva svoj zmysel nie jeho 
vytvorením, ale v procese jeho realizácie Program rozvoja obce je dôležitým strategickým, 
systémovým a koncepčným dokumentom pre zabezpečovanie zásadných aktivít rozvoja                           
v zmysle definovaných cieľov, priorít, opatrení a financovania. Vzhľadom na súčasné 
postavenie regionálneho rozvoja v rámci Slovenskej republiky, ktorý nevytvára priame 
nástroje podpory v regiónoch (VÚC), je dokument PRO účelovo a explicitne zameraný na 
ciele                             a priority rozvoja kraja. Sleduje sa tým najmä možnosť využívania 
nástrojov pomoci EÚ, to znamená využitie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.  

PRO obce Ostrov je potrebné posudzovať ako dokument otvorený, ktorý sa môže 
dopĺňať a aktualizovať o nové aktivity podľa rozvoja sektorov a podľa úspešne realizovaných 
častí programu rozvoja územia. Je zrejmé, že najmä v dnešnej dobe je veľmi zložité dokázať 
exaktne naformulovať prognózu rozvoja územia na dobu viac ako 5 rokov. Z tohto dôvodu je 
nesmierne dôležité akceptovať „živosť“ tohto dokumentu, nakoľko iba priebežným 
vyhodnocovaním situácie v obci, regióne a spoločnosti a následným aktualizovaním 
dokumentu je možné zabezpečiť jeho aktuálnosť a zmysluplnosť.     

 PRO obce Ostrov 2019-2023 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa  

.......................uznesením č...................... 
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