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ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je dôležitý dokument pre
tvorbu stratégií súvisiacej s čerpaním Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF)
a to využívaním Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len
EPFRV) prostredníctvom programu rozvoja vidieka SR 2021-2027 (ďalej len PRV) a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) ako i ďalších nižšie uvedených
programov. Spracovaný PHRSR obce Smolnícka Huta je základným dokumentom pre
riadenie

obce

a

je

nástrojom

formulovania

a

implementácie

SMART,

teda

inteligentných/rozumných integrovaných rozvojových stratégií obce s využitím inovatívnych
prístupov pre efektívnejšie zabezpečenie kvality života občanov.
,,Obsah PHRSR je legislatívne vymedzený Zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) analytická časť - obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce,
odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a
koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategická časť - obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík
a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej
politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programová časť - obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie
programu rozvoja obce,
d) realizačná časť - je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou
partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných
ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou
akčných plánov,
e) finančná časť - obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.“116
Programový dokument a jeho implementácia je výsledkom spolupráce najvýznamnejších
miestnych aktérov s externými expertmi. Zo strany samosprávneho orgánu je ním obecné
zastupiteľstvo s jeho poradnými orgánmi - odbornými komisiami, ako aj starosta a odborní
pracovníci obecného úradu. Zo strany súkromného sektora sú relevantnými partnermi miestne
podnikateľské subjekty. Potenciálnym parterom je verejnosť a miestne neziskové organizácie,
8
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občianske združenia. Podrobnejšie informácie o organizačnom a inštitucionálnom
zabezpečení implementácie sú v kap. 4.3.
Stručný popis vzniku a chronológie prípravy PHRSR obce Smolnícka Huta 2022 – 2028
Potreba spracovania nového dokumentu PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022 – 2028
súvisela s ukončením platnosti predchádzajúceho plánovacieho dokumentu, ale predovšetkým
so začínajúcim sa novým programovacím obdobím a možnosťami uchádzať sa o finančné
prostriedky z EŠIF (v rámci jednotlivých operačných programov), iných zdrojov EÚ, ŠR a
pod. na zabezpečenie nevyhnutného a požadovaného rozvoja obce v prospech všetkých jej
obyvateľov.

Ganttov diagram spracovania PHRSR obce Smolnícka Huta
Rok realizácie
Mesiac realizácie

2021
I

II

III

IV

V

VI

VII

2022
VIII

IX

X

XI

XII

I

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

Harmonogram spracovania PHRSR, je uvedený v Ganttovom diagrame spracovania PHRSR
obce Smolnícka Huta, ktorý bol predbežne navrhnutý na 8 mesiacov, ale sprcoval sa za 5
mesiacov. Po odsúhlasení procesu prípravných prác a schválení vstupnej správy sa začalo so
spracovaním analytickej časti, ktorá pozostávala predovšetkým zo zberu, triedenia,
spracovania a vyhodnocovania dôležitých údajov a informácií o obci a jej súčasnej situácii v
rôznych kľúčových oblastiach rozvoja (demografia, bývanie, zamestnanosť/nezamestnanosť,
služby, vybavenosť obce, infraštruktúra a pod.). Zároveň sa spracovali a vyhodnotili
informácie o rozvojových (investičných) projektoch realizovaných obcou v predchádzajúcom
programovacom období 2015 – 2021. Po dokončení analytickej časti sa pristúpilo k
spracovaniu strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti, ktoré si vyžadovali
aktívne zapájanie predstaviteľov obce a členov pracovných skupín zriadených za účelom
prípravy PHRSR.
9
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V rámci celého procesu prípravy a spracovania PHRSR boli používané rôzne metódy
zapájania verejnosti, najmä prostredníctvom zverejňovania dôležitých informácií na
informačných tabuliach a webovom sídle obce, organizovania verejných stretnutí s miestnymi
obyvateľmi a uskutočnenia (a následného vyhodnotenia a zapracovania výsledkov)
dotazníkového prieskumu.
Spracovaný dokument bol v záverečnej fáze verejne pripomienkovaný, prerokovaný a
nakoniec schválený obecným zastupiteľstvom.
Dokument bol vypracovaný v súlade s novou metodikou tvorby a implementácie programov
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí
s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.
Väzby na nadradené programové a strategické dokumenty
Pri spracovaní PHRSR obce Smolnícka Huta sa prihliadalo na to, aby ciele a opatrenia
stanovené v dokumente boli v súlade s nadradenými programovými dokumentmi
regionálneho rozvoja – predovšetkým s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
KSK. Strategický dokument miestnej úrovne by ďalej mal nadväzovať na stratégie a
koncepcie celoštátnej úrovne, rámcové dokumenty pre čerpanie fondov EÚ, ako aj stratégie
EÚ a medzinárodné dohody.

Sústava základných programových dokumentov na podporu regionálneho rozvoja v SR

NUTS I

Národná stratégia regionálneho rozvoja SR

NUTS III

LAU 2

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

Podpora regionálneho rozvoja sa

uskutočňuje v súlade s programovaním na základe:

Miestna úroveň:
•

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, ktorý je strednodobý
programový dokument spracovaný na úrovni obce.

•

Program odpadového hospodárstva,

•

Viacročný rozpočet

Regionálna úroveň:
•

PHRSR Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022
10
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•

Program obnovy krajiny Košického kraja

•

Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji

•

Stratégia CLLD územia MAS HNILEC

Národná úroveň:
•

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027

•

Národný program reforiem Slovenskej republiky (2018, 2019, 2020)

•

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024

•

Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
(2017)

•

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 – v znení KURS 2011 – zmeny a
doplnky č. 1 KURS 2001

•

Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030, (2017)

•

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku
2030 (Envirostratégia 2030)

•

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (2016)

•

Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2019)

•

Národná stratégia cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (2015)

•

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (2013)

•

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

•

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia (2018)

•

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)

•

Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030 (2019)

•

Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí (2017)

•

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (2014)

•

Koncepcia Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky (2008)

•

Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (2019)

•

Strategický rámec v oblasti starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030 (2013)

•

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030

•

Dokumenty/stratégie/plány SR vzťahujúce sa k plneniu jednotlivých kritérií základných
podmienok

•

Stratégia pre rovnosť, inklúziu a parcipáciu Rómov do roku 2030

Nadnárodna úroveň:
K programovým dokumentom Európskej únie pre využitie štrukturálnych fondov patria:
•

Zmluva o fungovaní Európskej únie
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•

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (1994)

•

Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (1997)

•

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

•

Ciele politiky EÚ v programovom období 2021 – 2027

•

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (2003)

•

BIELA KNIHA: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie
konkurencieschopného dopravného systému účinne využívajúceho zdroj, COM(2011)
144 v konečnom znení

•

Európska zelená dohoda (European Green Deal) publikovaná v decembri 2019, ktorá
stanovuje plán opatrení s cieľom prechodu na plne klimaticky neutrálne hospodárstvo
EÚ

•

Európa 2020 Stratégia pre inteligentný a udržateľný rast podporujúci začlenenie,

•

COM (2010) 2020 v konečnom znení

•

Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (COM(2016) 501 z 20. 7. 2016)

•

Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050,

•

COM (2011) 112 v konečnom znení

•

Energetický plán do roku 2050 COM(2011) 885 v konečnom znení

•

Nástroj na prepájanie Európy v oblasti dekarbonizácie hospodárstva a podpory
využívania čistej energie

•

Horizont Európa (2021 – 2027)

•

LIFE (oblasť ochrany biodiverzity, prechodu na obehové hospodárstvo, adaptácie na
zmenu klímy a podpory obnoviteľných zdrojov energie)

•

Erasmus (oblasť rozvoja vzdelávania a odbornej prípravy zameraného na inteligentnú
špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie)

•

Program pre sociálnu zmenu a inovácie v oblasti zamestnanosti a sociálneho
začleňovania

•

Európsky pilier sociálnych práv (2017)

Jednotlivé

strategické

dokumenty

sú

vypracovávané

a postupnosti.
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1 ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť PHRSR obce Smolnícka Huta 2022 – 2028 je zameraná na podrobnú
kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a
kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej
a hospodárskej situácie, analýzu silných a slabých stránok územia, identifikáciu hlavných
vonkajších faktorov rozvoja územia, analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie
v území, ex-post hodnotenie, analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia, analýzu
väzieb územia, SWOT analýzu, analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických
oblastí rozvoja, identifikáciu východísk a možných riešení a odhad budúceho možného
vývoja.

1.1.

ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

1.1.1 História obce Smolnícka Huta
,,Dejiny obce Smolnícka Huta sú úzko späté so susedným, v minulosti kráľovským

mestečkom, Smolník. Celá, na nerastné bohatstvo bohatá oblasť, bola už od 12.
storočia zaujímavá pre panovníka i obyvateľov, ktorí nachádzali prácu v blízkych baniach. V
14. storočí už vďaka baníctvu celá oblasť prosperovala a Smolník bol v roku 1327 povýšený
na kráľovské banské mesto. Región postihol v roku 1599 mor, pričom počas epidémie
zomrelo až 550 ľudí. Epidémie sa vyskytli aj v rokoch 1611 a 1622 a aj vďaka poklesu počtu
obyvateľov začalo baníctvo upadať. Ďalšiu ranu pomaly sa vzmáhajúcej doline zasadila
ďalšia morová epidémia v rokoch 1662 až 1664, kedy zomrelo 400 ľudí. Ťažké časy
komplikovali nájazdy kuruckých oddielov, ktoré vylúpili sklady a súkromné majetky a
pohromou bol presun Tököliho vojsk v roku 1683, ktorí kraj úplne vydrancovali. Baníctvo
prosperovalo opäť až počas vlády Márie Terézie, kedy boli v Smolníku založené banské
úrady, vysoká banská škola a mincovňa. V tomto období sa začala formovať Smolnícka Huta
ako samostatná obec s vlastným kostolom, vybudovanom v roku 1751. Veľká povodeň
postihla obec v roku 1813 a 1845, kedy boli zaplavené i bane. V roku 1870 mala obec 1166
obyvateľov, o desaťročie neskôr sa začala výstavba železničnej trate z Margecian. Železničné
spojenie započalo 1. mája 1884. V roku 1893 obec postihol veľký požiar, ktorý zasiahol aj
huty na praženie medenej rudy. Zničený bol aj drevený obecný dom, preto bol na jeho mieste
vystavaný nový, murovaný. V roku 1895 sa začala výstavba „starej banskej kolónie“. Ďalší
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požiar zničil v roku 1919 asi 35 domov i banícku kováčsku dielňu, vyrábajúcu plech na
mince. O rok neskôr sa začala výstavba obecnej píly. Škola so slovenským vyučovacím
jazykom tu bola zriadená v roku 1937“.85
Z administratívneho hľadiska patrila obec po roku 1881 pod Spišskú župu, pred rokom 1960
pod okres Gelnica, kraj Košice a po roku 1960 pod okres Spišská Nová Ves kraj
Východoslovenský.

1.1.2 Charakteristika územia
,,Katastrálne územie obce Smolnícka Huta sa nachádza v severovýchodnej časti
Slovenského rudohoria, ktorým v zastavanom území obce preteká tok Smolník. Rozloha obce
je 3732,55 ha. Nadmorská výška v jej strede je 520 m n. m., v jej chotári je 480 - 1154 m n.
m. Hornatý až vrchovinný povrch chotára po oboch stranách potoka tvoria fylity a porfyroidy.
Okolie obce je odlesnené, inde sa vyskytuje smrekový les. Sú tu ložiská medi, pyritu,
antimónu, železnej rudy, zlata a striebra. Okolie dnešnej obce bolo pôvodne územím baní, hút
a úpravní medenej rudy.“ 110
Ako samostatné banské mesto vystupuje v daňovom súpise v r. 1828, kedy tu bolo 189
domov a 1368 obyv. Patrilo banskému eráru a nemalo žiadnu ornú pôdu. Starú hutu, ktorá
spracúvala meď, ortuť, olovo, striebro, nahradila r. 1863 vysoká pec. Obyvatelia sa živili a
baníctvom a prácou v lesoch.
V rokoch 1878 - 1883 bola vybudovaná železničná trať Margecany - Smolnícka Huta.
Rímskokatolícky kostol, pôvodne baroková stavba so segmentovo ukončeným presbytériom
a predstavenou vežou z roku 1751, bol v roku 1924 neorománsky upravený.
Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí obec na úrovni NUTS IV do okresu Gelnica a na
úrovni NUTS III do Košického samosprávneho kraja. Susedí s katastrami obcí Mníšek nad
Hnilcom, Smolník, Štós, Vyšný Medzev, Medzev, Prakovce a Švedlár
Tab. 1: Základné informácie o obci
Názov Obce:

Smolnícka Huta

Nemecký názov obce:

Schmöllnitz Hütte

Prvá písomná zmienka:

1828

Kraj:

Košický

Región:

Dolný Spiš

Okres:

Gelnica

Štatút obce:

obec

Kód Obce:

543551
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IČO:

329584

DIČ:

2021259449

PSČ:

055 65
053

Telefónne smerové číslo:
GPS súradnice:

N 48⁰44′16″ E 20⁰46′26″

Nadmorská Výška obce:

495 m.n.m.

Celková výmera obce:

3732,55 ha

Počet obyvateľov (31.12.2020):

474

2

Hustota obyvateľstva na km :

12,7

Zdroj: Štatisticky úrad SR

1.1.3 Prírodné podmienky
Geologická stavba územia
,,Územie obce je z hľadiska geologickej stavby súčasťou gemerika - gemerických
paleozoických sekvencií, v rámci centrálnych Karpát. Tvoria ho horniny gelnickej a
rakoveckej sekvencie – t.j. fylity, lydity, pieskovce, kvarcity, porfyroidy a kryštalické
vápence, fylito-diabázové súvrstvie s prevahou fylitov a s podielom bazaltov a tufov.
Vrchovinný až hornatý povrch chotára tvoria fylity a porfyroidy.“29
V rámci nerastných surovín sa tu nachádzajú ložiská medi, pyritu, animonitu, železnej rudy,
zlata a striebra. Smolnícka Huta je starou baníckou obcou v okolí, ktorej sa ťažila najmä meď
a striebro. Rozvoj baníctva prekvital v 18. storočí.
Charakter georeliéfu, georeliéf
Podľa geomorfologického členenia územia SR patrí katastrálne územie obce Smolnícka
Huta do geomorfologického celku Volovské vrchy. Územie spadá podľa Mazúra, Lukniša
(1980) do Alpsko-Himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západných Karpát,
subprovincie Vnútorných západných Karpát a v rámci nich do Slovenského Rudohoria. Obec
leží v úzkej doline Smolníckeho potoka, ktorú vymedzujú Veľký Vtáči vrch (1121 m n. m.),
Košariská (770 m n. m.), Kloptaň (1153 m n.m.), Jedlovec (954 m n.m.), Lastovičí vrch (1061
m n.m.) a Štósky vrch (865 m n.m.) Táto uzavretosť vytvára pre Smolnícku Hutu a okolité
obce význačnú vysokohorskú klímu
Klimatické pomery
Na základe klimatických oblastí Slovenska sa študované územia nachádza v okrsku mierne
chladnej oblasti C1, chladnej oblasti (C), v ktorej sa priemerná júlová teplota pohybuje od 12˚
do 16 ˚C a je charakteristická veľmi vlhkým rázom. ,,Priemerné mesačné teploty sa pohybujú
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v rozmedzí -2 až -3 °C (december, marec) a -4 až -6 °C (január, február). Z hľadiska
poľnohospodárskeho využitia sa vhodné polohy využívajú najmä ako lúky a pasienky,
poprípade ostáva les, nakoľko teplota v oblasti nepostačuje na dozretie poľnohospodárskych
plodín. Svojím okrajom do územia obce v južnej časti zasahuje aj okrsok mierne teplej oblasti
(M) s priemerne menej ako 50 letnými dňami za rok, s denným maximom teploty vzduchu
≥25°C, a s júlovým priemerom teploty vzduchu ≥16°C. Jedná sa o okrsok M3 – mierne teplý,
mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinový, kde sa index zavlaženia pohybuje od 0 až 60,
okolo 500 m n.m.“24
Hydrologické pomery
Z hľadiska hydrologických pomerov sú povrchové vody odvodňované predovšetkým tok
Smolník prameniacim pod masívom Pipitky so svojimi prítokmi, a v menšej miere i Bystrým
potok v severnej časti územia obce. Tie sú súčasťou povodia Hnilca a následne Hornádu,
ktorý je charakteristický svojim snehovo-dažďovým režimom odtoku, tzn. že svoje maximá
dosahuje v apríli a minimá vo februári. Podľa režimu odtoku sa teda územie zaraďuje do
oblasti stredohorskej. Tok Smolník je významný pravostranný prítok Hnilca, má dĺžku 19,7
km a je tokom VI. rádu. Pramení v nadmorskej výške okolo 960 m n. m. Ústí do Hnilca na
území obce Mníšek nad Hnilcom v nadmorskej výške okolo 417 m n. m.
Pôdne pomery
Pôdny kryt v okrese Gelnica, ako udáva Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy,
zastupujú pôdne jednotky: kambizem, livizem, fluvizem, slej, ranker, litozem a rendzin.
Najrozšírenejšími na území obce sú kambizeme.113
Pôdy v obci podľa priepustnosti sú charakteristické vlhkým vlhkostným režimom pôd, z
hľadiska pôdnej reakcie ide o silno až extrémne kyslé pôdy.
Podľa zrnitosti pôdy je to pôda hlinitá neskeletnatá až slabo kamenitá (0-20%) a piesčito
hlinitá stredne kamenitá - štrkovitá (20 – 50%).
Z uvedených charakteristík vyplýva celkovo nízky potenciál pôd pre rozsiahlejšie
poľnohospodárske využitie. ,,V obci sa nachádza 237,89 ha poľnohospodárskej a 3494,66 ha
nepoľnohospodárskej pôdy.“115
Fauna a flóra
,,Volovské vrchy patria z hľadiska fytogeografického členenia do podobvodu predkarpatskej
flóry (Praecarpaticum), v rámci obvodu západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale),
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stredoeurópskej provincie, ktorá sa zaraďuje do eurosibírskej podoblasti a holoarktickej
oblasti.
Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia sa predmetné územie zaraďuje do Bukovej
zóny a v rámci nej do kryštalicko-druhohornej oblasti. Prevládajúcou drevinou je smrek
obyčajný (Picea abies), v menšej miere sa tu nachádzajú i druhy roku borovice (Pinus), v
južnejších častiach obce sa vykytuje i buk lesný (Fagus silvatica) a zmiešané lesy s prevahou
listnatých drevín. Potenciálna prirodzená vegetácia je vegetácia, ktorá by sa za daných
klimatických, pôdnych a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste, keby vplyv
ľudskej činnosti ihneď prestal pôsobiť. Jej poznanie je dôležité najmä z hľadiska
rekonštrukcie, obnovy a ďalšieho prirodzeného vývoja vegetácie s cieľom jej priblíženia resp.
úplného prinavrátenia do prirodzeného stavu, aby sa zabezpečila ekologická stabilita územia.
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu na riešenom území predstavujú jedľové a jedľovosmrekové lesy, bukové lesy v horských polohách, vo vyšších polohách smrekové lesy
čučoriedkové . V rámci mimolesnej vegetácie tvoria podstatnú časť brehové porasty potoka
Smolník a jeho prítokov, tvorené najmä jelšou sivou (Alnus incana), vŕbou krehkou (Salix
fragilis), sivou (Salix incana) a purpurovou (Salix purpurea). Daný typ vegetácie doplňuje i
vŕba rakytová (Salix caprea)“37.
Z hľadiska zoogeografického členenia patrí študované územie do obvodu horskej fauny, v
rámci západokarpatskej subprovincie Karpát, patriacej do zóny listnatých lesov v
eurosibírskej podoblasti, ktorá patrí do palearktickej oblasti ríše holoarktis (arktogea).
Geograficky je západokarpatská subprovincia listnatých lesov územím značne heterogénnym
a ide o územie druhovo veľmi bohaté. Ihličnatý les je domovom pre veverice, medvede
hnedé, rysa ostrovida, vtáky – tetrova hlucháňa, drozda kolohrivého, orešnicu perlavú,
sýkorku uhliarku a sýkorku chochlatú, hýľa lesného a krivonosa smrekového. Z plazov tu
možno nájsť vretenicu severnú a užovku živorodú. Mnohé zo živočíchov žijú v listnatých aj
ihličnatých lesoch, napr. líšky, vlky, jelene.
Ochrana prírody
Zdravé a čisté životné prostredie je jedným z aspektov kvalitného života občanov a zároveň
predpokladom pre trvalo-udržateľný rozvoj obce. Katastrálne územie obce Smolnícka Huta sa
nachádza v 1. stupni ochrany zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Katastrálne územie
obce (s výnimkou zastavaného územia obce) zasahuje do Chráneného vtáčieho územia
SKCHVU 036 Volovské vrchy, ktoré bolo dňa 09.07.2003 uznesením vlády SR č. 636
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zaradené do Národného zoznamu chránených vtáčích území ako medzinárodne významné
územie (je súčasťou NATURA 2000) na ochranu biotopov vtákov európskeho významu a
sťahovavých druhov vtákov za účelom ich prežitia a rozmnožovania. Chránené vtáčie územie
Volovské vrchy SRCHVU 036 je výmerou najväčšie územie (128 014 ha) zasahujúce do
Košického aj Prešovského kraja, v pôsobnosti NP Slovenský kras, NP Slovenský raj a
RSOPK Prešov.
CHVÚ Volovské vrchy je výmerou najväčšie navrhované chránené vtáčie územie
Slovenska, ktoré je tvorené biotopmi ihličnatých, listnatých a zmiešaných lesov. Volovské
vrchy sú jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov bocian
čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), žlna
sivá (Picus canus), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik červenohnedý (Ficedula
parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) .
V rámci RÚSES (Regionálne územné systémy ekologickej stability) sa na predmetnom
území nachádza hydrické biocentrum s regionálnym významom – tok Smolník s prítokmi v
rámci geomorfologickej jednotky Volovských vrchov. Biocentrom sa v tomto prípade
rozumie vymedzené územie v krajine, ktoré na základe stavu ekologických podmienok
umožňuje trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinných a živočíšnych
spoločenstiev a má charakter jadrových území s prioritným ekostabilizačným účinkom v
krajine. Viac o ochrane prírody v prílohách.
Z hľadiska environmentálnych záťaží, enviroportal.sk na území obce Smolnícka Huta
eviduje
Pravdepodobné environmentálne záťaže:
➢ 1.Názov EZ: GL (2146) / Smolnícka Huta – Raky štôlňa
Názov lokality: Raky štôlňa
Druh činnosti: ťažba rúd
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
➢ 2.Názov EZ: GL (2117) / Smolník - Spišská baňa – flotačná úpravňa
Názov lokality: Spišská baňa - flotačná úpravňa
Druh činnosti: ťažba rúd
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
Popis miery zasiahnutia územia obce EZ: plocha EZ zasahuje do územia na 43% .
Potvrdená environmentálna záťaž
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➢ 1.Názov EZ: GL (006) / Smolník – ťažba pyritových rúd
Názov lokality: ťažba pyritových rúd
Druh činnosti: ťažba rúd
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
Sanovaná / rekultivovaná lokalita
➢ 1.Názov EZ: GL (009) / Smolnícka Huta – skládka KO
Názov lokality: skládka KO
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť
možnosti ďalšieho využitia územia.
V katastrálnom území obce Smolnícka Huta (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:
výhradné ložisko „Medzev – železné rudy (685)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o
výhradnom ložisku (OVL) s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktorého
ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, - výhradné ložisko
„Smolník – medené rudy (703)“; na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku s
určeným chráneným ložiskovým územím, ktorého ochranu zabezpečuje Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra Bratislava. Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného
plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej
činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú
povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a
ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a
§ 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti
znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona
vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej
dokumentácii. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v
blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné,
prípadne rekreačné územia s novými stavbami.
Nachádza sa tu prieskumné územie – medi, zlata, striebra, železa, olova, zinku. Zlá situácia
naďalej trvá v oblasti toku Smolník v dôsledku prenikania kyslých banských vôd s vysokým
obsahom ťažkých kovov do toku, čo spôsobuje jeho zaradenie v skupine základných
fyzikálno-chemických ukazovateľov a mikropolutantov do V. triedy kvality.
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Ochrana ovzdušia
Ochrana ovzdušia sa vykonáva v zmysle zákona č. 194/2018 Z.z. o ovzduší, o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška o zdrojoch znečistenia
410/2012 Z. z. v znení 98/2021. K znečisteniu ovzdušia v obci negatívne prispieva
automobilová doprava na ceste II/549, ktorej intenzita narastá. Meranie znečisťujúcich látok z
dopravy sa zatiaľ nemeria, ale za 90% celkových emisií prchavých organických látok z
dopravy zodpovedajú vozidlá s benzínovým motorom. Automobilová doprava okrem
zvyšovania plynných emisií z výfukových plynov spôsobuje aj sekundárnu prašnosť. Ako
prezentuje nasledujúca tabuľka (Tab. 2: Emisie), okres Gelnica patrí k málo znečisteným
oblastiam, v mnohých prípadoch prakticky nenameraných emisií znečisťujúcich látok.
Tab. 2: Emisie
Produkcia v t na km2 podľa územie, chemická zlúčenina a rok
Okres Gelnica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tuhé emisie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oxid siričitý

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oxid dusíka

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Oxid uhoľnatý

1,3

0,2

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tuhé emisie SR

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Oxid siričitý SR

1,3

1,2

1,3

1,3

1,1

1,0

0,9

1,3

0,5

0,5

0,4

Oxid dusíka SR

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

Oxid uhoľnatý SR

2,9

2,3

2,6

2,9

2,8

2,8

3,1

3,1

3,1

3,1

2,9

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Do ovzdušia sa z riešeného územia dostávajú: toxické oxidy dusíka (NOX), ktoré spôsobujú
ochorenia dýchacích ciest, cyanózu srdca, majú aj karcinogénne účinky, toxický oxid siričitý
(CO2), ktorý narúša krvotvorbu, dráždi sliznice a oči, spôsobuje chronické ochorenia
dýchacích ciest, popolčeky, ktoré zasahujú predovšetkým dýchacie cesty, pri niektorých
druhoch popolčekov je zasiahnuté aj srdce a imunitný aparát (karcinogénne účinky), polietavý
prach prevažne zo sekundárnej prašnosti spôsobuje ochorenia dýchacích ciest, rozľahlé
plochy porastené burinnými spoločenstvami sú jedným zo zdrojov alergických ochorení
slizníc. Ako už ale bolo spomenuté, oproti ostatným regiónom Slovenska je okres Gelnica
jeden z menej znečistených regiónov. Ako prezentuje nasledujúca tabuľka (Tab. 3: Produkcia
exhalátov v okrese Gelnica), k výraznému poklesu dochádza v prípade produkcie oxidu
siričitého, tuhých emisií, ako aj oxidu uhoľnatého.
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Tab. 3: Produkcia exhalátov v okrese Gelnica
Produkcia v t podľa územie, chemická zlúčenina a rok
Okres Gelnica

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tuhé emisie

23,4

11,8

10,4

9,2

9

8,3

7,5

6,4

5

5,2

4,6

Oxid siričitý

12,2

6,3

2,1

0,8

1,2

1,8

1,6

1,1

1

1,4

1,4

Oxid dusíka

12,8

8,9

8,6

8,9

9

9,5

9

7

7

7

6,9

Oxid uhoľnatý

736,4

134,7

205,7

27,8

27,9

31,1

27,6

16,9

15,6

16,5

12,2

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/

Vplyvom nepriaznivej klimageografickej polohy (teplotné inverzie v málo vetranej kotline) sa
exhaláty hlavne v jesennom a zimnom období koncentrujú v prízemnej vrstve ovzdušia.
Naopak koncentrácie polietavého prachu sa zvyšujú pri normálnych klimatických situáciách a
to už pri najmenších rýchlostiach vetra.
Hlukové pomery z dopravy
V zmysle Nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najvyššie prípustné
hodnoty hluku z dopravy vo vonkajších priestoroch v obytnom území ciest I. a III. triedy,
zberných obecných komunikácií a hlavných železničných ťahov sú povolené pre deň LA eq,p
= 60 dB a v noci LA eq,p = 50 dB.
Za zdroje hlukového zaťaženia obce považujeme hluk z cestnej komunikácie – štátnej cesty
II/549.
1.1.4. Obyvateľstvo
V obci Smolnícka Huta je podľa údajov štatistického úradu k 31.12.2021, 485 obyvateľov
(49% žien a 51% mužov) s trvalým bydliskom v obci. Hustota obyvateľstva je 13,23 osôb na
km2, s priemerným vekom obyvateľov 40,05 a index starnutia je 0,94.
Vývoj počtu obyvateľov:
1970:

794

1980:

664

[rozdiel 1980-1970: -130]

(úbytok)

1991:

521

[rozdiel 1991-1980: -143]

(úbytok)

2001:

508

[rozdiel 2001-1991: -13]

(úbytok)

2011:

466

[rozdiel 2011-2001: -42]

(úbytok)

2013:

472

[rozdiel 2013-2011: 6]

(prírastok)
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2017:

482

[rozdiel 2017-2013: 10]

(prírastok)

2021:

485

[rozdiel 2021-2017: 3]

(prírastok)

Na základe grafu (Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov 2002 – 2021) je možné pozorovať za
sledované obdobie rokov 2002 – 2022 kolísavý charakter vývoja počtu obyvateľov, ktorý
vykazuje úbytok 7 obyvateľov, v porovnaní rokov 2002 a 2022.
Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov 2002 – 2021

Zdroj: Štatisticky úrad SR

Vekové zloženie obyvateľstva, k 31.12.2020, podľa ekonomických vekových skupín (Tab. 4:
Veková štruktúra obyvateľstva obce) je rozdelené na kategórie:
• vek 0 - 14 rokov (vrátane) – predproduktívna zložka obyvateľstva,
• vek 15 - 64 rokov – produktívna zložka obyvateľstva,
• vek 65 a viac rokov – poproduktívna zložka obyvateľstva.
Tab. 4: Veková štruktúra obyvateľstva obce
Predproduktívne obyvateľstvo

Produktívne obyvateľstvo

Poproduktívne obyvateľstvo

muži

ženy

spolu

%

muži

ženy

spolu

%

muži

ženy

spolu

%

59

38

97

20,46

147

139

286

60,34

36

55

91

19,20

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2021

V kategórií do 14 rokov (vrátane), čiže v predproduktívnej zložke je možné pozorovať
20,46% (97 obyv.) obyvateľov obce Smolnícka Huta, k 31.12. 2020. V druhej kategórií sa
nachádza produktívne obyvateľstvo vo veku 15 – 64 rokov (vrátane), ktoré tvorí ekonomicky
aktívne obyvateľstvo, a to 60,34% (286 obyv.) obyvateľov obce. Obyvateľstvo nad 65 rokov
spadá do tretej kategórie a nachádza sa tu 19,20 % (91 obyv.) obyvateľov obce Smolnícka
Huta v poproduktívnom veku.
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Medzi dôležité ukazovatele demografickej analýzy, ktoré je potrebné sledovať patrí:
prírastok/úbytok, migračné saldo a celkový prírastok/úbytok obyvateľov. Týmto údajom sme
sa venovali v obci za obdobie rokov 2001 – 2021 (Tab. 5: Vývoj prírastkov/ úbytkov
obyvateľov obce v období 2001 – 2021).
Tab. 5: Vývoj prírastkov/ úbytkov obyvateľov obce v období 2001 – 2021
Rok

prirodzený prírastok

migračné saldo

celkový prírastok obyvateľov

2001

1

19

20

2002

-2

-11

-13

2003

-1

-5

-6

2004

1

-2

-1

2005

-3

-14

-17

2006

3

-7

-4

2007

1

7

8

2008

0

2

2

2009

-2

-5

-7

2010

-2

-8

-10

2011

0

-4

-4

2012

-1

5

4

2013

-2

9

7

2014

0

3

3

2015

-3

-2

-5

2016

3

8

11

2017

-3

4

1

2018

0

-8

-8

2019

2

-3

-1

2020
2021

1
0

0
9

1
9

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých
za jeden kalendárny rok. Najvyšší prirodzený prírastok obyvateľov obce Smolnícka Huta bol
zaznamenaný v rokoch 2006 (3 obyv.), 2015 (3 obyv.) a 2019 (2 obyv.)
Migračné saldo vyjadruje rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných obyvateľov
v danom kalendárnom roku. Na základe údajov, ktoré sú spracované v tabuľke (Tab. 3: Vývoj
prírastkov obyvateľov obce v období 2001 – 2020) je možné zhodnotiť, že migračné saldo má
kolísavý charakter. Najvyšší počet vysťahovaných obyvateľov bol zaznamenaný v roku 2005
(-14 obyv.) a 2002 (-11 obyv.).
Celkovým prírastkom nám vyjadrujeme súčet prirodzeného prírastku a migračného salda
v danom kalendárnom roku. Celkový prírastok obyvateľstva má v sledovanom období
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kolísavý charakter, ktorý sa pohybuje prevažne v záporných hodnotách. Najväčší úbytok
obyvateľstva bol zaznamenaný v roku 2005, pokles o 17 obyvateľov.
Pre grafické zobrazenie vekovej a pohlavnej štruktúry sa používa vekovo-pohlavná
pyramída (Graf 2: Veková štruktúra obyvateľov). Na základe údajov, k 31.12.2021, môžeme
skonštatovať, že v populácii obce Smolnícka Huta je stacionárny vývoj počtu obyvateľov.
Graf 2: Veková štruktúra obyvateľov

Zdroj: Štatisticky úrad SR

Národnostná štruktúra obyvateľstva Smolnícka Huta je odrazom jeho histórie (Tab. 6:
Národnostná štruktúra obyvateľstva obce, SODB 2021). V obci prevláda slovenská národnosť
87,01 % (422 obyv.), k nemeckej národnosti sa hlási 2,06 % obyvateľov (10 obyv.), k českej
0,82 % obyvateľov (4 obyv.) obce. Obyvateľov rómskej národnosti eviduje Štatisticky úrad
SR v počte 3,71 % (18 obyv.), tento údaj je značne skreslený, keďže príslušníci tohto etnika
sa k nemu často oficiálne nepriznávajú. V Atlase rómskych komunít, ktorý predstavuje nástroj
na mapovanie štrukturálnych nerovností medzi Rómami a majoritou je v obci Smolnícka
Huta, podľa údajov z roku 2019, podiel rómskeho obyvateľstva 31% - 40% z celkového
počtu obyvateľstva.
Tab. 6: Národnostná štruktúra obyvateľstva obce
národnosť

počet

podiel (%)

1.)

Slovenská

422

2.)

Maďarská

0

0

3.)

Rómská

18

3.71

4.)

Rusínská

0

0

5.)

Ukrajinská

0

0

6.)

Česká

4

0.82

7.)

Nemecká

10

2.06

8.)

Moravská

0

0

9.)

Poľská

1

0.21

10.)

Ruská

0

0
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11.)

Ostatné

12.)

Nezistené
Spolu

3

0.62

27
485

5.57

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

V rámci vierovyznania (Tab. 7: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania, SODB 2021)
majú v obci najväčšie zastúpenie obyvatelia hlásiaci sa k rímskokatolíckej cirkvi, a to 67,84%
(329 obyv.). K evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa hlási 4,74% (23 obyv.), ku
gréckokatolíckej cirkvi 1,03 % obyvateľov (5 obyv.). Bez vyznania je 20% obyvateľov (97
obyv.) a nezistene vierovyznanie je u 5,77% obyvateľov (28 obyv.)
Tab. 7: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania
vierovyznanie
1.)

Rímskokatolícka cirkev

2.)

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

3.)

počet

podiel (%)

329

67.84

23

4.74

Gréckokatolícka cirkev

5

1.03

4.)

Reformovaná kresťanská cirkev

1

0.21

5.)

Pravoslávna cirkev

0

0

6.)

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

0

0

7.)

iné

2

0.41

8.)

bez vyznania

97

20

9.)

nezistené

28

5.77

Spolu

485

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2021

Úroveň vzdelanosti populácie (Tab. 8: Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva obce,
SODB 2021) sa v súčasnej etape socioekonomického rozvoja stáva jedným z predpokladov,
ktoré významným spôsobom vplývajú na celkovú schopnosť rozvoja územia. Vzdelanie je
jednou z možností, ako si na pracovnom trhu zaistiť, lepšie pracovné príjmy, minimalizovať
možnosť straty zamestnania alebo mieru ohrozenia dlhodobou nezamestnanosťou. Územie má
vidiecky charakter, čo sa odráža aj vo vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva. Výrazné
zastúpenie obyvateľstva má hlavne stredoškolské vzdelanie. Podiel osôb s vysokoškolským
vzdelaním (I. a II. Stupňa) je 4,33 % z počtu obyvateľov.
Tab. 8: Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva obce
vzdelanie
1.)
2.)
3.)

bez vzdelania (osoby 0-14 rokov)
základné
stredné odborné učňovské (bez maturity)

4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

úplné stredné (s maturitou)
vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské
bez školského vzdelania (15+ rokov)
nezistené

počet

25

podiel (%)

62
131
140

12.78
27.01
28.87

89
16
21
5
21

18.35
3.3
4.33
1.03
4.33
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Spolu

485

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2021

Prognóza vo vývoji počtu obyvateľov v obci Smolnícka Huta
Vývoj počtu obyvateľov:
•

za 1 rok: +0.21% (1)

•

za 5 rokov: +0.9% (4)

•

za 10 rokov: +1.7% (8)

•

za 23 rokov: +6% (27)

1.1.5. Dopravná infraštruktúra
Obcou Smolnícka Hutou prechádza cesta II. triedy č. 549 (Rožňava - Mníšek nad Hnilcom),
cez susedný Smolník je dopravné spojenie cestou II/548 Štóskym sedlom do Košíc. Cesta
II/549 je v zime v úseku Úhorná - stred obce - Úhornianske sedlo (hranica okresu) uzavretá a
neudržiavaná. Obec nie je napojená na diaľničnú sieť. Na štátnu cestu nadväzuje v obci
sústava miestnych obslužných a prístupových komunikácií, ktorá je úmerná veľkosti obce a
potrebám jej dopravnej obsluhy. V rámci autobusového spojenia sa jedná o spojenie
Margecany - Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta a diaľkový spoj Spišská Nová Ves –
Smolnícka Huta - Košice. V obci sa nachádza viacero autobusových zastávok: Smolnícka
huta, baňa; Smolnícka Huta, nová štvrť; Smolnícka huta, OcÚ; Smolníka Huta, Pauker;
Smolnícka Huta, píla;.
Dostupnosť (Tab. 9: Dostupnosť k najdôležitejším mestám z obce Smolnícka Huta) pre
obyvateľov obce je prostredníctvom cestnej siete (osobným autom) nasledovná:
Tab. 9: Dostupnosť k najdôležitejším mestám z obce Smolnícka Huta
Trasa

Vzdialenosť (km)

Čas

Smolnícka Huta - Gelnica

22,8 km

23 min.

Smolnícka huta – Rožňava

28,8 km

38 min.

Smolnícka Huta – Spišská Nová Ves

46,7 km

47 min.

Smolnícka Huta – Košice

60,6 km

1 h 5 min.

Smolnícka Huta – Prešov

60,2 km

1 h 4 min.

Smolnícka huta – Banská Bystrica

195 km

2 h 51 min.

Smolnícka huta - Bratislava

364 km

4 h 18 min.

Zdroj: https://mapa-mapy.info.sk/
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Železničná doprava
Obcou Smolnícka Huta neprechádza železničná trať. Obyvatelia majú k dispozícii najbližšiu
železničnú stanicu v obci Mníšku nad Hnilcom. Jedná sa o jednokoľajovú neelektrifikovanú
trať na trase Margecany – Zvolen, ktorá má z celoslovenského významu len druhoradý
význam avšak disponuje veľkým potenciálom pre cestovný ruch. Cez údolie potoka Smolník
prechádzala bývalá úzkokoľajová trať Gelnica– Mníšek nad Hnilcom – Smolnícka Huta. Z
Margecian do Gelnice bola trať vybudovaná s normálnym rozchodom 1435 mm. Z Gelnice
pokračovala úzkokoľajová trať (s rozchodom 1000 mm) do Mníška nad Hnilcom a
Smolníckej Huty. Osobná aj nákladná doprava začala na trati v roku 1884 a premával po nej
najstarší parný rušeň na Slovensku rady U 36.003 nazývaný „Katka“ (v súčasnosti premáva
na trati Detskej železnice v Čermeli.). V roku 1907 bola v Smolníckej Hute postavená lesná
železnica s rozchodom 760 mm (úzkorozchodná trať), ktorá začínala v Smolníckej Hute
a viedla do obce Úhorná. Železničná doprava v Smolníckej doline fungovala do roku 1965.
Letecká doprava
Najbližšie medzinárodné letisko je v Košiciach, ktoré je druhé najväčšie letisko na
Slovensku. Poloha letiska je asi 6 km južne od centra mesta Košice. Letisko vzniklo v roku
1952 ako letisko vtedajších Československých aerolínii a bolo riadené vtedajšou vládou. V
roku 1994 prevzala kontrolu nad letiskami Bratislava, Košice, Piešťany, Poprad-Tatry a Sliač
Slovenská správa letísk so sídlom v Bratislave, ktorá i v súčasnosti dohliada na činnosť
jednotlivých letísk na Slovensku. V súčasnosti je letisko schopné obslúžiť od malých
„bussines“ lietadiel po Boeing 767 a Airbus 300. V roku 1992 bola kompletne
zrekonštruovaná vzletová a pristávacia dráha, ktorej konečná dĺžka dosahuje 3100metrov.
Pristávacie a vzletové manévre lietadiel sú kontrolované
Statická doprava
Väčšina obyvateľov obce má parkovanie riešené priamo vnútri pozemku rodinného domu,
prípadne na kraji cestnej komunikácie. Obec má vybudované parkovisko pri obecnom úrade.
Pešia doprava
V obci absentuje sieť chodníkov, čo je do značnej miery spôsobené priestorovou
dispozíciou miestnych komunikácii a domovej zástavby. Chodci sa pohybujú po krajnici
cesty, čo je z dlhodobého hľadiska neprijateľné.
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Cyklodoprava
Obcou Smolnícka Huta vedie Karpatská cyklistická cesta (číslo 2882) a v Mníšku nad
Hnilcom je možné sa napojiť na Hnileckú cyklomagistrálu (CM021), ktorá spája dve
významné strediská cestovného ruchu – vodnú nádrž Palcmanská Maša v Národnom parku
Slovenský raj s priehradou Ružín pri Margecanoch. Jej dĺžka je 67,8 km, s celkovým
prevýšením 500 m. Miestneho významu je náučná cyklotrasa Smolnícka Huta - Mníšek
nad Hnilcom o dĺžke 9 km a okruh Smolnícka píla - Chata pod Zbojníckou skalou - sedlo
Jedlovec - Fichtenhübel - Smolnícka píla.

1.1.6 Základná technická infraštruktúra
Zásobovanie elektrickou energiou
Dodávka elektrickej energie do obce Smolnícka Huta je zabezpečovaná z tranzitného
vysokonapäťového vedenia VN 22 kV s napojením na Vojany. Rozvod NN elektrického
vedenia je vzdušný, na betónových a drevených podperách, v zástavbe aj na strešných
konzolách. Elektrina sa v obci využíva prevažne na svietenie a domáce elektrospotrebiče a
prikurovanie domácností.

Zásobovanie pitnou vodou
V obci Smolnícka Huta je vybudovaný verejný vodovod, na ktorý sú napojené domácností.
Zdroje vody tvorí prameň Bystrý potok. Tieto vody prechádzajú cez Tereziánsku štôlňu do
úpravne vôd, kde po úprave sú vpúšťané do vodovodnej siete.
Kanalizácia a ČOV
Obec Smolnícka Huta nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu a čistenie odpadových vôd.
Zásobovanie plynom
V rámci zásobovania plynom obec nie je zásobovaná plynom. Obyvatelia využívajú len
plynové „bomby“, na varenie najmä v čase výpadku elektrického prúdu.
Zásobovanie teplom
Zdroje tepla sa v obci riešia individuálne, využívajú hlavne kotly na tuhé palivo. Ohrev
teplej úžitkovej vody je realizovaný prídavným zásobníkom ku kotlu na tuhé palivo alebo
samostatne elektrickým bojlerom.
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Telekomunikačné siete
V obci Smolnícka Huta je možné využívať služby rôznych telekomunikačných spoločností
pre hlasové i dátové prenosy. Územie obce je pokryté jednak fixnými, ale aj mobilnými
operátormi pôsobiacimi na slovenskom telekomunikačnom trhu.
Obecný rozhlas, rozhlas a televízia
V obci je vybudovaný bezdrôtový obecný rozhlas, ktorý slúži pre informovanie
obyvateľov, záznam

oznamu

je

možné

si

vypočuť

na

webovom

sídle

obce

https://www.smolnickahuta.sk/. Obec má pokrytie TV signálom na dobrej úrovni a obyvatelia
obce využívajú služby spoločností, ktoré poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým
staniciam prostredníctvom satelitných prijímačov.
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie je tvorené výbojkovými 36W svietidlami výložníkového typu a je v
dobrom technicko-prevádzkovom stave, s dostatočným osvitom. Svietidlá sú osadené na 23
spoločných stĺpoch NN rozvodov vrátane napájacieho vedenia z vodičov AlFe prierezu 16
mm2. Ovládanie verejného osvetlenia je zabezpečené centrálnym časovým spínačom.

Internet
Pripojenie na internet v obci Smolnícka Huta je možné prostredníctvom telekomunikačných
operátorov pevných a mobilných sietí poskytujúcich svoje služby na území obce.
Kamerový systém obce
V obci Smolnícka Huta je vybudovaný kamerový systém ako efektívny prostriedok
prevencie kriminality. Systém je tvorený 17 kamerami umiestnenými na najpotrebnejších
miestach. Tento systém je vybavený záznamovým softvérom, čím je zabezpečené nepretržité
monitorovanie a zaznamenávanie najkritickejších miest.
1.1.7. Zariadenia občianskej vybavenosti
Občianska vybavenosť obce (Tab. 10: Občianska vybavenosť obce) je charakterizovaná
administratívnymi, kultúrnymi, športovými, edukačnými a sociálnymi zariadeniami. Často je
ovplyvňovaná charakterom, veľkosťou obce, počtom jej obyvateľov, návštevníkov a ich
potrebami.
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Tab. 10: Občianska vybavenosť obce
Občianska vybavenosť v obci

Áno/ Nie

Kultúrny dom

Áno

Dom smútku

Áno

Cintorín

Áno

Kostol

Áno

Materská škola

Áno

Základná škola

Nie

Stredná škola

Nie

Školské ihrisko

Nie

Futbalové ihrisko

Nie

Ihriská (iné)

Áno

Športová hala

Nie

Telocvičňa

Nie

Kúpalisko (umelé, prírodné)

Nie

Zimný štadión (otvorený, krytý)

Nie

Domov dôchodcov

Nie

Knižnica

Áno

Pošta

Nie

Hotely, motely, penzión

Áno

Ubytovanie v obecnej chate

Áno

Pamätná izba

Áno

Pohostinstvo

Áno

Obchod, predajne

Áno

Požiarna zbrojnica

Áno

Zdravotné stredisko

Nie

Obecný rozhlas

Áno

Kino

Nie

Zdroj: OcÚ Smolnícka Huta

Významnou administratívnou budovou v obci je obecný úrad, ktorého súčasťou je požiarna
zbrojnica s dobrovoľným hasičským zborom. Deti v predškolskom veku navštevujú miestnu
materskú školu. Školopovinné deti dochádzajú do okolitých obcí, kde si plnia povinnú
školskú dochádzku. V obci sa nenachádza centrum voľného času.
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Rozvoj zdravotných a sociálnych služieb je podmienený veľkosťou obce a počtom jej
obyvateľov. V obci Smolnícka Huta absentuje zdravotnícke stredisko a sociálne služby sú
nedostatočné rozvinuté.
Bývanie
Bývanie predstavuje kľúčový faktor vplývajúci na rozvoj obce a tvorbu prostredia, v ktorom
človek uspokojuje svoje základné potreby. Základnou funkciou obce je obytná funkcia, ktorú
reprezentujú rodinné a bytové domy. Bytový fond (Tab. 11: Stav bytového fondu obce
Smolnícka Huta) sa sústreďuje prevažne v tradičných rodinných domoch. Celkový počet
trvalo obývaných rodinných domov je 247. Rodinné domy sú v dobrom stave.
Tab. 11: Stav bytového fondu obce Smolnícka Huta
počet miestností

počet

podiel (%)

1.)

1 obytná miestnosť

2

0.81

2.)

2 obytné miestnosti

30

0

3.)

3 obytné miestnosti

138

55.87

4.)

4 obytné miestnosti

50

20.24

5.)

5 obytných miestností

14

5.67

6.)

6 a viac obytných miestností

11

4.45

7.)

Nezistené

2

0.81

Byty spolu

247

1.)
2.)

do roku 1919
1919 - 1945

61
100

27.35
44.84

3.)

1946 - 1960

26

11.66

4.)

1961 - 1980

21

9.42

5.)

1981 - 2000

4

1.79

6.)

2001 - 2010

3

1.35

7.)

2011 - 2015

6

2.69

8.)

2016 a neskôr

0

0

9.)

nezistené

2

0.9

obdobie výstavby

Domy spolu
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Domový fond podľa typu budovy typ budovy
1.)

rodinný dom

206

92.38

2.)

bytový dom

6

2.69

3.)

polyfunkčná budova

1

0.45

4.)

ostatné budovy na bývanie

6

2.69

5.)

neskolaudovaný rodinný dom

0

0

6.)

núdzový objekt neurčený na bývanie

0

0

7.)

inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia

2

0.9

8.)

ostatné

2

0.9

9.)

nezistený

0

0

Domy spolu

223

1.)

septik, žumpa

199

89.24

2.)

prípojka na kanalizačnú sieť

6

2.69

3.)

domáca čistička odpadových vôd

4

1.79

typ kanalizácie
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4.)

bez kanalizácie

5.)

nezistený
Domy spolu

12

5.38

2

0.9

22

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

Sociálne služby
Obec Smolnícka Huta nezabezpečuje terénne sociálne služby pre občanov na to odkázaných.
Aktívnymi v sociálnej oblasti sú externé agentúry opatrovateľskej starostlivosti, ktoré
pomáhajú občanom.
V rómskej komunite chýba terénny sociálny pracovník a terénny pracovník, ktorí by aktívne
vyhľadávali, kontaktovali potencionálnych klientov a zabezpečovali potrebné sociálne služby.
V obci nie je vybudované samostatné sociálne zariadenie, ktoré by poskytovalo sociálne
služby v ambulantnej alebo pobytovej forme.
Stravovanie pre seniorov je zabezpečené s možnou donáškou obedov. Ostatná strava sa
zabezpečuje podľa individuálnych potrieb a požiadaviek klientov.

Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza:
• praktický lekár pre dospelých,
• všeobecný lekárka pre deti a dorast,
• zubná ambulancia,
• lekáreň,
Občania dochádzajú za svojimi obvodnými lekármi, resp. špecializovanými lekármi do
okolitých obcí a miest.
Inštitúcie a mimovládne organizácie pôsobiace v obci Smolnícka Huta
V obci má sídlo Obecný úrad Smolnícka Huta, ktorý predstavuje verejnú inštitúciu
zabezpečujúcu výkon samosprávy a prenesený výkon štátnej správy.
V obci pôsobí:
• Karpatskonemecký spolok
• Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Smolnícka Huta
• Dobrovoľný hasičský zbor
• Fackelhalter (Banícky spolok)
• Banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta
• Poľovnícke združenie
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Nakladanie s odpadmi
Obec Smolnícka Huta zabezpečuje zber komunálneho a drobného stavebného odpadu v
súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov .
Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzne nariadeniu obce dodatok č. 1/2020 k
VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Smolnícka Huta. Vypracovaný stručný prehľad o nakladaní s odpadmi je
zverejnený na úradnej tabuli obce Smolnícka Huta a jej webovom sídle. Separovaný zber je
realizovaný prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob, rozmiestnených v obci a
prostredníctvom plastových vriec v každej domácnosti.
Obec má uzatvorené zmluvy s Brantner Nova Spišská Nová Ves, s.r.o., E+Eko Košice,
Envi-Pak, s.r.o na zber a likvidáciu odpadu. V obci nie je zriadený zberný dvor.
Elektronické služby
V rámci elektronických služieb obecného úradu Smolnícka Huta sú informácie poskytované
obyvateľom na webovom sídle obce Smolnícka Huta https://www.smolnickahuta.sk/
a sociálnych sieťach (Smolnícka Huta – Oficiálna stránka obce, facebook). Najbližšie Dátové
centrum obcí a miest sa buduje v okresnom meste Gelnica, ktorého cieľom je sprístupniť
poskytovanie elektronických služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy a
zároveň zabezpečiť výkon verejnej moci elektronicky v súlade so zák. č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente.
Šport a rekreácia
Obyvatelia a návštevníci obce Smolnícka Huta majú možnosť sa venovať rôznym druhom
športu. Na území obce sa nachádza náučný chodník - Smolnícka osada, futbalové,
multifunkčné a detské ihrisko. Veľmi dobré podmienky pre turistiku a cykloturistiku, pre
ktoré sa tu nachádzajú vyznačené trasy. V zime je možné bežkovanie.
Kultúrne zariadenia a pravidelné podujatia
V obci Smolnícka Huta sa nachádza kultúrny dom, obecná knižnica a Heimatstube
(pamätná izba). Na uchovávaní zvykov a obyčajov obce sa podieľa Banský spolok Bratstvo
Smolník – Smolnícka Huta a Karpatsko-nemecký spolok. Obec v spolupráci s občianskymi
združeniami organizuje kultúrne-spoločenské podujatia ako napr.: Fašiangový sprievod,
Fašiangovú zabíjačku, Veľkonočný pondelok (turisticky výstup spojený s hľadaním
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veľkonočných vajíčok), Deň Matiek, Deň detí, Dni obce, Október – mesiac úcty k starším,
Mikuláš, Vianočné trhy a Silvester.
Z pamiatok v obci nájdeme:
•

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

•

V roku 2008 bol rožňavským biskupom Mons. Eduardom Kojnokom vyhlásený za
pútnické miesto v Rožňavskej diecéze.

•

pôvodne baroková stavba so segmentovo ukončeným presbytériom a predstavanou
vežou z roku 1751. V roku 1924 bol neorománsky upravený.

•

Sedliacke i banícke domy zo začiatku 20. storočia

•

Pamätník padlých v I. svetovej vojne

•

Budova železničnej stanica Smolnícka Huta - Stanica slúžila od začatia prevádzky
v roku 1884 ako východzia pre osobné, ale predovšetkým nákladné vlaky
úzkorozchodnej časti železničnej trate G.V.T. (Gölniczvölgyi Vašut társaság)
Margecany - Gelnica - Smolnícka Huta.

V minulosti sa v areáli bývalého banského závodu nachádzala taviaca Pec (číslo ústredného
zoznamu pamiatkového fondu 2361), ktorá slúžila na tavenie medi a striebra.
V smolníckej doline je možné nachádzať technické pamiatky súvisiace s baníctvom a s
úzkokoľajovou traťou, ktoré zachytávajú obdobia technického rozvoja v obci a regióne.

1.1.8. Ekonomická aktivita v obci Smolnícka Huta
V období rokov 2002 – 2021 (Graf 3: Počet uchádzačov o zamestnanie v obci Smolnícka
Huta) je možné pozorovať po rok 2021 pokles o 52 uchádzačov o zamestnanie, v danom roku
Graf 3: Počet uchádzačov o zamestnanie v obci Smolnícka Huta

Zdroj: Štatistický úrad SR
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je uvedených 28 nezamestnaných. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú nezamestnanosť v obci
patrí vzdelanostná štruktúra obyvateľov, príchod/odchod nových investorov a sezónnosť prác
(lesníctvo). Ďalším dôležitým faktorom je nedostatočné prepojenie odborných škôl s trhom
práce. Najväčšími zamestnávateľmi v obci sú Obec Smolnícka Huta, MŠ Smolnícka Huta a
Lesy Smolnícka Huta, s.r.o., za ďalšími možnosťami sú miestny obyvatelia nútení
vycestovať.
K 31.12.2021 je evidovaných 28 uchádzačov o zamestnanie. Na základe tabuľky (Tab. 12:
Počet uchádzačov o zamestnanie, údaj k 31.12.) vieme povedať, že najvyšší počet je dlhodobo
nezamestnaných, a to 64,29 % (18 UoZ).
Tab. 12: Počet uchádzačov o zamestnanie
Obec Smolnícka Huta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Počet UoZ

78

76

80

71

78

54

48

39

32

28

28

28

z toho dlhodobo
nezamestnaní
z toho so zdrav.
postihnutím

38

46

56

57

48

43

30

25

19

18

18

28

_

_

_

0

1

1

2

0

0

0

0

0

Zdroj: ÚPSVaR

Podnikateľské subjekty
Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v obci v sledovanom roku 2020 registrovaných 6
právnických osôb (z toho Právnické osoby neziskové 4, Právnické osoby ziskové 2),
podnikatelia 30 a živnostníci 29.
1.1.9. Cestovný ruch, prírodné a kultúrno-historické atraktivity
Územie obce Smolnícka Huta spadá do územného celku Volovské vrchy. Prírodné prostredie
obce má vytvorené dobré predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu vo vidieckom prostredí,
najmä v oblasti rozvoja turistiky. Obec vďaka bohatej baníckej a hutníckej histórii, disponuje
potenciálom kultúrnych pamiatok spojených s baníctvom.
V obci (Obrázok 1: Cestovný ruch obce) je možné sa vybrať na:
1. Lesnícky náučný chodník Smolnícka osada, ktorý približuje lesnícku činnosť,
hospodárenie v lese a oboznamuje návštevníkov s prírodnými pomermi danej oblasti.
Informácie: dĺžka trasy 4, 4 km, prevýšenie 195 m, počet zastávok 16, trvanie prehliadky 2 –
4 hodiny
2. Turistické trasy
• Sedlo Jedľovec - Smolnícka píla
Informácie: modré značenie trasy, číslo 2823b, dĺžka: 5.6km
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• Štós, kúpele - Kloptaň
Informácie: červené značenie trasy, číslo 0901f, dĺžka: 10,6 km
• Smolnícka Huta - Štós, kúpele
Informácie: zelené značenie trasy, číslo 5718a, dĺžka: 3.9km
3. Cyklotrasy
• Náučná cyklotrasa a chodník Smolnícka Huta - Mníšek nad Hnilcom
Popis - zelená náučná trasa
Náučná cyklotrasa vybudovaná na bývalom zvŕšku uzkoľajnej železnice Smolnícka Huta Mníšek nad Hnilcom, ktorej prevádzka začala v roku 1884 a ukončená bola v roku 1965
• Karpatská cyklistická cesta
Popis - modré značenie, číslo 2882, dĺžka 77 km
• Hnileckú cyklomagistrálu (CM021)
Popis
Je možné sa napojiť po náučnej cyklotrase v obci Mníšek nad Hnilcom. Spája dve významné
strediská cestovného ruchu – vodnú nádrž Palcmanská Maša v Národnom parku Slovenský raj
s priehradou Ružín pri Margecanoch. Jej dĺžka je 67,8 km, s celkovým prevýšením 500 m.
Obr. 1: Cestovný ruch obce

Zdroj: https://maps.cleerio.sk/smolnicka-huta
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4. Pamiatky
•

Sedliacke i banícke domy zo začiatku 20. storočia

•

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - pôvodne baroková stavba so
segmentovo ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1751.

•

Izba tradícií – Heimatstube – zachytáva históriu a život obyvateľov obce v minulosti,
ktorá je zriadená v budove obecného úradu.

Obcou Smolnícka Huta prechádza významná Gotická, Železná a Slovenská banská cesta.
Možnosti ubytovania v obci Smolnícka Huta
•

Apartnom Smolnícka Huta 211

•

Obecná chata na Okrúhlej lúke

1.1.10. Hospodárenie obce
Finančné zdravie obce Smolnícka huta podľa spoločnosti INEKO
Spoločnosť INEKO hodnotí finančné zdravie obcí a VÚC podľa rôznych ukazovateľov.
Finančné zdravie obce vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a
hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje obci problémy.
Finančné zdravie je vyjadrené číslom v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od
roku, a počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: Základnej
bilancie, Dlhovej služby, Celkového dlhu, Zväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote
splatnosti a Okamžitej likvidity.
Celkové finančné zdravie obce (Obr. 2: Smolnícka Huta, hodnotenie finančného zdravia r.
2020) sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z piatich zložiek - Celkový
dlh, Dlhová služba, Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti, Okamžitá likvidita a Základná
bilancia. Všetky zložky okrem Celkového dlhu majú váhu 1, Celkový dlh - má váhu 2. Skóre
za "dlhovú službu" v rámci finančného zdravia sa počíta v dvoch krokoch. V prvom kroku sa
vypočíta vážený priemer hodnôt dlhovej služby za najnovší dostupný rok a tri roky, ktoré mu
predchádzali, s váhami postupne 4, 3, 2 a 1. Ak nie je skóre za niektoré z týchto rokov
dostupné, príslušný rok sa neberie do úvahy. V druhom kroku sa pre túto priemernú hodnotu
dlhovej služby vypočíta jej skóre v intervale 0 až 6, presne podľa metodiky pre výpočet skóre
indikátora finančnej stability Dlhová služba.
Zdroj údajov: www.hospodarenieobci.sk
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Obr. 2: Smolnícka Huta, hodnotenie finančného zdravia r. 2020

Zdroj: hospodárenie, miest, obcí, VÚC a ich organizácií (hospodarenieobci.sk)

1.1.11. Ex-post hodnotenie obdobia 2015-2021
Ex-post hodnotenie PRO Smolnícka Huta 2015 - 2021 predstavuje stav projektovej
pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHRSR, pričom účelom tabuľky je
analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možností ich financovania z
rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju územia, tvorbe
nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov.
Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PRO Smolnícka Huta 2015 - 2021 vrátane hodnotenia
čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR – tvorí samostatnú prílohu dokumentu
PHRSR
Stručný prehľad opatrení a projektov nachádzame v tabuľke (Tab. 13: Prehľad Ex-post
hodnotenie)
Tab. 13: Prehľad Ex-post hodnotenie
Rok
2021

Opatrenie

Projekt/ aktivita

Prioritná oblasť

1.1 Zlepšenie technickej

Vybudovanie kanalizácie s ČOV –

Hospodárska oblasť

vybavenosti obce

Poznámka: Prebieha stavebné konanie, územné
rozhodnutie o uznesení stavby

2.4 Skvalitnenie ponuky

Bezpečná obec

Hospodárska oblasť

Podpora kultúrnych a športových podujatí

Sociálna oblasť

Výstavba detského ihriska a úprava multifunkčného ihriska

Sociálna oblasť

športového, kultúrneho
a spoločenského vyžitia obce
2020

2.4 Skvalitnenie ponuky
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2019

športového, kultúrneho

Detské ihrisko

Sociálna oblasť

a spoločenského vyžitia obce

Podpora kultúrnych a športových podujatí

Sociálna oblasť

2.4 Skvalitnenie ponuky

Detské ihrisko

Sociálna oblasť

Bezpečná obec

Hospodárska oblasť

Výstavba cyklochodníkov, turistických chodníkov

Hospodárska oblasť

Podpora kultúrnych a športových podujatí

Sociálna oblasť

2.2 Podpora sociálnej

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Sociálna oblasť

infraštruktúry, služieb

Čiastočná rekonštrukcia MŠ

Sociálna oblasť

Podpora kultúrnych a športových podujatí

Sociálna oblasť

1.1 Zlepšenie technickej

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Hospodárska oblasť

vybavenosti obce

Poznámka: Vybudovanie verejného osvetlenia v časti obce

športového, kultúrneho
a spoločenského vyžitia obce
1.1 Zlepšenie technickej
vybavenosti obce
1.3 Podpora rozvoja cestovného
ruchu
2.4 Skvalitnenie ponuky
športového, kultúrneho
a spoločenského vyžitia obce
2018

a bezpečnosti v obci
2.4 Skvalitnenie ponuky
športového, kultúrneho
a spoločenského vyžitia obce
2017

Smolnícka osada nové 9 body
Bezpečná obec

Hospodárska oblasť

Podpora kultúrnych a športových podujatí

Sociálna oblasť

1.1 Zlepšenie technickej

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Hospodárska oblasť

vybavenosti obce

Poznámka: Modernizácia verejného osvetlenia na základe

2.4 Skvalitnenie ponuky

Podpora kultúrnych a športových podujatí

Sociálna oblasť

1.1 Zlepšenie technickej

Vybudovanie kanalizácie s ČOV

Hospodárska oblasť

vybavenosti obce

Poznámka: Spracovanie projektovej dokumentácie

2.4 Skvalitnenie ponuky
športového, kultúrneho
a spoločenského vyžitia obce
2016

koncesnej zmluvy
športového, kultúrneho
a spoločenského vyžitia obce
2015

pre stavebné povolenie, Miestna kanalizácia
2.4 Skvalitnenie ponuky

Podpora kultúrnych a športových podujatí

Sociálna oblasť

športového, kultúrneho
a spoločenského vyžitia obce

Zdroj: vlastné spracovanie

V obci Smolnícka Huta, k termínu vypracovania PHRSR prebieha stavebné konanie,
územné rozhodnutie o uznesení stavby Vybudovanie kanalizácie s ČOV. Rozpracovaný je
i projekt Podpora individuálnej domovej výstavby.
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1.2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
1.2.1 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
Regionálny rozvoj je spôsobený predovšetkým vonkajšími impulzmi, pričom veľkú úlohu
má lokalizácia pobočiek podnikov, prílev kapitálu, know-how, ako aj existencia vhodnej
infraštruktúry a finančná motivácia, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom nadregionálnej
úrovne, ako je príslušný štát alebo Európska únia.
Prvkom, ktorý spája spoločnosť, a z ktorého vychádza Vízia a stratégia rozvoja, je Agenda
2030 OSN a jej ciele udržateľného rozvoja. V transparentnom participatívnom procese si
Slovenská republika určila 6 národných priorít implementácie Agendy 2030, ktoré schválila
vláda SR v roku 2018. Zároveň Víza a stratégia vychádza z participatívneho procesu
definovania východísk Národnej stratégie rozvoja SR do roku 2030 za účasti zástupcov
územných samospráv. Do tvorby tohto dokumentu však zasiahlo niekoľko nových faktorov –
prijatie Európskej zelenej dohody, pandémia koronavírusu a nová politická situácia po
voľbách vo februári 2020.
,,Slovensko 2030 stojí na šiestich národných prioritách implementácie Agendy 2030, ktoré
sú integrované do troch rozvojových programov:
• ochrana a rozvoj zdrojov,
• udržateľné využívanie prírodných zdrojov,
• rozvoj komunít.
Princípmi Slovensko 2030 sú:
• environmentálna a hospodárska udržateľnosť,
• kvalita života ako rozhodujúci faktor verejných politík,
• efektívnosť, synergia, subsidiarita, sebestačnosť a integrácia,
• dôraz na priority.
Centrálnym pilierom Slovensko 2030, v súlade s globálnou Agendou 2030, ako aj s
Európskou zelenou dohodou je udržateľnosť: dôraz na ochranu životného prostredia na
Slovensku, strategické plánovanie a udržateľný rozvoj, zosúladenie priorít s rozvojovým
potenciálom regiónov a rozvoj priemyslu založeného na zelenej transformácii a vysokej
pridanej hodnote, automatizácii, trhových službách, digitálnej ekonomike, inováciách a
výskume a vývoji. Európska únia zabezpečuje rôznymi spôsobmi synergie medzi európskymi
a národnými politikami, vrátane politiky súdržnosti a využívania finančných nástrojov.“46
Definovaniu cieľov a vhodnej cesty k ich naplneniu, predchádza strategickej analýze, ktorá
identifikuje a zhodnocuje všetky relevantné faktory ovplyvňujúce vývoj územia. Najčastejšou
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metódou, ktorá hodnotí vplyv vonkajších faktorov prostredia na rozvoj územia je STEEP
analýza. Externé faktory sú rozdelené do piatich oblastí:
S – spoločenské (sociálne) faktory
Zahŕňa faktory súvisiace so spôsobom života ľudí vrátane ich životných hodnôt - migrácia
obyvateľstva, demografická krivka, priemerná dĺžka života, rodinné faktory, úroveň
vzdelávania a vzdelanosti, prevažujúce hodnoty, životný štýl v regióne, zameranie kraja,
záujem o vzdelávanie a ponuka, podmienky na rekreáciu a využitie voľného času, záujem
návštevníkov o región a pod.
T - technické (technicko-technologické) faktory
Zahŕňa faktory, ktoré súvisia s vývojom výrobných prostriedkov, materiálov, procesov, knowhow a inovácií technológií v regióne, s vývojom a výskumom s dopadom na rozvoj regiónu,
E - ekonomické faktory, (E- ekologické faktory)
Zahŕňa faktory, ktoré súvisia s vývojom ekonomických procesov dotýkajúcich sa regiónu toky peňazí, tovaru, služieb, informácií a energií, ktoré môžu ovplyvňovať fungovanie, stav a
rozvoj obce, a to vrátane problematiky (ne)zamestnanosti, trhu práce, platových podmienok,
konkurencie, podielu na trhu, vývoja v podnikateľských sektoroch, možností sponzoringu,
mimorozpočtových zdrojov obce a obecného rozpočtu ako celku.
P - politicko-právne faktory
Ide o faktory, ktoré súvisia s výkonom politickej moci, s politickou situáciou, legislatívou,
stavom právneho povedomia. Obec môže pri hodnotení týchto faktorov posúdiť vzájomné
vzťahy s ostatnými obcami a partnermi a dopad celonárodnej politiky v rámci oblasti
regionálneho rozvoja.

STEEP analýza obce Smolnícka Huta
Sociálne

Technologické

Ekonomické

Ekologické

Politické

Prirodzený

Vytváranie

Verejné zdroje pre

Existujúce

Zameranie

a mechanický

mobilných aplikácií

podporu rozvoja

environmentálne

dotačných

demograficky

pre využívanie

obcí

záťaže

vývoj populácie

verejnej správy

Hodnoty
Zmena postojov

programov EU, SR
a KSK na podporu
regionálneho
rozvoja

Vzdelanostná

Digitalizácia

Cena pracovnej

Podpora ochrany

Komplikovaná

Komunitný

štruktúra

verejnej správy

sily

ŽP

legislatíva

rozvoj

obyvateľstva

a verejných služieb

v oblasti VO, malá
podpora zeleného
a sociálne zodpovedného VO

Zmeny na trhu

Trendy v

Ekologizácia
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práce ovplyvnené

lokalizačnom

dopravy

inteligentného,

inováciami

chovaní investorov

a preferovanie

inkluzívneho

a novými

cyklodopravy

kultúra

a udržateľného

technológiami

rastu vo verejných
politikách

Zvyšujúci sa

Dopady možného

Zvyšovanie

Migračná kríza

Tímová

podiel

ekonomického

povedomia

ako príležitosť pre

spolupráca

obyvateľstva

vývoja SR

verejnosti a rast

vybrané sektory

v poproduktívnom

environmentálnej

(CR, priemysel),

veku

zodpovednosti

vývoj

obyvateľstva

bezpečnostnej
situácie

Zdroj: Vlastné spracovanie

1.2.2 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území
Obec Smolnícka Huta svojou geografickou polohou sa nachádza v okrese Gelnica, v
Košickom kraji, ktorý sa radí k pomaly rastúcim regiónom SR, s dlhodobou vysokou mierou
nezamestnanosti, vysokým stupňom pripravenosti na inovácie, priemerne atraktívny a
konkurencieschopný, ale rozvíjajúci sa a konvergujúci mimo centra rozvojových aktivít EÚ, s
možnosťou cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou a Ukrajinou.
Vybavenosť okresu Gelnica sociálnou a technickou infraštruktúrou bola podpriemerná ešte
pred samotnou transformáciou slovenskej ekonomiky. Po transformácii sa spolu s ostatnými
okresmi východného a južného Slovenska ocitol okres Gelnica na okraji strategických
záujmov krajiny. Po reštrukturalizácii ťažkého priemyslu, konverzii zbrojárskeho priemyslu,
útlme banskej činnosti a nerealizovanej transformácii poľnohospodárstva došlo k
prehlbovaniu

regionálnych

rozdielov

a

zaostávania.

Medzi

najväčšie

podniky

a

zamestnávateľov v obci Smolnícka Huta patria Obecný úrad Smolnícka Huta, MŠ Smolnícka
Huta a Lesy Smolnícka Huta, s.r.o. Úroveň poskytovania služieb v obci i v okresnom meste
Gelnica je odrazom samotnej kúpyschopnosti a životnej úrovne obyvateľov. Kvalita služieb,
konkurencia na trhu služieb a ich rozsah je determinovaný aj veľkosťou obce Smolnícka Huta
a počtom jej obyvateľov.
Obec Smolnícka Huta aktívne spolupracuje s ostatnými obcami okresu Gelnica. Je členom v
lokálnych, regionálnych a celonárodných záujmových združeniach a občianskych
združeniach:
• ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
• ZMOHR – Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu, Obchodná 7, 05501
Margecany
• MAS HNILEC, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany
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• SEZO SPIŠ - združenie obcí (separovaný zber odpadov), Sadová 13, 052 01 Spišská
Nová Ves Brantner Nova – ekologické služby, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves.
Faktory vplývajúce na rozvoj územia obce Smolnícka Huta a jej PHRSR 2022-2028 sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke (Zhrnutie faktorov a ich vplyvu na rozvoj územia obce a
PHRSR 2022-2028):
Tab. 14: Zhrnutie faktorov a ich vplyvu na rozvoj územia obce a PHRSR 2022-2028
Názov Faktora

Vplyv na PHRSR obce Smolnícka Huta 2022 - 2028
Sociálne faktory

Prirodzený a mechanický demograficky vývoj populácie

Faktor s významným vplyvom na rozvoj obce, ktorý treba
nasmerovať na pozitívne smerovanie migrácie obyvateľstva do
obce Smolnícka Huta a pozitívny vplyv na rozvoj, napr.
prilákanie mladých ekonomicky aktívnych osôb pracovnými
možnosťami,

vhodnými

sociálnymi

podmienkami

pre

zakladanie rodín
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

Faktor s významným vplyvom na rozvoj obce, ktorý sa odráža
v kvalitnej pracovanej sile a zamestnanosti obyvateľov.

Zmeny

na

trhu

práce

ovplyvnené

inováciami

a novými

Faktor

vytvárajúci

príležitosti

technológiami

a konkurencia schopnosť obce.

Zvyšujúci sa podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku

Faktor

s významným

vplyvom

pre
na

ďalší
rozvoj

rast,

rozvoj

zdravotných

a sociálnych služieb v obci.
Technologické faktory
Vytváranie mobilných aplikácií pre využívanie verejnej správy

Faktor, ktorý určuje smerovanie obce.

Digitalizácia verejnej správy a verejných služieb

Faktor, ktorý určuje smerovanie obce.
Ekonomické faktory

Verejné zdroje pre podporu rozvoja obcí

Faktor zásadného smerodajného vplyvu, formujúci hlavné
priority PHRSR s pozitívnym dopadom na zabezpečenie
finančných zdrojov pre rozvoj obce a implementáciu PHRSR

Cena pracovnej sily

Faktor vytvárajúci príležitosť pre príchod investorov a ďalší
možný rast obce na základe nízkej ceny práce v regióne.

Trendy v lokalizačnom chovaní investorov

Faktor s negatívnym dopadom na rozvoj obce, na ktorý je
potrebné reagovať zvýšením konkurencieschopnosti obce
zlepšením kvality a kvantity ponuky práce.
Ekologické faktory

Existujúce environmentálne záťaže

Vplyv faktora, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri spracovaní
rozvojového

Podpora ochrany ŽP

Dôležitý vplyv z pohľadu spoločnej stratégie uplatňovanej na
prepojených

územiach

s

podobnými

environmentálnymi

zdrojmi a ich ochranou a využitím pre rozvoj územia.
Ekologizácia dopravy a preferovanie cyklodopravy

Dôležitý faktor, ktorý znižuje uhlíkovú stopu.
Politické faktory

Zameranie dotačných programov EU, SR a KSK na podporu

Významný pozitívny vplyv určujúci smerovanie rozvoja obce,

regionálneho rozvoja

ktorého dodržanie je predpokladom pre prístup k čerpaniu
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
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Komplikovaná legislatíva v oblasti VO, malá podpora zeleného

Nejednoznačný vplyv, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri

a sociálne -zodpovedného VO

spracovaní rozvojového.

Podpora inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu vo

Faktor, ktorý určuje smerovanie obce.

verejných politikách

Zdroj: vlastné spracovanie

1.2.3 Analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia
V porovnaní s regiónmi SR možno konštatovať, že obec Smolnícka Huta využíva iba
čiastočne svoj rozvojový potenciál. Za najväčší nevyužitý rozvojový potenciál regiónu ako
základu konkurenčnej výhody možno považovať:
•

strategickú polohu (Košice, Rožňava. Spišská Nová Ves, Gelnica),

•

vytváranie produktov cestovného ruchu, podporiť budovanie infraštruktúry cestovného
ruchu,

•

dobrú demografickú štruktúru obyvateľstva.

Konkurenčná výhoda obce je tvorená priaznivou demografickou štruktúrou, strategickou
polohou, prírodným a kultúrnohistorickým bohatstvom a predpokladmi pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu, ekologického hospodárstva a pre zvyšovanie podielu v oblasti zelenej
ekonomiky.
PRÍLEŽITOSTI
•

Potencioval na propagáciu tradícií (baníctvo, lesné hospodárstvo),

•

Predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu vo vidieckom prostredí,

•

Predpoklad pre rozvoj agroturistiky,

•

Atraktívne bývanie na vidieku,

•

Podpora malých podnikateľov v oblasti služieb,

•

Využitie polohového potenciálu obce

•

Preferovanie a profilovanie hospodárskej základne pre rozvoj malého a
stredného podnikania s orientáciou na rozvoj tradičných foriem výroby,

•

Skvalitnenie prostredia obslužných a prevádzkových areálov (prípadné nové
prevádzky),

•

Vytváranie podmienok pre šport, turistiku a oddych, rozvoj infraštruktúry a
podmienok pre ďalšie bývanie,

•

Možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU,

•

Vytvorenie nových pracovných miest najmä v malom podnikaní a službách,

•

Tradícia v oblasti baníctva, lesníctva, ťažby dreva
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OHROZENIA
•

Málo pracovných príležitostí v území z čoho vyplýva potreba cestovania resp.
odchodu obyvateľstva za prácou

•

Ekonomicky stagnujúci región,

•

Zlý stav miestnej verejnej infraštruktúry a nedostatok

•

Nízka kvalita poskytovaných verejných služieb

•

Trend starnutia obyvateľstva

•

Nízka úroveň sociálnych služieb

•

Chýbajúce opatrenia pre prispôsobovanie sa zmene klímy a riadenie rizík

•

Nedostatočný systém na znižovanie tvorby odpadov a zhodnocovanie odpadov

•

Nárast produkcie komunálneho odpadu

Z uvedeného vyplývajú ako hlavné problémy na riešenie – nezamestnanosť, odliv obyvateľov
za prácou a zhoršujúci sa stav životného prostredia.

1.2.4 Analýza väzieb územia obce Smolnícka Huta
Obec Smolnícka Huta má svojou geografickou polohou, prírodnými danosťami
a atraktívnym vidieckym prostredím potencioval pre rozvoj cestovného ruchu. Vďaka svojím
danostiam je obľúbeným relaxačným zázemím pre chalupárov, turistov a návštevníkov najmä
z Košíc a iných veľkých miest či okolitých obcí. V rámci okresu Gelnica je obec Smolnícka
Huta súčasťou Košického samosprávneho kraja. Susedí s okresmi Spišská Nová Ves,
Rožňava, Košice–okolie.
Okres Gelnica patrí do Košického samosprávneho kraja. Má rozlohu 584,43 km², v ktorom
žije 31 923 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 55 obyvateľov na km² (údaje k
31. 12. 2020). Správne sídlo okresu je mesto Gelnica, ktoré je centrom regionálneho významu
v rámci tretej skupiny a druhej podskupiny KURS 2011 (zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001).
Vzhľadom na svoju veľkosť je obec Smolnícka Huta úzko spätá a závislá od svojho okolia.
Taktiež svoj regionálny rozvoj plánuje v súlade s možnosťami a obmedzeniami v rámci
okresu, nie individuálne. Obec Smolnícka Huta sa nachádza 22,6 km od okresného centra.
Najväčší vplyv z hľadiska dochádzky do zamestnania na obec Smolnícka Huta majú mestá
Košice, Medzev, Gelnica a susedné obce, v ktorých pracuje obyvatelia obce.
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,,Východiskovým dokumentom na riešenie územnej koncentrácie pre rozhodovanie o
umiestňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov je rozvoj územia sídelnej
štruktúry definovanej v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS) v znení zmien
a doplnkov č.1 KURS 2011, s definíciou centier a ťažísk osídlenia. Záväzná časť KURS v
znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č.1 KURS 2001, vyhodnotila dodržiavanie zásad a
regulatív, ktoré boli schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra
2001. V oblasti celoštátnych a nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, osídlenia a
rozvoja sídelnej štruktúry týkajúcich sa okresu Gelnica, sa jedná o podporovanie rozvoja
centier tretej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu, medzi ktorými je zaradený aj okres
Gelnica.“47 V tomto zmysle ide o podporu gelnického ťažiska osídlenia a podporu rozvojovej
osi druhého stupňa Hornádsku rozvojovú os: Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves –
Krompachy – Košice (v úseku Gelnica – Košice ako komunikačno-sídelnú os). Okres Gelnica
bol v rámci hospodárskej a sociálnej infraštruktúry a územného rozvoja Slovenska, postihnutý
recesiou v poľnohospodárstve, kde pracovala značná časť obyvateľov. Absencia výrobnej
základne, jej malá diverzifikácia, nedostatočné infraštruktúrne napojenie vidieckych
priestorov, výrazná miera nezamestnanosti a poloha mimo hlavných dopravných trás sú
dôsledkom podpriemernej rozvinutosti hospodárskej a sociálnej infraštruktúry. V priebehu
histórie bol okres Gelnica vždy okrajom záujmu, nemal významnú dopravnú polohu, ani
vhodné prírodné podmienky na rozvoj poľnohospodárstva, nerozvinuli sa tu výrobné aktivity,
mal (a čiastočne si zachoval) nadpriemernú natalitu a vyznačoval sa migráciou obyvateľov do
väčších miest mimo okres. Práve jeho „periférna“ poloha v rámci iných územných celkov
nevyvolávala potreby napojenia jeho centier na hlavné ekonomické, dopravné, infraštruktúrne
a iné siete Slovenska. V súčasnosti je nedostatok miest na zaškolenie detí v predškolskom a
školskom veku hlavne v obciach, kde je zvýšený počet detí z marginalizovaných rómskych. V
rámci siete zariadení poskytujúcich sociálne služby sa v okrese Gelnica nachádzajú iba 2
zariadenia. Je nevyhnutné zlepšiť dostupnosť siete zdravotníckych zariadení v obciach s
vysokou koncentráciou MRK, z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu obyvateľov a zníženia
rizika rôznych ochorení. Je tu nedostatok praktických lekárov pre dospelých, deti a dorast,
gynekológov a pôrodníkov, stomatológov. Okres Gelnica skončil v Indexe regionálneho
podnikateľského prostredia na poslednom 79. mieste. Z mála konkurenčných výhod prečnieva
iba dostupnosť voľnej pracovnej sily. Vysoká nezamestnanosť v regióne negatívne reaguje na
ponuku pracovného trhu - chýbajú hlavne kvalifikovaní pracovníci, ktorí odchádzajú za
lepšími podmienkami za hranice okresu. Okres Gelnica má taktiež najhoršiu úroveň
technológií na Slovensku. Najmenej sa tu využívajú motorové vozidlá. Najslabšia je úroveň
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vzdelania a znalosť cudzích jazykov. Úroveň konkurencie v priemysle a službách je najnižšia
v štáte. Bariéry na zlepšenie podnikateľského prostredia sú tu najväčšie a okres má najmenej
perspektívny potenciál rozvoja. Najväčším problémom je lokálna izolovanosť, lebo hoci leží v
blízkosti významných trás (budúca diaľnica zo Žiliny do Prešova; plánovaná rýchlostná
spojka z maďarskej po poľskú hranicu vedúcu cez Košice a Prešov) trpí hornatým profilom a
zanedbanými miestnymi komunikáciami. Problémom je i dedičstvo z minulosti, nakoľko
okres bol strediskom železnorudného baníctva a strojárskej výroby. Dnes sa už neťaží a
obmedzené sú i kapacity iných výrob. Regiónu chýbajú impulzy na ďalší rozvoj. Trpí
nezamestnanosťou, ale najhoršie je to, že veľký podiel nezamestnaných nemá prácu dlhodobo
a neprejavuje ochotu si ju nájsť. Pre potenciálnych zamestnávateľov je tu teda ťažko dostupná
kvalifikovaná i nekvalifikovaná pracovná sila. Ani rekvalifikačné kurzy túto situáciu
nezlepšujú lebo vedú k školeniam v málo žiadaných profesiách. Riešením by mohlo byť
cielené sústredenie finančných prostriedkov na podporu malých a stredných podnikov.
Budovanie cestných – nosných dopravných spojení zasiahne región priamo alebo
sprostredkovane, čo môžu obce využiť na pritiahnutie investorov z rozvíjajúceho sa Prešova,
či Košíc. Dôležité je zosúladiť programy rekvalifikácií s potrebami perspektívnych
investorov. Samosprávy môžu tiež hľadať námety na rozvojové scenáre v spolupráci s
okolitými okresmi. Obec Smolnícka Huta aktívne spolupracuje s ostatnými obcami okresu
Gelnica.
Členstvo obce Smolnícka Huta v lokálnych, regionálnych a celonárodných záujmových
združeniach a občianskych združeniach: ZMOS, ZMOHR, MAS HNILEC a SEZO SPIŠ .

1.3 Zhodnotenie súčasného stavu
Obec Smolnícka Huta z hľadiska prírodných podmienok a pomerov predstavuje typické
podhorské sídlo umiestnené v údolí vodného toku Smolníckeho potoka, ktoré je obkolesené
lúkami a lesmi pokrývajúcimi okolitú vrchovinu až nižšiu hornatinu Volovských vrchov.
Podľa potenciálnej vegetácie v alúviu toku Smolníckeho potoka sa vyskytujú jelšové lesy na
nivách podhorských a horských vodných tokov, nižšie polohy okolitých vrchov zaberajú
bukové a jedľovo-bukové lesy a v najvyšších polohách Volovských vrchov sú mapované
jedľové a jedľovo-smrekové lesy.
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Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania územia výrazným špecifikom
katastrálneho územia obce Smolnícke Huta je výrazný podiel krajinných prvkov s výraznou
ekostabilizačnou hodnotou. Prírodný potenciál predstavuje pre obec najmä hospodárske
využívanie lesov.

Na území katastra obce je evidované chránené ložiskové územie

meďnatých rúd, pyritu, animonitu, železnej rudy, zlata a striebra (zatiaľ bez perspektívneho
využitia).
Z hľadiska základnej infraštruktúry pozitívnou skutočnosťou je zásobovanie obce
Smolnícka Huta verejným vodovodom (90,13% domácností), elektrickou energiou. V obci
však dosiaľ nie je vybudovaná kanalizácia a zberný dvor, čo je záťažou

pre životné

prostredie.
Z hľadiska výskytu rizikových faktorov je možné priradiť zdroje banských vôd v
katastrálnom území obce Smolnícka Huta. Pri novej výstavbe je potrebné zohľadniť aj výskyt
radónového rizika - prevažná časť územia obce spadá do stredného radónového rizika podľa
objemovej aktivity

222Rn

v pôdnom vzduchu. Z hľadiska environmentálnych záťaží,

enviroportal.sk na území obce Smolnícka Huta eviduje Raky štôlňa (SK/EZ/GL/2146, stupeň
rizikovosti K 54) a Smolnícka Huta - Odkalisko Smolník , 109 (SK/EZ/GL/237) ako
environmentálnu záťaž. V katastrálnom území obce Smolnícka Huta sa nachádza časť
určeného chráneného ložiskového územia „Smolník“, ktorým sa zabezpečuje ochrana
výhradného ložiska pyritu a chalkopyritu proti znemožneniu alebo sťaženiu dobývania a jeho
využívanie. V katastrálnom území obce sa nachádza aj časť určeného chráneného ložiskového
územia (ďalej len „CHLÚ“) „Nižný Medzev“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného
ložiska komplexných železných rúd proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a
využívania. V súčasnosti ochranu týchto výhradných ložísk zabezpečuje Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava. Do katastrálneho územia
obce Smolnícka Huta plošne zasahuje chránené vtáčie územie SKCHVU 036 Volovské vrchy.
V obci Smolnícka Huta sú Pamiatkovým úradom SR evidované v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu pamiatkové objekty.
V samotnej obci Smolnícka Huta sa nachádza iba málo pracovných príležitostí, čoho
následkom je veľmi vysoká dochádzka do zamestnania mimo miesto trvalého bydliska
prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva.
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1.3.1 SWOT analýza obce Smolnícka Huta
Nástrojom pre celkovú analýzu vonkajších a vnútorných činiteľov je SWOT analýza, ktorá
je kombináciu dvoch analýz, S - W a O - T. Účelom SWOT analýzy je posúdenie vnútorných
predpokladov podniku k uskutočneniu určitého rozvojového zámeru a podrobenie rozboru i
vonkajších príležitostí a obmedzení určované potrebami obyvateľov a subjektov v rámci obce.
Na jej základe môže obec prikročiť k formulácii špecifických cieľov.

SWOT analýza obce Smolnícka Huta
Silné stránky

Slabé stránky

-

Vybudovanie cyklotrasy a trás pre turistiku,

-

Zriadenie Heimatstube (pamätné izba),

-

Dostupnosť materskej školy v obci,

-

Absencia školy,

-

Informovanosť občanov cez sociálne siete,

-

Absencia všeobecného lekára,

-

Tematická úprava obce,

-

Nedostatočné služby v oblasti cestovného ruchu,

-

Ochota OZ riešiť zlú ekonomickú a sociálnu situáciu -

Absencia obchodu s rozličným tovarom,

miestneho obyvateľstva,

Nedostatočná technická infraštruktúra-

-

Nedostatok priestorov pre podnikateľov v oblasti
služieb,

-

-

Výborná spolupráca s okolitými obcami,

kanalizácia, absencia plynofikácie obce, častá

-

Lesný fond obce,

poruchovosť vodovodu,

-

Bezpečnosť

obce

prostredníctvom

kamerového -

systému,
-

-

Ochota spolupráce

miestneho obyvateľstva pri -

rozvoji obce,

-

Absencia zberného dvora s kompostoviskom,
Nezamestnanosť,
Absencia zariadenia pre voľnočasové aktivity,
Nedostatok vlastných finančných zdrojov obce na

Atraktívne prostredie pre rozvoj vidieckej turistiky,

financovanie rozvojových a investičných

chalupárstva, a cestovného ruchu

projektov,

-

Športoviská - multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, -

Nedostatočné sociálne služby pre obyvateľov na

-

Bohaté kultúrne a športové tradície v obci

to odkázaných

-

-

Poškodené cesty

Príležitosti
-

Atraktívne bývanie na vidieku,

-

Podpora malých podnikateľov v oblasti služieb,

-

Využitie polohového potenciálu obce

-

Preferovanie a profilovanie hospodárskej základne

Ohrozenia
- Tlak

hospodársky

rozvoj

a

lokality, prírodné prostredie),
- Neustále zvyšovanie počtu obyvateľov žijúcich na
hranici chudoby,

orientáciou na rozvoj tradičných foriem výroby,

- Pomalá

Skvalitnenie prostredia obslužných a

a

nákladná

výstavba,

modernizácia

a rekonštrukcia technickej infraštruktúry,

prevádzkových areálov (prípadné nové prevádzky),
-

intenzívny

zhodnocovanie investičného potenciálu (nezastavané

pre rozvoj malého a stredného podnikania s

-

na

Vytváranie podmienok pre šport, turistiku

- Administratívne

opatrenia

obmedzujúce

plnohodnotný rozvoj cestovného ruchu,

a oddych, rozvoj infraštruktúry a podmienok pre

- Veľká administratívna náročnosť pre získanie financií

ďalšie bývanie,

zo štátnych dotácií a z fondov EU,
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-

-

-

Možnosť získania finančných prostriedkov z fondov

- Nedostatok investičného kapitálu,

EU,

- Nízky záujem investorov o región,

Vytvorenie nových pracovných miest najmä v

- Nárast produkcie komunálneho odpadu,

malom podnikaní a službách,

- Nedostatočný rozvoj podnikateľskej infraštruktúry,

Tradícia v oblasti baníctva, lesníctva, ťažby dreva

- Odsťahovanie mladých obyvateľov po ukončení
vzdelania za odbornou pracovnou príležitosťou

Zdroj: Vlastné spracovanie

1.3.2 Identifikácia potrieb a odhad budúceho možného vývoja
Pri identifikácii kľúčových potrieb územia obce sa vychádzalo z analýzy vnútorného,
vonkajšieho prostredia a zo SWOT analýzy. Výber kľúčových potrieb predstavuje
najdôležitejší krok v strategickom plánovaní a zostavení samotnej stratégie PHRSR. Prioritné
oblasti stratégie PHRSR vychádzajú z kľúčových problémov – potrieb a predstavujú tie
oblasti rozvoja, v ktorých by sa mali koncentrovať plánované financie, personálne i
materiálne zdroje.
Kľúčové nedostatky (problémy) súčasnej situácie územia boli identifikované pomocou
problémovej analýzy, ktorá bola zostavená na pracovných stretnutiach. Prvým krokom bolo
zostavenie zoznamu kľúčových problémov. Pri definovaní kľúčových problémov bola
vyvinutá snaha vziať do úvahy názory všetkých cieľových skupín obyvateľstva. Miestni
obyvatelia dostali príležitosť vyjadriť svoje názory formou dotazníkového prieskumu, ktorý
bol zverejnený na webovom sídle obce, ako aj v tlačenej verzii dostupnej na obecnom úrade,
boli vítaní i na organizovaných pracovných stretnutiach. Na základe výsledkov dotazníkového
prieskumu, neformálnych i pracovných stretnutí s obyvateľmi i zástupcami miestnej
samosprávy, ako aj na základe SWOT analýzy (slabé stránky + ohrozenia) členovia
pracovných skupín pomenovali nasledovné kľúčové problémy obce a jej územia:
•

Nedostatočne využívané obnoviteľné zdroje energií,

•

Energetická neefektívnosť verejných budov,

•

Nedostatočné environmentálne povedomie u obyvateľov a podnikateľov,

•

Nakladanie s odpadmi a prostredie zaťažené odpadkami,

•

Nedostatok pracovných príležitostí,

•

Nutnosť dochádzania za prácou,

•

Migrácia mladých a kvalifikovaných ľudí za prácou,

•

Prehlbovanie sociálnych rozdielov a chudoby,

•

Úbytok počtu obyvateľov, starnutie obyvateľstva,

•

Chýba osobitný prístup k potrebám mladých ľudí a mládeže,
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•

Nedostatočná úroveň poskytovania komunitných služieb,

•

Potreba obnovy verejných budov,

•

Nedostatočná kvalita poskytovaných verejných služieb,

•

Nutné dobudovanie, resp. zrekonštruovanie dopravnej a technickej infraštruktúry,

•

Nedostatok nástrojov pre rozvoj cestovného ruchu,

•

Nedostatočná podpora pre miestnych podnikateľov a živnostníkov,

•

Potrebné motivovať k ekologickým formám hospodárenia.

Vyššie uvedené kľúčové problémy územia obce spomaľujú jej rozvoj, znižujú jej
konkurencieschopnosť a zároveň sú dôvodom nižšej kvality života miestnych obyvateľov.
Účastníci pracovných stretnutí v ďalšom kroku pristúpili k vytvoreniu oblastí, ktorých sa
určené kľúčové problémy týkajú.
Po zohľadnení ich spoločného vplyvu bolo identifikovaných päť základných problémových
oblastí územia obce.
1. Nevyhovujúci stav miestnej verejnej infraštruktúry a nedostatok, prípadne nízka kvalita
poskytovaných verejných služieb.
2. Nedostatok príležitostí pre aktívne spoločenské, kultúrne a športové vyžitie
obyvateľstva.
3. Nedostatok pracovných príležitostí v území z čoho vyplýva potreba cestovania resp.
odchodu obyvateľstva za prácou.
4. Nízka úroveň informovanosti, vzdelávania obyvateľov, komunitnej spolupráce,
komunitného dialógu a potreba podpory a pomoci marginalizovaným skupinám
obyvateľstva.
5. Nedostatočná ochrana prírody a životného prostredia.
Po zohľadnení pozitívnych vplyvov možných príležitostí pre rozvoj obce i negatívnych
rizikových ohrození z pohľadu vonkajšieho prostredia, taktiež vonkajších faktorov rozvoja
územia obce a samotných finančných, materiálnych i personálnych kapacít obce s dôrazom na
aktuálne potreby a záujmy miestnych obyvateľov boli jednotlivé kľúčové problémy
prehodnotené a na základe spoločných znakov zlúčené do základných problémových oblastí.
Stanovené boli tie oblasti, ktoré nielen treba riešiť, ale sú v moci samosprávy a schopnostiach
miestnych obyvateľov ich skutočne aj zrealizovať.
Využitím bodovacej metódy boli účastníkmi pracovných stretnutí identifikované nasledujúce
3 najdôležitejšie potreby:
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1. Efektívny a plnohodnotný hospodársky rozvoj zameraný na rozvoj a skvalitňovanie
miestnej verejnej infraštruktúry, služieb, podnikateľských aktivít s dôrazom na rast
zamestnanosti a rozvoj cestovného ruchu.
2. Rozvíjať a skvalitňovať miestny ľudský potenciál so zameraním na vzdelávanie
miestnych obyvateľov, ochranu ich zdravia, zabezpečenia sociálnych služieb vrátane
rozvoja

komunitnej

spolupráce

a

komunitného

dialógu

v

záujme

pomoci

marginalizovaným skupinám pri lepšom uplatnení sa na trhu práce.
3. Chrániť prírodu v území a skvalitňovať miestne životné prostredie obyvateľov, zvyšovať
energetickú efektívnosť , využívať obnoviteľné zdroje energie, zmierňovať nepriaznivé
dopady zmeny klímy a efektívne hospodáriť s odpadmi. Víziou obce je využiť
atraktívnu polohu sídla s horskou klímou na peší turizmus, poznávací turizmus a
cykloturistiku.
V obci existuje turistická infraštruktúra (náučné chodníky), ktorá vytvára základ pre rozvoj
vyššie uvedených kategórií cestovného ruchu. Zo strany obce je potrebné zabezpečiť
marketing územia a v rámci neho lepšiu propagáciu kultúrneho, prírodného a geologického
potenciálu.
Hospodársky potenciál obce je viazaný na ekonomiku, ktorú tvoria malé podniky a
živnostníci v oblasti lesnej výroby a cestovného ruchu. Príležitosťou na rozvoj ekonomiky sa
v prípade obce javí v efektívnejšom zhodnotení jestvujúcich kapacít, pričom najväčší
potenciál je v oblasti lesníctva a ťažby dreva, ako aj v oblasti CR – skvalitnením služieb a
zabezpečením marketingu územia. Rozvoj ekonomického potenciálu v obci by podporila i
úloha aktívneho koordinátora medzi jednotlivými subjektami. Základnou funkciou
samosprávy je zabezpečenie dostupnosti a kvality verejných služieb, a to rekonštrukciou
obecných budov, dobudovaním technickej a občianskej infraštruktúry. Významným faktorom
rozvoja obce je nepochybne integrovaný prístup rozvoja, ktorý je uplatňovaný
prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z., ktorého je obec členom. V rámci
tohto združenia obec spolupracuje s verejným, súkromným a občianskym sektorom ostatných
členských obcí gelnického okresu. Participácia verejnosti na veciach verejných je dôležitým
faktorom atraktívnosti obce na život obyvateľov. Realizácia PHRSR závisí od pripravenosti
obce, a od toho, ako zvládne spolupracovať s partnermi ale i od vonkajšieho prostredia. V
nasledujúcej tabuľke sú uvedené možné riziká, pochádzajúce z vnútorného/vonkajšieho
prostredia obce.

Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
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Druh rizika
Individuálne

Zdroj rizika

Objekt rizika

Nežiaduce dôsledky

Pravdepodobnosť

Nezáujem partnerov
(podnikateľov) o
spoluprácu s Obcou pri
realizácii PHRSR
Nedôkladný prístup Obce k

Realizácia PHRSR

Stagnácia obce

10%

získavaniu vonkajších
zdrojov a k celkovej
realizácii PHRSR
Technické

Neúspešnosť v získaní

Realizácia opatrení

Stagnácia obce

30%

Opatrenia na

Nepriaznivé životné

10%

adaptáciu

podmienky

finančných zdrojov na
rozvoj technickej a
dopravnej infraštruktúry
Ekologické

Nečakané klimatické zmeny

klimatických zmien
realizované v
nedostatočnej miere

Sociálne

Migrácia produktívnych

Opatrenia v sociálnej

Nárast sociálno-

obyvateľov za prácou do

oblasti s

patologických javov

zahraničia a iných regiónov

nedostatočným

a miest v dôsledku

vplyvom

30%

nedostatku pracovných
príležitostí, nárast chudoby

Ekonomické

Vplyv štátu na ekonomiku

Realizácia

Stagnácia obce

40%

rozvojových
projektov

Zdroj: Vlastné spracovanie

1.4 Zdroje informácií a vyhodnotenie dotazníka
V rámci spracovania analytickej časti PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022 – 2028
boli spracovateľmi v zmysle platnej metodiky PHRSR aplikované povinné podporné
dokumenty a plánovacie formuláre priebežne uvádzané v rámci tejto kapitoly alebo tvoriace
samostatné prílohy dokumentu PHRSR.
V rámci procesu prípravy a spracovania PHRSR boli realizované zasadnutia pracovných
skupín (hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti), na ktorých si v úvode pracovná
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skupina zvolila svojho vedúceho a zapisovateľa a následne prebehlo pracovné rokovanie k
téme zasadnutia pracovnej skupiny. Z rokovania pracovných skupín boli spracované
záznamy. Zároveň bol realizovaný dotazníkového prieskumu, ktorý patrí medzi najúčinnejšie
formy zapojenia odbornej aj laickej verejnosti do prípravy PHRSR. Zároveň sa tak umožňuje
obyvateľom participovať na tvorbe vízie a prioritách rozvoja územia v ktorom žijú, ako aj
prevziať zodpovednosť za kvalitu svojho života. Využitím rôznych foriem dotazníka (on-line
verzia, elektronická verzia a tlačená verzia) sme sa snažili čo najviac sa priblížiť ku všetkým
skupinám obyvateľstva za účelom získania čo najširšej vzorky respondentov. Dotazník i jeho
vyhodnotenie uvádzame v prílohách (vid. Príloha 6 – Dotazník, Príloha 7 – Vyhodnotenie
dotazníka).

Plánovací formulár prieskumu

Dôležité otázky
Prečo

je

potrebné

získať

Zdôvodnenie
informácie

prostredníctvom prieskumu?

Poznámky

Tieto informácie budú tvoriť základ údajovej základne,
údajovej základne, z ktorej sa bude vychádzať pri
tvorbe samotného dokumentu.

Čo je jeho cieľom?

Zapojenie odbornej aj širokej verejnosti do procesu
tvorby diela. Získanie pohľadu obyvateľa mesta na
riešenú problematiku.

Akým spôsobom sa bude uskutočňovať?

Realizovať sa bude
formálne - dotazníkom,
neformálne

-

pripomienkovanie

a

diskusie

so

zapojenými odborníkmi pre každého záujemcu.

Aké budú finančné nároky?

Financovanie

procesu

tvorby

dokumentu

bude

zabezpečené v rámci implementácie projektu „Podpora
regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese
Gelnica“; Kód projektu v ITMS2014+: 314011APG4.
Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý v rámci
Operačného

programu

Efektívna

verejná

správa

a spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.
Poskytovateľ príspevku : Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky

Aké budú časové nároky?

Dotazník bol realizovaný v priebehu septembra 2021/
december 2021
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Kto

bude

za

realizáciu

prieskumu

zodpovedný?

Príprava dotazníkov je v gescii
vyplnených

dotazníkov

bude

spracovateľa. Zber
prebiehať

v

gescii

obecného úradu. Spracovanie dotazníkov má na
starosti spracovateľ.

Zdroj: Vlastné spracovanie

Pre spracovanie PHRSR obce Smolnícka Huta boli rovnako použité kvantitatívne a
kvalitatívne údaje, ktoré pre jednotlivé spracovávané oblasti archivujú a verejne sprístupňujú
na svojom webovom sídle verejnoprávne a štátne organizácie a samospráva na miestnej alebo
regionálnej úrovni:

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma

Zdroj dát

Demografia

Štatistický úrad SR

Bývanie

Webová stránka
www.statistics.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

www.upsvar.sk

Košický samosprávny kraj

www.vucke.sk

Štatistický úrad SR

www.statistics.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Školstvo a vzdelávanie

www.upsvar.sk

Obecný úrad Smolnícka huta

www.smolnickahuta.sk

Obecný úrad Smolnícka huta

www.smolnickahuta.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

www.upsvar.sk

Zdravotníctvo
Sociálna starostlivosť

Štatistický úrad SR

www.statistics.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ekonomická situácia

Technická infraštruktúra a vybavenosť

Obecný úrad Smolnícka huta

www.upsvar.sk
www.smolnickahuta.sk

Štatistický úrad SR

www.statistics.sk

Železničná spoločnosť Slovensko a. S.

www.slovakrail.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
Štatistický úrad SR

www.minzp.sk
www.statistics.sk

Obecný úrad Smolnícka huta

www.smolnickahuta.sk

Zdroj: Vlastné spracovanie

V obci pôsobiace podnikateľské subjekty zamestnávajúce časť ekonomicky aktívneho
obyvateľstva sú uvedené v prílohách, (vid. Prílohy 3, Evidencia podnikateľských subjektov)
a tvoria samostatnú prílohu dokumentu PHRSR.
Mimovládne organizácií aktívne v obci, ktoré sa zaoberajú rôznymi aktivitami sú uvedené
v prílohách (vid. Prílohy 4, Evidencia nepodnikateľských subjektov ).
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Strategická časť

2

Strategická časť PHRSR obsahuje stratégiu rozvoja obce Smolnícka Huta pri zohľadnení jej
vnútorných špecifík i vonkajších vplyvov. Definuje hlavné ciele, priority rozvoja obce a
rešpektuje princípy regionálnej politiky v záujme dosiahnuť rozvoj územia. Kooperovane s
miestnymi obyvateľmi boli identifikované silné a slabé stránky dotknutého územia. Zároveň
boli stanovené aktuálne príležitosti, ktoré môžu vplývať ako hybná sila na rozvoj a tiež riziká
alebo ohrozenia, ktoré by rozvoj spomaľovať alebo v určitých kritických situáciách značne
obmedziť. Stanovili sme základné problémové oblasti, ktoré boli premietnuté do identifikácie
základných potrieb územia. Pri zohľadnení týchto skutočností bola následne navrhnutá
strategická vízia územia, ktorá definuje predstavu občanov obce Smolnícka Huta o budúcom
želanom stave svojho územia.

2.1 Vízia územia
Obec Smolnícka Huta definuje víziu svojho územia nasledovne:
,,Obec Smolnícka Huta je obcou, ktorá vytvára kvalitné prostredie pre život. Využíva
svoje danosti prospech trvalo udržateľného hospodárstva, sociálneho a územného
rozvoja a je sebavedomým členom Košického samosprávneho kraja.“
Na základe definovanej vízie územia si obec do roku 2028 stanovila:
•

Z hospodárskej oblasti: zlepšiť vzhľad, vybavenosť a celkovú atraktivitu obce, a tým
zabezpečiť vhodné podmienky na život pre miestnych obyvateľov, rozvoj investícií,
podnikania a cestovného ruchu,

•

Zo sociálnej oblasti je v záujme: podporovať rozvoj komunitnej spolupráce, sociálnej
inklúzie a vzdelávania v obci,

•

Z environmentálnej oblasti je v záujme: realizovať aktivity prospievajúce k ochrane a
zlepšovaniu stavu životného prostredia, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a
efektívnemu systému odpadového hospodárstva.
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2.2 Formulácia a návrh stratégie
Hlavným cieľom definovania rozvojovej stratégie je určenie základnej hierarchickej štruktúry
pre dané programovacie obdobie. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria:
•

ciele,

•

priority,

•

opatrenia a

•

aktivity.

Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentov je dôležité dbať, aby
jednotlivé ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli koherentné (neprekrývali
sa). Pre každú programovú oblasť je definovaný jeden globálny resp. strategický cieľ.
Špecifické ciele predstavujú jasnú, výstižnú a hutnú charakteristiku cieľového stavu.
Dosiahnutie tohto stavu je zámerom rozvojovej stratégie na detailnejšej úrovni ako je
globálny cieľ. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority. Aktivity
predstavujú typy činností – projektov, ktoré sa obec bude snažiť v rámci vymedzených
opatrení realizovať.
Rozvojová stratégia obce Smolnícka Huta pozostáva z jedného strategického cieľa (Tab.15:
Ciele a priority pre jednotlivé rozvojové oblasti PHRSR) a troch špecifických cieľov, ktoré
vychádzajú z identifikovaných potrieb územia a vymedzujú tri základné prioritné rozvojové
celky (osi) stratégie:
A. Hospodárska oblasť
B. Sociálna oblasť
C. Environmentálna oblasť
Pre každú z týchto prioritných osí bol navrhnutý samostatný špecifický cieľ. Napĺňanie
špecifických cieľov bude priamym spôsobom prispievať k naplneniu dlhodobého
strategického cieľa rozvojovej stratégie územia.
Tab.15: Ciele a priority pre jednotlivé rozvojové oblasti PHRSR
Hospodárska oblasť
Globálny cieľ

Zlepšiť vzhľad, vybavenosť a celkovú atraktivitu obce, a tým zabezpečiť vhodné podmienky na život pre
miestnych obyvateľov, rozvoj investícií, podnikania a cestovného ruchu.

Priority

1. Podpora tradičných odvetví priemyslu, lesného hospodárstva poľnohospodárstva.
2. Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
3. Energetická efektívnosť a progresívne technológie vo výrobe
4. Komunikácie
5. Doprava
6. Technická infraštruktúra
7. Propagácia obce
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8. Rekreačno - relaxačné zázemie obce.
9. Cestovný ruch.
10. Administratíva
11. Bezpečnosť
12. Budovanie a rozvoj informačnej infraštruktúry.
13. Počítačová gramotnosť
Sociálna oblasť
Globálny cieľ

Podporovať rozvoj komunitnej spolupráce, sociálnej inklúzie a vzdelávania v obci.

Priority

14. Sociálne služby
15. Zdravotnícke služby
16. Služby zamestnanosti
17. Vzdelávanie
18. Šport
19. Kultúrna infraštruktúra
20. Propagácia v oblasti kultúry
Environmentálna oblasť

Globálny

Realizovať aktivity prispievajúc k ochrane a zlepšovaniu stavu životného prostredia, využívaniu

cieľ

obnoviteľných zdrojov energie a efektívnemu systému odpadového hospodárstva.

Priority

21. Odpadové hospodárstvo
22. Informovanosť a poradenstvo
23. Ochrana a racionálne využívanie vôd, ochrana pred povodňami
24. ochrana ovzdušia
25. Ochrana a rozvoj ostatných zložiek životného prostredia

Zdroj: vlastné spracovanie

Každý špecifický cieľ vymedzujú jednotlivé priority, ktoré napĺňajú rozvojovú stratégiu.
Navrhovaná rozvojová stratégia zohľadňuje riešenie najdôležitejších problémov územia, ktoré
spomaľujú všestranný rozvoj obce, znižujú jej konkurencieschopnosť a zároveň sú dôvodom
nízkej kvality života miestnych obyvateľov.
Pri definovaní rozvojovej stratégie sa prihliadalo na názory všetkých cieľových skupín
obyvateľstva, miestnych podnikateľov, predstaviteľov samosprávy, a tiež miestnych
záujmových združení a organizácií. Pracovná skupina pre prípravu PHRSR obce Smolnícka
Huta bola starostlivo vybratá z aktívnych obyvateľov obce s pomerným zastúpením podľa
veku, pohlavia, ekonomickej aktivity a hlavne záujmu prispieť vlastnou aktivitou a časom k
vytvoreniu budúcej rozvojovej stratégie.
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2.3 Výber a popis strategických cieľov
Pri formulácii stratégie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Smolnícka Huta na roky 2022 - 2028 boli zohľadnené priority vízia a stratégia rozvoja
Slovenska do roku 2030, ktorá je základným implementačným dokumentom plnenia
národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov v
Slovenskej republike. Zároveň plní úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR v
zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Jej obsah je v plnom súlade
s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti udržateľného rozvoja v jeho
ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere. Ide predovšetkým o tzv. Európsku
zelenú dohodu, ktorá je kľúčovým dokumentom novej Európskej komisie a ktorá takisto
vychádza z cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030, pričom reaguje na zmenu klímy.
Slovensko 2030 zároveň reflektuje na aktuálne programové dokumenty EÚ, ktoré vznikajú v
súvislosti so začiatkom nového programového obdobia EÚ 2021 – 2027. Rovnako zohľadňuje
situáciu v spoločnosti ovplyvnenú dopadmi pandémie koronavírusu Covid 19.
,,V súlade s programovými dokumentmi širšej územnej pôsobnosti platnými pre SR a pre
krajiny EÚ i členov OSN sa bude vízia rozvoja obce napĺňať v 3 prioritných oblastiach –
ochrana a rozvoj zdrojov, ich udržateľné využívanie a rozvoj komunít. Tieto programy sú
chápané ako prierezové, integrujúce problematiku rôznych rezortov a rôznych úrovní štátnej
správy a územnej samosprávy.“46 Chápané sú v kontexte rozvoja sídelného prostredia obce
Smolnícka Huta. Významným faktorom zabezpečenia a zlepšenia kvality sídelného prostredia
sú dopravné projekty vytvárajúce predpoklady inteligentného a inkluzívneho rastu.
Udržateľný rast sa zakladá na: ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní
biologickej rozmanitosti, zavedení efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej energie
využívajúcich informačné a telekomunikačné technológie, využívaní sietí pokrývajúcich celú
EÚ s cieľom poskytnúť podnikom (hlavne malým výrobným spoločnostiam) ďalšiu
konkurenčnú výhodu, zlepšení podnikateľského prostredia, a to najmä pre MSP, dobre
informovaných spotrebiteľoch. Inkluzívny rast predstavuje rast založený na efektívnom
využívaní vnútorných zdrojov regiónu: ľudských, prírodných, kapitálových. Významným
faktorom inkluzívneho rastu je spokojnosť obyvateľov a ich ochota podieľať sa na ňom. Úzko
s tým súvisí rozvoj športu, voľnočasových aktivít, aktívneho trávenia voľného času, relaxu,
zábavy, kultúry, umenia. Sú to aktivity, ktoré podporujú kreatívnosť a zohľadňujú potreby
všetkých vekových kategórii a sú im súčasne dostupné.
Pre každú oblasť je stanovený globálny cieľ, ktorý sa bude dosahovať prostredníctvom
priorít, ktorým prináleží cieľ. Priority sú rozčlenené na konkrétnejšie opatrenia, pre ktoré
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budú rámcovo popísané oprávnené aktivity, resp. plánované projekty určené na
implementáciu počas rokov 2022-2028.
Stratégia cieľov a opatrení
Vízia: ,,Obec Smolnícka Huta je obcou, ktorá vytvára kvalitné prostredie pre život. Využíva svoje danosti prospech trvalo
udržateľného hospodárstva, sociálneho a územného rozvoja a je sebavedomým členom Košického samosprávneho kraja.“
Prioritná oblasť – Hospodárska
Priorita

Prioritná oblasť - Sociálna

Prioritná oblasť - Environmentálna

14. Sociálne služby

21. Odpadové hospodárstvo

1. Zabezpečiť rozvoj

14. Doplniť chýbajúcu infraštruktúru

21. Nakladanie s komunálnym a

tradičných odvetví v obci.

sociálnych zariadení v obci a zvýšiť

drobným stavebným odpadom

1. Podpora tradičných odvetví
priemyslu, lesného
hospodárstva
poľnohospodárstva.

Cieľ

ich kvalitu.
Opatrenie

1.1. Rekonštrukcia objektov,

14.1 Obyvatelia v dôchodkovom

budov a hál lesnej výroby

veku

21.1 V súlade s prijatými
koncepciami zabezpečiť

a banskej činnosti,

permanentné znižovanie podielu

rekonštrukcia objektov lesnej

skladovanej časti odpadov, k čomu

výroby, rekonštrukcia objektov

organizovať mobilné zbery textílii,

drevovýroby

kovového odpadu, viacvrstvových
obalov nebezpečných odpadov.
14.2 Mladé rodiny s deťmi.

21.2 Zabezpečiť separáciu
komunálneho odpadu v obci
21.3 Rekultivácia čiernych skládok.
21.4 Výstavba zberného dvora a
výstavba obecného kompostoviska

14.3 Marginalizované skupiny.

21.5 Vybudovanie prístreškov a
ohrád pre umiestňovanie domového
odpadu, umiestnenie malých
smetných košov vo verejných
komunikačných priestoroch
21.6 Výstavba splaškovej
kanalizačnej siete a ČOV
21.7 Výstavba dažďovej kanalizačnej
siete.

Priorita

2. Podpora inovačných aktivít

15. Zdravotnícke služby

22. Informovanosť a poradenstvo

15. Zlepšiť úroveň poskytovania

22. Zabezpečiť účinný systém

zdravotníckych a sociálnych služieb.

informovanosti a poradenstva

v podnikoch.
Cieľ

2. Vytvorenie podmienok na
rozvoj inovačných aktivít v
súkromných podnikoch.

Opatrenia

2.1 Zavádzanie nových

15.1 Podpora poradenskej činnosti

22.1 Spracovať koncepciu

technológií do súčasných

zabezpečenia informovanosti,

výrobných prevádzok

poradenstva a prevencie v oblasti ŽP.
Trvale preferovať poradenstvo a
prevenciu pred represiou
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Priorita

3. Energetická efektívnosť a

16. Služby zamestnanosti

progresívne technológie vo

23. Ochrana a racionálne využívanie
vôd, ochrana pred povodňami

výrobe
Cieľ

3. Zvýšenie energetickej

16. Zlepšenie zamestnanosti a

23. Zabezpečiť ochranu a racionálne

efektívnosti na strane výroby

sociálnej inklúzie rizikových skupín

využívanie vôd, ochranu pred

aj spotreby a zavádzanie

obyvateľov obce.

povodňami

3.1 Podpora výstavby zariadení

16.1 Podpora poradensko-

23.1 Zabezpečiť dostatok kvalitnej

na využívanie obnoviteľných

vzdelávacích aktivít zameraných na

pitnej vody, minimalizovať straty vo

zdrojov energie

získavanie sociálnych zručností pri

vodovodných sieťach.

hľadaní si zamestnania a

23.2 Revitalizácia proti záplavových

komunikácie s potenciálnym

opatrení

progresívnych
technológií v energetike.
Opatrenia

zamestnávateľom pre
znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie.

23.3 Revitalizácia a úprava korýt
vodných tokov
23.4 Sanácia environmentálnych
záťaží

Priorita

4. Komunikácie

17. Vzdelávanie

24 ochrana ovzdušia

Cieľ

4. Zabezpečiť výstavbu a

17. Zabezpečiť rozvoj a údržbu

24. Zabezpečiť účinnú ochranu

rekonštrukciu miestnych a

infraštruktúry vzdelávania a

ovzdušia pred malými a strednými

štátnych komunikácií.

Opatrenia

zabezpečenie podmienok pre

zdrojmi znečistenia nachádzajúcimi

efektívnu vzdelávaciu činnosť v obci

sa v katastrálnom území obce.

4.1 Výstavba a rekonštrukcia

17.1 Modernizácia zariadení

24.1 Zabezpečiť zníženie

miestnych komunikácií v obci

predškolskej výchovy.

produkovaných emisií hlavným
zdrojom znečistenia – domácnosti.

4.2 Výstavba a rekonštrukcia
štátnych komunikácií v obci.
4.3 Výstavba cyklotrás na
prepojenie sídiel regiónu.
4.4 Dostavba parkovísk pre
potreby občianskej
infraštruktúry.
4.5 Dostavba a rekonštrukcia
chodníkov popri miestnych
komunikáciách.
4.6 Rekonštrukcia/výstavba
mostov a lávok.
Priorita

5. Doprava

18. Šport

25. Ochrana a rozvoj ostatných
zložiek životného prostredia

Cieľ

Opatrenia

5. Zabezpečenie dopravného

18. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie

spojenia hromadnou

vyváženej ponuky výkonnostného a

autobusovou dopravou

rekreačného športu.

5.1 Riešenie zastávok SAD ako

18.1

Výstavba a rekonštrukcia

25. Realizácia protieróznych opatrení

25.1 Realizácia protieróznych

prvkov drobnej architektúry

športovej infraštruktúry

opatrení

(prístrešky, lavičky, sedenia,

18.2 Rozvoj mimoškolskej činnosti –

25.2 Výstavba a revitalizácia

informačné tabule, smetné

športové kluby, turistika, krúžky

oddychových zón v obci.

koše, zeleň,...).
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Priorita

6. Technická infraštruktúra

19. Kultúrna infraštruktúra

Cieľ

6. Zabezpečiť rozvoj a

19. Zachovanie kultúrno–

rekonštrukciu technickej

historického potenciálu obce a

infraštruktúry v obci

rozvoj kultúrnych, informačných a
voľnočasových aktivít v nadväznosti
na rozvoj cestovného ruchu na
regionálnej a miestnej úrovni.

Opatrenia

6.1 Rozšírenie verejného

19.1 Revitalizácia multifunkčného

osvetlenia

kultúrneho zariadenia.

6.2 Revitalizácia pietnych miest

19.2 Rekonštrukcia kultúrnych

v obci.

pamiatok.

6.3 Zásobovanie pitnou vodou.

19.3 Podpora kultúrnych podujatí v

6.4 Zníženie energetickej

obci

náročnosti budov
Priorita

7. Propagácia obce

20. Propagácia v oblasti kultúry

Cieľ

7. Zabezpečiť účinnú

20. Vytvorenie podmienok na

propagáciu obce.

efektívnu propagáciu obce v oblasti

7.1 Aktualizácia www stránky

20.1 Propagácia kultúry na

obce

Internete prostredníctvom www

7.2 Podpora budovania

stránky obce

kultúry.
Opatrenia

informačných tabúľ v obci
Priorita

8. Rekreačno - relaxačné
zázemie obce.

Cieľ

8. Budovanie relaxačno –

Opatrenia

8.1 Podpora vytvárania nových

rekreačného zázemia obce.
atraktivít obce
Priorita

9. Cestovný ruch.

Cieľ

9. Podporovať podnikateľské
aktivity v cestovnom ruchu

Opatrenia

9.1 Podporovať podnikateľské
subjekty, neziskové
organizácie a inštitúcie pri
získavaní finančných
prostriedkov z grantov a
fondov EÚ

Priorita
Cieľ

10. Administratíva
10. Zabezpečiť rozvoj
administratívnej infraštruktúry
a podmienok na výkon
samosprávnych
funkcií v obci

Opatrenia

10.1 Modernizácia Obecného
úradu

Priorita

11. Bezpečnosť

Cieľ

11. Vytvorenie podmienok na
znižovanie kriminality v obci a
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ochranu majetku obyvateľov a
ostatných subjektov v obci.
Opatrenia
Priorita

11.1 Bezpečnosť
12. Budovanie a rozvoj
informačnej infraštruktúry.

Cieľ

12. Zabezpečiť technické
podmienky na prechod
samosprávy na nový typ
vládnutia - e - government.

Opatrenia

12.1 Rozvoj infraštruktúry
informačných systémov
samosprávy
12.2 Zavádzanie efektívnych
elektronických služieb
poskytovaných na úrovni
samosprávy

Priorita

13. Počítačová gramotnosť

Cieľ

13. Zvýšenie počítačovej
gramotnosti obyvateľov a
pracovníkov samosprávy

Opatrenia

13.1

Podpora zvyšovania

počítačového vedomia u
pracovníkov samosprávy
13.2 Podpora zvyšovania
počítačového vedomia u
obyvateľov obce.
13.3 Podpora vzdelávacích
aktivít zameraných na
zvyšovanie zručností a
vedomostí o internete a
motiváciu k používaniu
internetu a elektronických
služieb.

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Programová časť

3

Programová (plánovacia) časť PHRSR na obdobe 2022 - 2028 obsahuje podrobnejšie
spracovanie strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej oblasti na
úroveň opatrení a aktivít (Formulár č. P 1: Tabuľka opatrení, projektov a aktivít podľa
oblasti), potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR obce Smolnícka Huta. Obsahuje
podrobnejšie rozpracovanie cieľov na úrovni opatrení a projektov/aktivít.
Opatrenia projektov a aktivít podľa oblasti
Opatrenia

Projekt/ Aktivita

1.1 Rekonštrukcia objektov, budov a hál

1.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

lesnej výroby a banskej činnosti,

1.1.2 Rekonštrukcia objektov

rekonštrukcia objektov lesnej výroby,

1.1.3 Oprava lesných ciest

rekonštrukcia objektov drevovýroby

1.1.4 Opravy nespevnených lesných ciest

2.1 Zavádzanie nových technológií do

2.1.1 Modernizácia technológie v podnikoch výroby

súčasných výrobných prevádzok.
3.1 Podpora výstavby zariadení na

3.1.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

3.1.2 Osadenie fotovoltaických panelov

4.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych

4.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

komunikácií v obci

4.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

4.2 Výstavba a rekonštrukcia štátnych

4.2.1 Rekonštrukcia cesty II/549 smerom na obec

komunikácií v obci.

Smolník.

4.3 Výstavba cyklotrás na prepojenie

4.3.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

sídiel regiónu a obnova existujúcich

4.3.2 Výstavba cyklotrás
4.3.3 Obnova existujúcich cyklotrás

4.4 Dostavba parkovísk pre potreby

4.4.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

občianskej infraštruktúry

4.4.2 Výstavba parkovacích miest v obci

4.5 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov

4.5.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

popri miestnych komunikáciách.

4.5.2 Rekonštrukcia a dostavba chodníkov
4.5.3 Revitalizácia odtokových kanálov

4.6 Rekonštrukcia/výstavba mostov a

4.6.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

lávok.

4.6.2 Rekonštrukcia premostenia

5.1 Riešenie zastávok SAD ako prvkov

5.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

drobnej architektúry (prístrešky, lavičky,

5.1.2 Rekonštrukcia a dostavba zastávok SAD.

sedenia, informačné tabule, smetné koše,

5.1.3 Rekonštrukcia autobusových zastávok SAD –

zeleň,...).

využívanie smart technológií (príchody a odchody
autobusov), elektronické informačné tabule.

6.1 Rozšírenie verejného osvetlenia

6.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie
6.1.2 Rozšírenie verejného osvetlenia

6.2 Revitalizácia pietnych miest v obci.

6.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie.
6.2.2 Revitalizácia areálu obecného cintorína.
6.2.3 Rekonštrukcia budovy domu smútku.
6.2.4 Výstavba Urnového hája.

6.3 Zásobovanie pitnou vodou

6.3.1 Spracovanie technickej dokumentácie
6.3.2 Rekonštrukcia vodovodu, výmena potrubia

64

Prioritná oblasť

Hospodárska oblasť

PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022 – 2028
6.4 Zníženie energetickej náročnosti

6.4.1 Zateplenie verejných budov a budov vo vlastníctve

budov.

obce

7.1 Aktualizácia www stránky obce

7.1.1 Finančné zabezpečenie.
7.1.2 Obsahová analýza www stránky.
7.1.3 Priebežná aktualizácia www stránky

7.2 Podpora budovania informačných

7.2.1 Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o

tabúľ v obci.

atraktivitách obce.
7.2.2 Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich
kultúrne hodnoty obce.

8.1 Podpora vytvárania nových atraktivít

8.1.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

obce

8.1.2 Realizácia turistických chodníkov
8.1.3 Model železničnej úzkokoľajnej trate Smolnícka
Huta
8.1.4 Príprava bežkárskej trate- strojové zariadenie
8.1.5 Cyklotrasa - bežkárska trať - Dom rodiny ALI polyfunkčný dom
8.1.6 Raznica mincí
8.1.7 Replika taviacej pece
8.1.8 Revitalizovaný val úzkorozchodnej železnice spojenie centra obce so starou stanicou
8.1.9 Areál starej stanice - múzeum úzkorozchodnej
železnice
8.1.10 Areál starej stanice - zážitkové bývanie na stanici
8.1.11 Areál starej stanice - požičovňa Ebikov

9.1 Podporovať podnikateľské subjekty,

9.1.1 Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové

neziskové organizácie a inštitúcie pri

organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných

získavaní finančných prostriedkov z

prostriedkov z grantov a fondov EÚ.

grantov a fondov EÚ.

9.1.2 Obecný sociálny podnik

10.1 Modernizácia Obecného úradu

101.1 Modernizácia vybavenia úradu a rekonštrukcia
budovy.
10.1.2 Spracovanie doplnkov územného plánu obce.

11.1 Bezpečnosť

11.1.1 Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice.
11.1.2 Podpora činnosti MOPS.

12.1 Rozvoj infraštruktúry informačných

12.1.1 Technické zabezpečenie IS.

systémov samosprávy

12.1.2 Tvorba základného SW na komunikáciu občan –
samospráva – podnikateľské subjekty.
12.1.3 Zvýšenie dostupnosti signálu mobilných
operátorov.
12.1.4 Rozšírenie Wi-Fi zón (10 prístupových bodov).

12.2 Zavádzanie efektívnych

12.2.1 Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e –

elektronických služieb poskytovaných na

služieb v obci.

úrovni samosprávy
13.1 Podpora zvyšovania počítačového

13.1.1 Realizácia kurzov v oblasti nových SW pre

vedomia u pracovníkov samosprávy.

pracovníkov miestnej samosprávy.

13.2 Podpora zvyšovania počítačového

13.2.1 Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového

vedomia u obyvateľov obce.

vedomia u obyvateľov obce.

13.3 Podpora vzdelávacích aktivít

13.3.1 Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o
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zameraných na zvyšovanie zručností a

internete.

vedomostí o internete a motiváciu k
používaniu internetu a elektronických
služieb.
14.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku

14.1.1 Zabezpečenie terénnej sociálnej služby.
14.1.2 Zabezpečenie služby donášky nákupov starším
obyvateľom obce
14.1.3 Zabezpečenie stravovania pre seniorov

14.2 Mladé rodiny s deťmi.

14.2.1 Výber vhodnej alternatívny zariadenia.
14.2.2 Vypracovanie technickej dokumentácie.
14.2.3 Zriadenie vhodného zariadenia pre podporu
mladých rodín s deťmi.

14.3 Marginalizované skupiny.

14.3.1 Zriadenie obecného sociálneho podniku - výroba
a služby.
14.3.2 Podpora činnosti MOPS
14.3.3 Sociálne bývanie nízkeho štandardu

15.1 Podpora poradenskej činnosti.

15.1.1 Zabezpečenie personálnych kapacít.
15.1.2 Zabezpečenie priestorov.

16.1 Podpora poradensko-vzdelávacích

16.1.1 Zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie

aktivít zameraných na získavanie

poradenských služieb.

sociálnych zručností pri hľadaní si

16.1.2 Personálne zabezpečenie poradenstva

zamestnania a komunikácie s
potenciálnym zamestnávateľom pre
znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie.
17.1 Modernizácia zariadení predškolskej

17.1.1 Rekonštrukcia interiérov materskej školy.

výchovy

17.1.2 Modernizácia vnútorného vybavenia.
17.1.3 Revitalizácia okolia MŠ.
17.1.4 Zníženie energetickej náročnosti MŠ - LED
technológie, zateplenie.
17.1.5 Rekonštrukcia strechy budovy.
17.1.6 Modernizácia tepelného hospodárstva MŠ.
17.1.7 Rekonštrukcia interiérov materskej školy.
17.1.8 Modernizácia vybavenia MŠ

18.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej

18.1.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

infraštruktúry

18.1.2 Workout ihrisko

18.2 Rozvoj mimoškolskej činnosti –

18.2.1 Zabezpečenie priestorov

športové kluby, turistika, krúžky
19.1 Revitalizácia multifunkčného

19.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

kultúrneho zariadenia.

19.1.2 Rekonštrukcia a revitalizácia budovy kultúrneho
domu.
19.1.3 Modernizácia vybavenia obecnej knižnice –
obnova hardvéru a softvéru, zvýšenie počtu bodov
pripojenia na internet pre účely čitárne.

19.2 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok.

19.2.1 Vypracovanie dokumentácie
19.2.2 Rekonštrukcia objektov (stanica úzkokoľajky,
a pod.)
19.2.3 Heimatstube ,,Izba tradícií“ – rekonštrukcia
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interiéru obecného múzea
19.3 Podpora kultúrnych podujatí v obci.

19.3.1 Organizovanie kultúrnych podujatí v obci.

20.1 Propagácia kultúry na Internete

20.1.1 Finančné zabezpečenie.

prostredníctvom www stránky obce

20.1.2 Obsahová analýza www stránky.
20.1.3 Priebežná aktualizácia www stránky

21.1 V súlade s prijatými koncepciami

21.1.1 Zvýšiť environmentálneho povedomie ľudí.

zabezpečiť permanentné znižovanie

21.1.2 Zber nebezpečných odpadov.

podielu skladovanej časti odpadov, k

Environmentálna

čomu organizovať mobilné zbery textílii,

oblasť

kovového odpadu, viacvrstvových obalov
nebezpečných odpadov
21.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho

21.2.1 Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu

odpadu v obci.

separovaného zberu.
21.2.2 Zabezpečenie nádob pre separovaný zber.

21.3 Rekultivácia čiernych skládok

21.3.1 Revitalizácia a sanácia čiernych skládok
21.3.2 Vyčistenie priestoru zastávok SAD.

21.4 Výstavba zberného dvora a

21.4.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

výstavba obecného kompostoviska.

21.4.2 Výstavba komunitnej kompostárne
21.4.3 Výstavba zberného dvora
21.4.4 Oplotenie areálu zberného dvora
21.4.5 Obstaranie štiepkovača a drviča do obecnej
kompostárne.
21.4.6 Obstaranie kompostérov a veľkoobjemových
kompostérov.
21.4.7 Obstaranie traktora s vlečkou

21.5 Vybudovanie prístreškov a ohrád pre

21.5.1 Vybudovanie prístreškov a ohrád pre

umiestňovanie domového odpadu,

umiestňovanie domového odpadu, umiestnenie malých

umiestnenie malých smetných košov vo

smetných košov vo verejných komunikačných

verejných komunikačných priestoroch.

priestoroch.

21.6 Výstavba splaškovej kanalizačnej

21.6.1 Zabezpečiť výstavbu splaškovej kanalizácie

siete a ČOV

pokrývajúcej zastavané územie obce vrátane
navrhovaných funkčných plôch.
21.6.2 Zrealizovať čistiareň odpadových vôd (ČOV)

21.7 Výstavba dažďovej kanalizačnej

21.7.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

siete.

21.7.2 Revitalizácia odvodňovacích kanálov na zber
povrchovej vody.
21.7.3 Pozdĺž preložiek ciest II. triedy vybudovať
dažďovú kanalizáciu zaústenú do vodných tokov.

22.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia

22.1.1 Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného

informovanosti, poradenstva a prevencie

prostredia v obci.

v oblasti ŽP. Trvale preferovať

22.1.2 Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného

poradenstvo a prevenciu pred represiou.

prostredia.

23.1 Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej

23.1.1 Údržba existujúcej vodovodnej siete.

vody, minimalizovať straty vo

23.1.2 Oprava obecných a lesných studničiek a zdrojov

vodovodných sieťach

vody

23.2 Revitalizácia protizáplalových

23.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

opatrení

23.2.2 Revitalizácia protizáplavových opatrení na toku
Smolníckeho potoka
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23.2.3 Revitalizácia protizáplavových opatrení
z banských šácht
23.2.4 Výstavba retenčných jazierok na zachytenie
prívalových vôd v mierne strmých polohách vodných
tokov.
23.2.5 Výsadba protierozívnej zelene na zadržanie vody
v území a pod..
23.3 Revitalizácia a úprava korýt vodných

23.3.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

tokov.

23.3.2 Revitalizácia a vyčistenie koryta potokov
(Smolníckeho potoka, Hajdovský potok).

23.4 Sanácia environmentálnych záťaží

23.4.1 Sanácia enviromentálnej záťaže
GL(006)/Smolník-ťažba pyritových rúd-SK/EZ/GL/237,
K.ú. Smolnícka Huta ,856819, čís.kód obce Smolnícka
Huta 543551

24.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných

24.1.1 Obmedziť spaľovanie fosílnych palív.

emisií hlavným zdrojom znečistenia –

24.1.2 Prechod na alternatívne zdroje vykurovania

domácnosti
25.1 Realizácia protieróznych opatrení.

25.1.1 Spracovanie technickej dokumentácie.
25.1.2 Na rizikových lokalitách vysadiť pásy protieróznej
krovinovej vegetácie

25.2 Výstavba a revitalizácia oddychových

25.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

zón v obci.

25.2.2 Vysadiť izolačnú zeleň vzhľadom na zníženie
negatívnych účinkov zo živočíšnej výroby na obytné
územie
25.2.3 Výstavba oddychovej zóny pri cyklotrase.
25.2.4 Údržba oddychových zón - zakúpenie RIDERY –
kosačka so sediacou obsluhou

Zdroj: Vlastné spracovanie

3.1 Merateľné ukazovatele
Zoznam navrhnutých ukazovateľov pre monitorovanie a vyhodnocovanie napĺňania cieľov
PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022 – 2028 sú spracované v nasledujúcej tabuľke:

Typ
ukazovateľa

Názov ukazovateľa

Definícia

Informačný
zdroj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
2022

Cieľová
hodnota / Rok
2028

Hospodárska oblasť
1.1 Rekonštrukcia objektov, budov a hál lesnej výroby a hospodárskych dvorov PD

Výsledok

Plocha zrekonštruovaných
verejných priestranstiev

Ukazovateľ

Obec

m2

Stav k roku 2022

Dĺžka
vybudovaných/zrekonštruovaných
ciest/ mostov

Ukazovateľ

Obec

m

Stav k roku 2022

Nárast

Nárast

2.1 Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok.

Výsledok

Nárast tržieb

Ukazovateľ

Obec

68

%

Stav k roku 2022

Nárast
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3.1 Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Výsledok

Objem vyprodukovanej elektrickej
energie

Výsledok

Dĺžka
vybudovaných/zrekonštruovaných
ciest/ mostov

Výsledok

Dĺžka
vybudovaných/zrekonštruovaných
ciest/ mostov

Výstup

Dĺžka nových/zrekonštruovaných
úsekov cyklistických komunikácií

Ukazovateľ

Obec

kWp

Stav k roku 2022

Nárast

4.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
Ukazovateľ

Obec

m

0

6000

4.2 Výstavba a rekonštrukcia štátnych komunikácií v obci
Ukazovateľ

Obec

m

Stav k roku 2022

Nárast

4.3 Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu a obnova existujúcich
Ukazovateľ

Obec

m

Stav k roku 2022

Nárast

4.4 Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry
Výstup

Počet parkovísk pre potreby
občianskej infraštruktúry

Ukazovateľ

Obec

počet

Stav k roku 2022

Nárast

4.5 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách
Výstup

Dĺžka nových/zrekonštruovaných
chodníkov

Ukazovateľ

Obec

m

Stav k roku 2022

6000

4.6 Rekonštrukcia/výstavba mostov a lávok.
Výstup

Dĺžka
vybudovaných/zrekonštruovaných
ciest/ mostov

Ukazovateľ

Obec

m

Stav k roku 2022

Nárast

5.1 Riešenie zastávok SAD ako prvkov drobnej architektúry (prístrešky, lavičky, sedenia, informačné tabule, smetné koše, zeleň,...).
Výstup

Počet zrekonštruovaných zastávok
SAD

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

3

6.1 Rozšírenie verejného osvetlenia
Nárast

Výsledok

Počet inštalovaných svietidiel

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Dopad

Zvýšenie pokrytia územia
verejným osvetlením

Ukazovateľ

Obec

%

Stav k roku 2022

Nárast

Výstup

Plocha zrekonštruovaného
cintorína

m2

Stav k roku 2022

Nárast

Výsledok

Dĺžka
vybudovanej/zrekonštruovanej
vodovodnej siete

m

0

Nárast

Dopad

Zníženie energetickej náročnosti
v%

%

Stav k roku 2022

Pokles

Výsledok

Počet nových prístupov na www
stránku

Počet

0

1500

Stav k roku 2022

5

6.2 Revitalizácia pietnych miest v obci.
Ukazovateľ

Obec

6.3 Zásobovanie pitnou vodou
Ukazovateľ

Obec

6.4 Zníženie energetickej náročnosti budov.
Ukazovateľ

Obec

7.1 Aktualizácia www stránky obce
Ukazovateľ

Obec

7.2 Podpora budovania informačných tabúľ v obci.
Výstup

Počet nových inštalovaných tabúľ

Ukazovateľ

Obec

Počet

Výsledku

Kapacita podporenej
infraštruktúry CIZS

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

Výstup

Počet nových návštevníkov obce

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

8.1 Podpora vytvárania nových atraktivít obce

9.1 Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
Výstup

Objem získaných prostriedkov

Ukazovateľ

Výstup

Počet
vybudovaných/zrekonštruovaných
objektov

Obec

mil. €

0

Nárast

Počet

0

1

10.1 Modernizácia Obecného úradu
Ukazovateľ

Obec

11.1 Bezpečnosť
Dopad

Zníženie kriminality

Ukazovateľ

Obec

%

Stav k roku 2022

Pokles

Výstup

Počet
vybudovaných/zrekonštruovaných

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

1
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objektov (hasičská zbrojnica)
12.1 Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy
Dopad

Podiel transakčných typov služieb
na celkovom počte základných
verejných e-služieb

Ukazovateľ

Obec

%

10

20

12.2 Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy
Dopad
Dopad

on-line dostupnosť 20 základných
verejných služieb
Počet potrebných dokumentov pri
vybavení agendy spojenej
s vybranou životnou udalosťou

Ukazovateľ

Obec

%

5

30

Ukazovateľ

Obec

Počet

3

1

0

2

13.1 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.
Výsledok

Počet užívateľov podporených
Projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet

13.2 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce
Počet užívateľov podporených
Výsledok
Ukazovateľ
Obec
Počet
0
Nárast
projektov
% obyvateľov ovládajúcich 5 zo 6
Výsledok
Ukazovateľ
Obec
%
0
Nárast
základných IT zručností
13.3 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu
a elektronických služieb
Počet užívateľov podporených
Výsledok
Ukazovateľ
Obec
Počet
0
Nárast
Projektov
Sociálna oblasť
14.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku
Výsledok
Výsledok

Nárast kapacity rozšírenej
infraštruktúry poskytovateľov
sociálnych služieb
Počet užívateľov podporených
projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

14.2 Mladé rodiny s deťmi.
Výsledok
Výsledok

Nárast kapacity rozšírenej
infraštruktúry poskytovateľov
sociálnych služieb
Počet užívateľov podporených
projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

Nárast

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

120

14.3 Marginalizované skupiny.
Výsledok

Počet podporených pracovných
miest sociálnych pracovníkov

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

Nárast

Výsledok

Počet podporených projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

Nárast

Počet

0

Nárast

15.1 Podpora poradenskej činnosti.
Výsledok

Počet podporených projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet užívateľov podporených
Výsledok
Ukazovateľ
Obec
Počet
0
Nárast
projektov
16.1 Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri hľadaní si zamestnania a komunikácie s
potenciálnym zamestnávateľom pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Výstup

Počet podporených projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

Nárast

Dopad

Zníženie nezamestnanosti

Ukazovateľ

Obec

%

Stav k roku 2022

Pokles

17.1 Modernizácia zariadení predškolskej výchovy
Výsledok
Výsledok

Podlahová plocha
nových/zrekonštruovaných
verejných budov
Počet užívateľov podporených
projektov

Ukazovateľ

Obec

m2

Stav k roku 2022

Nárast

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

Nárast

18.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry
Výsledok
Výsledok

Počet vybudovaných/
zrekonštruovaných ihrísk
Počet užívateľov podporených
projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

Nárast

Nárast

18.2 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, krúžky
Výsledok
Výsledok

Počet organizovaných športových
podujatí
Počet užívateľov podporených
projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

Nárast
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19.1 Revitalizácia multifunkčného kultúrneho zariadenia.
Výstup

Plocha zrekonštruovaných
verejných priestranstiev

Výstup

Počet
vybudovaných/zrekonštruovaných
kultúrnych objektov

Ukazovateľ

Dopad

Počet užívateľov

Ukazovateľ

Ukazovateľ

m2

0

Nárast

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

Stav k roku 2022

Nárast

Obec

19.2 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok.

19.3 Podpora kultúrnych podujatí v obci.
Výsledok

Počet organizovaných podujatí

Výsledok

Počet nových prístupov na www
stránku

Ukazovateľ

Obec

Počet

20.1 Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce
Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

Environmentálna oblasť
21.1 V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať
mobilné zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov
Miera recyklácie komunálneho
Výsledok
Ukazovateľ
Obec
%
Stav k roku 2022
Nárast
odpadu
21.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.
Výstup

Miera recyklácie komunálneho
odpadu

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

Počet

Stav k roku 2022

Pokles

21.3 Rekultivácia čiernych skládok
Dopad

Likvidácia čiernych skládok v obci

Ukazovateľ

Obec

21.4 Výstavba zberného dvora a výstavba obecného kompostoviska
Výsledok

Zvýšenie kapacity zariadení na
triedenie odpadov

Ukazovateľ

Obec

t

Stav k roku 2022

Nárast

Výsledok

Objem uskladneného odpadu

Ukazovateľ

Obec

t

Stav k roku 2022

Nárast

21.5 Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestňovanie domového odpadu, umiestnenie malých smetných košov vo verejných
komunikačných priestoroch.
Počet vybudovanie prístreškov a
Výsledok
Ukazovateľ
Obec
Počet
Stav k roku 2022
Nárast
ohrád
21.6 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete a ČOV
Výsledok

Dĺžka
vybudovanej/zrekonštruovanej
kanalizačnej siete

Ukazovateľ

Obec

m

0

Nárast

21.7 Výstavba dažďovej kanalizačnej siete
Dĺžka
Výsledok
vybudovanej/zrekonštruovanej
Ukazovateľ
Obec
m
0
Nárast
dažďovej kanalizačnej siete
22.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a
prevenciu pred represiou.
Výsledok

Počet vypracovaných koncepcií

Ukazovateľ

Obec

Počet

0

1

Výsledok

Počet užívateľov podporených
projektov

Ukazovateľ

Obec

Počet

Stav k roku 2022

Nárast

23.1 Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach
Výstup

Podiel populácie majúcej prístup
k bezpečnej dodávke pitnej vody

Dopad

Realizácia protipovodňových
opatrení (regulačné, vodozádržné)
- rozloha územia, pre ktoré sa
zabezpečí prevencia realizáciou
príslušných opatrení

Ukazovateľ

Obec

%

Stav k roku 2022

Nárast

Stav k roku 2022

Nárast

m

Stav k roku 2022

5500

ha

Stav k roku 2022

Pokles

23.2 Revitalizácia proti záplavových opatrení

Ukazovateľ

Obec

ha

23.3 Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov.
Dopad

Dĺžka regulovaného toku

Ukazovateľ

Obce

23.4 Sanácia environmentálnych záťaží
Dopad

Sanácia environmentálnej záťaže

Dopad

Počet domácností s vykurovaním
alternatívnymi zdrojmi energie

Ukazovateľ

Obce

24.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti
Ukazovateľ

Obec

71

%

Stav k roku 2022

Pokles
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25.1 Realizácia protieróznych opatrení.
Dopad
Výsledok

Celková plocha s realizovanými
opatreniami
Počet užívateľov podporených
Projektov

Ukazovateľ

Obec

ha

Stav k roku 2022

Nárast

Ukazovateľ

Obec

počet

0

Nárast

25.2 Výstavba a revitalizácia oddychových zón v obci.
Výsledok

Tvorba zelenej infraštruktúry

Výsledok

Plocha zrekonštruovaných
oddychových zón

Ukazovateľ
Ukazovateľ

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Obec

%

Stav k roku 2022

Nárast

Obec

2

Stav k roku 2022

Nárast

m

PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022 – 2028

4 Realizačná časť
Realizačná časť sa zameriava na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Smolnícka Huta. Obsahuje systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu na základe
stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu
formou akčných plánov.

4.1 Postup realizácie PHRSR
Realizácia rozvojovej stratégie obce Smolnícka Huta je stanovená počas platnosti PHRSR do
roku 2028 a zabezpečovaná v niekoľkých základných oblastiach:
Dopĺňanie PHRSR (v zmysle platnej metodiky PHRSR a jej aktualizácií) - v zmysle
platnej metodiky sú predpísané časti, ktoré má rozvojová stratégia obce povinne obsahovať.
Počas spracovania PHRSR neboli k dispozícii všetky metodikou požadované údaje a preto
niektoré vybrané časti PHRSR bude potrebné dopĺňať v priebehu realizácie PHRSR priebežne
alebo hneď ako budú požadované informácie alebo údaje k dispozícii.
Príprava rozvojových projektov (v zmysle platnej legislatívy a metodiky PHRSR) - je
dôležité dôkladne plánovanie a príprava pri realizáciu investičných projektov. Treba mať na
pamäti výber konkrétnych projektov, ktoré sa budú realizovať, prehodnotenie ich prínosu a
dopadu na plnenie cieľov stratégie, ekonomickej efektívnosti a stavu pripravenosti na
konkrétnu realizáciu (technická pripravenosť, povolenia, financovanie, partneri a pod.).
Realizácia rozvojových projektov (v súlade so stratégiou a akčnými plánmi) - jedná sa o
základnú a nosnú časť plnenia rozvojovej stratégie obce. Predstavuje konkrétnu realizáciu
investičných alebo neinvestičných projektov v zmysle akčného plánu a v súlade so stratégiou
PHRSR. V prípade viaczdrojového financovania s využitím dotácií je dôležité zabezpečiť
plnenie platnej legislatívy, zmluvných podmienok poskytovateľa dotácie, zaznamenania a
archivovania priebehu realizácie (foto, video, dokumenty a pod.), propagácie projektu a pod.
Monitorovanie a hodnotenie plnenia PHRSR - postupné plnenie PHRSR bude potrebné
priebežne monitorovať a vyhodnocovať. V prípade neplnenia nastavených ukazovateľov,
cieľov alebo v prípade výrazných zmien vonkajších alebo vnútorných vplyvov na obec bude
potrebné prehodnotiť nové úpravy, zmeny alebo aktualizácie vybraných častí príp. celého
PHRSR.
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Obec, podľa zákona 539/2008 Z.z., zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu
programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a
každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho
plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s
územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.
Aktualizácia plánov a stratégie PHRSR - počas jednotlivých rokov realizácie PHRSR
bude samospráva každoročne prehodnocovať a aktualizovať vybrané plány – akčný plán,
komunikačný plán, plán hodnotenia a monitorovania, finančný plán, zoznam ukazovateľov a
pod. Samospráva každoročne spracuje pripomienky úradu, poslancov, verejnosti a partnerov a
navrhne aktualizácie akčného a iných plánov pred začiatkom prípravy rozpočtu na nasledujúci
rok. Aktualizáciu PHRSR ako celku samospráva uskutoční každé 3 – 4 roky.

4.2 Spolupráca s partnermi
V rámci prípravy PHRSR obce Smolnícka Huta bolo vynaložené úsilie na vytvorenie
spolupráce v záujme efektívnej a plnohodnotnej vzájomnej komunikácie, zberu informácií,
potrieb a poznatkov čo najširšieho spektra miestnych aktérov v obci. Spolupráca bola
využívaná pri zbere údajov o obci, pri analytickom hodnotení stavu obce, SWOT analýze a
problémovej analýze obce, pri stanovení vízie a cieľov rozvojovej stratégie, pri príprave
programovej a realizačnej časti PHRSR obce.
Obec plánuje pokračovať v partnerskej spolupráci aj v realizačnej fáze svojho rozvojového
programu a to vo všetkých základných oblastiach realizácie PHRSR.
Vzájomná spolupráca bude zameraná na:
- poznatkovú spoluprácu – zber údajov, poznatkov a informácií o problémoch a potrebách
partnera, možnostiach spolupráce, čo vie partner ponúknuť pre rozvoj obce, odborná pomoc a
poradenstvo pri realizácii PHRSR, inštitucionálne príp. organizačné zabezpečenie plnenia
niektorých aktivít realizácie PHRSR, realizácia samostatných aktivít / projektov v rámci
akčného plánu PHRSR a pod.;
- finančnú spoluprácu – spolufinancovanie spoločných projektov realizovaných v rámci
akčného plánu PHRSR, samostatná realizácia a financovanie rozvojových projektov v súlade
s rozvojovou stratégiou obce, sponzorské a dotačné príspevky na realizáciu vybraných aktivít
obce a pod.;
- materiálnu a pracovnú spoluprácu – nefinančná pomoc zameraná na materiálne alebo
technické zabezpečenie realizácie aktivít / projektov obce, odpracovaný čas a dobrovoľná

74

PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022 – 2028

spolupráca, odborná výpomoc alebo poradenstvo, organizácia vzdelávania, seminárov a iných
podujatí v záujme realizácie aktivít PHRSR a pod.;
- mediálnu spoluprácu – spolupráca pri zabezpečovaní komunikačných a informačných aktivít
v súlade s komunikačnou stratégiou PHRSR, zabezpečovanie spätnej väzby v súlade s
výsledkami a dopadmi realizácie projektov a aktivít PHRSR, propagačné a mediálne aktivity
alebo projekty a pod.

4.3 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie PHRSR
Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva,
schvaľuje, riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a
realizácií PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych
operačných programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov.
Analyzuje potreby, ktoré sa plánujú prefinancovať z príspevkov na projekty, sleduje výzvy na
predkladanie žiadostí, legislatívu, pravidlá, pri príprave spolupracuje s vecnými útvarmi a
externým prostredím, vytvára podmienky pre realizáciu projektov, monitoruje priebeh
realizácie projektov, zúčastňuje sa na kontrole práce na projektoch, kontroluje práce na
realizácii projektov a hodnotí ukončené projekty, sleduje legislatívu a pravidlá pre čerpanie
fondov EÚ a grantov, komunikuje s riadiacim orgánom, monitoruje realizáciu projektov.
Do procesu zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné
zložky: Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starosta a
obecné zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať
politiku a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním
zabezpečované činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a
účinnosti podpory rozvoja aktivít na území obce. Výkonným orgánom sú poverení pracovníci.
Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a
rozvojových cieľov riešeného územia. Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník
riešeného územia. Dohliada na spracovanie všetkých dokumentov do účtovníctva a
administratívy

riešeného

územia.

Kontrolný

orgán

je

zastúpený

hlavným

kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia. Ten dohliada na vykonávanie
jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať naplnenie jednotlivých
opatrení a vypracovávať správu o kontrole
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Obecný úrad zabezpečuje trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný
rozvoj prostredníctvom PHRSR a Akčných plánov. Obecný úrad v súčinnosti s poslancami
OZ a zriadenými komisiami pripravuje vízie, stratégie, iniciuje aktivity strategického rozvoja
obce, vykonáva stratégiu regionálneho rozvoja, vypracováva program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja, koordinuje spoluprácu na jeho vypracovaní, spolupracuje s externým
prostredím, vedie databázy kontaktov, vedie prehľad o organizáciách tretieho sektora, pomáha
a vytvára podmienky na ich činnosť.
Úrad analyzuje potreby, ktoré sa plánujú prefinancovať z príspevkov na projekty, sleduje
výzvy na predkladanie žiadostí, legislatívu, pravidlá, pri príprave spolupracuje s vecnými
útvarmi a externým prostredím, vytvára podmienky pre realizáciu projektov, monitoruje
priebeh realizácie projektov, zúčastňuje sa na kontrole práce na projektoch, kontroluje práce
na realizácii projektov a hodnotí ukončené projekty, sleduje legislatívu a pravidlá pre čerpanie
fondov EÚ a grantov, komunikuje s riadiacim orgánom, monitoruje realizáciu projektov.
Koordinácia efektívnej a účinnej implementácie PHRSR obce bude zabezpečená
prostredníctvom príslušných komisií OZ.

4.4 Monitorovania a hodnotenia PHRSR
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme
efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z
rozvojovej stratégie pravidelne kontrolované a vyhodnocované.
Cieľom monitorovania a hodnotenia napĺňania PHRSR je zabezpečiť plynulé napĺňanie
stanovených cieľov v jednotlivých prioritách. Zodpovednosť za monitorovanie hodnôt,
vyhodnocovanie indikátorov, míľnikov, ako aj za spracovanie správ o výsledkoch
monitoringu nesie obec Smolnícka Huta, ktorá ich bude spracovávať na základe spolupráce s
poverenými zamestnancami Obecného úradu Smolnícka Huta, volenými predstaviteľmi a v
súčinnosti so socio-ekonomickými partnermi, ktorí sú zapojení do procesu implementácie
PHRSR. Vstupnými údajmi pre monitorovacie správy budú najmä evidencie vedené
Obecným úradom, programový rozpočet a ukazovatele sledované v jednotlivých
implementovaných projektoch, pokiaľ si to ich realizácia vyžaduje. Monitorovanie sa bude
realizovať raz ročne a bude mať podobu taxatívneho vymedzenia realizovaných aktivít v
kombinácii s vyhodnotením stanovených indikátorov a míľnikov. Monitorovacie správy budú
predkladané obecnému zastupiteľstvu a komisiám OZ podľa príslušnosti jednotlivých
napĺňaných priorít v rámci PHRSR, ktoré sú kompetentnými orgánmi správy oponovať,
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hodnotiť a prijímať na základe nich ďalšie rozhodnutia. Prehľad monitorovania prezentuje
nasledovná tabuľka:

Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2022 – 2028

Typ hodnotenia

Vykonať prvýkrát

Strategické hodnotenie

v roku 2027

Dôvod vykonania/ periodicita
podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHRSR a vzniknutej spoločenskej
potreby.

Vykonáva sa
pravidelnejšie a častejšie,
je založené na
Operatívne hodnotenie

krátkodobej báze. Dátum

Hodnotia sa jednotlivé aspekty PHRSR, najmä realizácia jednotlivých
projektov a ich vplyv na samotné riešené územie. Vykonáva sa ideálne viac

(mesiac a rok), kedy sa

krát ročne (min. 2-krát)

má vykonať prvý krát, si
určí samospráva
riešeného územia sama.
Tematické hodnotenie

v roku 2023, 2025, 2027,

časti PHRSR

2028

Ad hoc hodnotenie
celého PHRSR alebo
jeho časti

monitorovacej správy. Periodicitu si určí samospráva riešeného územia sama.
Vykonáva sa podľa aktuálnej potreby, ktorá vznikla nečakaným odklonením

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

Hodnotí sa vybraná časť dokumentu alebo konkrétny projektový zámer,
napr. v prípade, keď je považovaný za rizikovú, čo vyplýva z predchádzajúcej

sa od stanovených cieľov, plánovaných hodnôt alebo pri návrhu zmeny

podľa potreby

obsahovej štruktúry dokumentu. Nepravidelná periodicita, podľa potreby

na konci

na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta,

programovacieho obdobia

podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu ...

Zdroj: Príloha k metodike PHRSR, 2014, s.25.

Obec, podľa zákona 539/2008 Z.z., zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu
programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a
každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho
plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s
územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.

4.5 Komunikačný plán
Obec bude priebežne informovať o realizácii PHRSR prostredníctvom verejných zasadnutí
OZ, ako aj prostredníctvom webového sídla obce Smolnícka huta, www.smolnickahuta.sk. Na
webovom sídle bude možné sledovať publikované monitorovacie správy, ktoré boli schválené
obecným zastupiteľstvom. Zodpovedný za pravidelné informovanie bude OcÚ Smolnícka
Huta.
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Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR

P. č.

Časový

Miesto

rámec

konania

Cieľová skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné údaje

Výstupy

Hodnotiaca
poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,
1.

01/2023

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

verejné

rozpočtovania,

prerokovanie

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci rok

subjekty

a monitorovacia
správa plnenia

Monitorovacia

PHRSR, rozpočet na

správa,

príslušný rok,

Uznesenie OZ

Výročná správa obce,
Záverečný účet
Hodnotiaca

poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,
2.

01/2024

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

verejné

rozpočtovania,

prerokovanie

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci rok

subjekty

a monitorovacia
správa plnenia

Monitorovacia

PHRSR, rozpočet na

správa,

príslušný rok,

Uznesenie OZ

Výročná správa obce,
Záverečný účet
Hodnotiaca

poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,
3.

01/2025

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

verejné

rozpočtovania,

prerokovanie

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci rok

subjekty

a monitorovacia
správa plnenia

Monitorovacia

PHRSR, rozpočet na

správa,

príslušný rok,

Uznesenie OZ

Výročná správa obce,
Záverečný účet
Hodnotiaca

poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,
4.

01/2026

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

verejné

rozpočtovania,

prerokovanie

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci rok

subjekty

a monitorovacia
správa plnenia

Monitorovacia

PHRSR, rozpočet na

správa,

príslušný rok,

Uznesenie OZ

Výročná správa obce,
Záverečný účet
Hodnotiaca

poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,
5.

01/2027

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

verejné

rozpočtovania,

prerokovanie

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci rok

subjekty

a monitorovacia
správa plnenia

Monitorovacia

PHRSR, rozpočet na

správa,

príslušný rok,

Uznesenie OZ

Výročná správa obce,
Záverečný účet
Hodnotiaca

poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,
7.

01/2028

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

verejné

rozpočtovania,

prerokovanie

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci rok

subjekty

a monitorovacia
správa plnenia
PHRSR, rozpočet na
príslušný rok,
Výročná správa obce,
Záverečný účet

Monitorovacia
správa,
Uznesenie OZ,
Záverečná
hodnotiaca
správa

Zdroj: Príloha k metodike PHRSR, 2014, s.25.

4.6 Akčný plán obce Smolnícka Huta
Akčný plán obsahuje zoznam projektov/aktivít, ktoré prispievajú k naplneniu cieľov
jednotlivých priorít a opatrení na n + 2 roky a je potrebné ho každoročne aktualizovať na
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nasledujúce 3 roky. Aktualizovaný akčný plán PHRSR je potrebné po jeho vyhotovení
prerokovať a zobrať na vedomie v OcZ.
Akčný plán je podkladom do plánovania rozpočtu obce. Za realizáciu jednotlivých
projektov je zodpovedný gestor projektu. V akčnom pláne väčšinou ako gestor (realizátor)
vystupuje obec, t.j. priamo zodpovedným je starosta obce. V prípade, že v rámci projektu má
obec partnera, je nevyhnutné stanoviť z každej inštitúcie zodpovedné osoby s cieľom
zabezpečenia potrebnej komunikácie a zodpovednosti.
Akčný plán obce Smolnícka Huta 2022 – 2024
Hospodárska oblasť
Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie €

1.1 Rekonštrukcia objektov, budov a hál lesnej výroby a banskej činnosti, rekonštrukcia objektov lesnej výroby, rekonštrukcia objektov
drevovýroby
1.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

1.1.2 Rekonštrukcia objektov

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

1.1.3 Oprava lesných ciest

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

1.1.4 Opravy nespevnených lesných ciest

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2.1 Zavádzanie nových technológií do súčasných výrobných prevádzok
2.1.1 Modernizácia technológie v podnikoch výroby

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

3.1 Podpora výstavby zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
3.1.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

2022 – 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

3.1.2 Osadenie fotovoltaických panelov

2022 – 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
4.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.2 Výstavba a rekonštrukcia štátnych komunikácií v obci.
4.2.1 Rekonštrukcia cesty II/549 smerom na obec Smolník.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.3 Výstavba cyklotrás na prepojenie sídiel regiónu a obnova existujúcich
4.3.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.3.2 Výstavba cyklotrás

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.3.3 Obnova existujúcich cyklotrás

4.4 Dostavba parkovísk pre potreby občianskej infraštruktúry
4.4.1 Vypracovanie technickej dokumentácie

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.4.2 Výstavba parkovacích miest v obci

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.5 Dostavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách.
4.5.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.5.2 Rekonštrukcia a dostavba chodníkov

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.5.3 Revitalizácia odtokových kanálov

4.6 Rekonštrukcia/výstavba mostov a lávok
4.6.1 Vypracovanie technickej dokumentácie

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

4.6.2 Rekonštrukcia premostenia

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

5.1 Riešenie zastávok SAD ako prvkov drobnej architektúry (prístrešky, lavičky, sedenia, informačné tabule, smetné koše, zeleň,...).
5.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

5.1.2 Rekonštrukcia a dostavba zastávok SAD.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

5.1.3 Rekonštrukcia autobusových zastávok SAD – využívanie smart

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

technológií (príchody a odchody autobusov), elektronické informačné tabule
6.1 Rozšírenie verejného osvetlenia
6.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

6.1.2 Rozšírenie verejného osvetlenia

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte
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6.2 Revitalizácia pietnych miest v obci.
6.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

6.2.2 Revitalizácia areálu obecného cintorína.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

6.2.3 Rekonštrukcia budovy domu smútku.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

6.2.4 Výstavba Urnového hája

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

6.3 Zásobovanie pitnou vodou
6.3.1 Spracovanie technickej dokumentácie

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

6.3.2 Rekonštrukcia vodovodu, výmena potrubia

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

6.4 Zníženie energetickej náročnosti budov
6.4.1 Zateplenie verejných budov a budov vo vlastníctve obce

2022 - 2024

7.1 Aktualizácia www stránky obce
7.1.1 Finančné zabezpečenie.

2022 - 2024

Obec

1200

7.1.2 Obsahová analýza www stránky.

2022 - 2024

Obec

200

7.1.3 Priebežná aktualizácia www stránky

2022 - 2024

Obec

200

7.2 Podpora budovania informačných tabúľ v obci.
7.2.1 Budovanie a inštalácia tabúľ informujúcich o atraktivitách obce

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

7.2.2 Budovanie a inštalácia tabúľ propagujúcich kultúrne hodnoty obce

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1 Podpora vytvárania nových atraktivít obce
8.1.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.2 Realizácia turistických chodníkov

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.3 Model uzkokoľajnej železnice Smolnícka Huta

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.4 Príprava bežkárskej trate

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.5 Cyklotrasa – bežkárska trať – Dom rodiny ALI – polyfunkčný dom

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.6 Raznica mincí

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.7 Replika taviacej pece

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.8 Revitalizovaný val úzkorozchodnej železnice – spojenie centra obce so

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.9 Areál starej stanice – múzeum úzkokoľajnej železnice

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.10 Areál starej stanice – zážitkové bývanie na stanici

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

8.1.11 Areál starej stanice – požičovňa Ebikov

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

starou stanicou

9.1 Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
9.1.1 Podporovať podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

inštitúcie pri získavaní finančných prostriedkov z grantov a fondov EÚ.
9.1.2 Obecný sociálny podnik

10.1 Modernizácia Obecného úradu
10.1.1 Modernizácia vybavenia úradu a rekonštrukcia budovy

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

10.1.2 Spracovanie doplnkov územného plánu obce.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

11.1 Bezpečnosť
11.1.1 Rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

11.1.2 Podpora činnosti MOPS.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

12.1 Rozvoj infraštruktúry informačných systémov samosprávy
12.1.1 Technické zabezpečenie IS.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

12.1.2 Tvorba základného SW na komunikáciu občan – samospráva –

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

12.1.3 Zvýšenie dostupnosti signálu mobilných operátorov.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

12.1.4 Rozšírenie Wi-Fi zón (10 prístupových bodov).

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

podnikateľské subjekty.

12.2 Zavádzanie efektívnych elektronických služieb poskytovaných na úrovni samosprávy
12.2.1 Tvorba aplikačného softwaru na zabezpečenie e – služieb v obci

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

13.1 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u pracovníkov samosprávy.
13.1.1 Realizácia kurzov v oblasti nových SW pre pracovníkov miestnej

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

samosprávy.
13.2 Podpora zvyšovania počítačového vedomia u obyvateľov obce.
13.2.1 Realizácia kurzov na zvyšovanie počítačového vedomia u obyvateľov
obce.
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PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022 – 2028
13.3.1 Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie zručností a vedomostí o internete a motiváciu k používaniu internetu a
elektronických služieb.
13.3.1. Realizácia kurzov na zvyšovanie vedomostí o internete.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

Sociálna oblasť
14.1 Obyvatelia v dôchodkovom veku
14.1.1 Zabezpečenie terénnej sociálnej služby.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

14.1.2 Zabezpečenie služby donášky nákupov starším obyvateľom obce

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

14.1.3 Zabezpečenie stravovania pre seniorov

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

14.2 Mladé rodiny s deťmi.
14.2.1 Výber vhodnej alternatívny zariadenia

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

14.2.2 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

14.2.3 Zriadenie vhodného zariadenia pre podporu mladých rodín s deťmi

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

14.3 Marginalizované skupiny.
14.3.1 Zriadenie obecného sociálneho podniku - výroba a služby.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

14.3.2 Podpora činnosti MOPS

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

14.3.3 Sociálne bývanie nízkeho štandardu

15.1 Podpora poradenskej činnosti
15.1.1 Zabezpečenie personálnych kapacít.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

15.1.2 Zabezpečenie priestorov.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

16.1 Podpora poradensko-vzdelávacích aktivít zameraných na získavanie sociálnych zručností pri hľadaní si zamestnania a komunikácie s
potenciálnym zamestnávateľom pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
16.1.1 Zabezpečenie priestorov na uskutočňovanie poradenských služieb

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

16.1.2 Personálne zabezpečenie poradenstva

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

17.1 Modernizácia zariadení predškolskej výchovy
17.1.1 Rekonštrukcia interiérov materskej školy.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

17.1.2 Modernizácia vnútorného vybavenia.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

17.1.3 Revitalizácia okolia MŠ.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

17.1.4 Zníženie energetickej náročnosti MŠ - LED technológie, zateplenie

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

17.1.5 Rekonštrukcia strechy budovy.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

17.1.6 Modernizácia tepelného hospodárstva MŠ.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

17.1.7 Rekonštrukcia interiérov materskej školy.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

17.1.8 Modernizácia vybavenia MŠ

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

18.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry
18.1.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

18.1.2 Workaut ihrisko

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

18.2 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, krúžky
18.2.1 Zabezpečenie priestorov

2022 - 2024

Náklady budú uvedené v projekte

19.1 Revitalizácia multifunkčného kultúrneho zariadenia.
19.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

19.1.2 Rekonštrukcia a revitalizácia budovy kultúrneho domu.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

19.1.3 Modernizácia vybavenia obecnej knižnice – obnova hardvéru a

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

softvéru, zvýšenie počtu bodov pripojenia na internet pre účely čitárne.
19..2 Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok.
19.2.1 Vypracovanie dokumentácie

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

19.2.2 Rekonštrukcia objektov (stanica úzkokoľajky a pod.)

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

19.2.3 Heimatstube ,,Izba spomienok“ rekonštrukcia interiéru obecného

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

Obec

10 000

múzea
19.3 Podpora kultúrnych podujatí v obci.
19.3.1 Organizovanie kultúrnych podujatí v obci.

2022 - 2024

20.1 Propagácia kultúry na Internete prostredníctvom www stránky obce
20.1.1 Finančné zabezpečenie

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

20.1.2 Obsahová analýza www stránky.

2022 - 2024

Obec

100

20.1.3 Priebežná aktualizácia www stránky

2022 - 2024

Obec

100

Environmentálna oblasť
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21.1 V súlade s prijatými koncepciami zabezpečiť permanentné znižovanie podielu skladovanej časti odpadov, k čomu organizovať mobilné
zbery textílii, kovového odpadu, viacvrstvových obalov nebezpečných odpadov
21.1.1 Zvýšiť environmentálneho povedomie ľudí.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.1.2 Zber nebezpečných odpadov.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.2 Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu v obci.
21.2.1 Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

zberu
21.2.2 Zabezpečenie nádob pre separovaný zber.

21.3 Rekultivácia čiernych skládok
21.3.1 Revitalizácia a sanácia čiernych skládok

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.3.2 Vyčistenie priestoru zastávok SAD.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.4 Výstavba zberného dvora a výstavba obecného kompostoviska.
21.4.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.4.2 Výstavba komunitnej kompostárne

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.4.3 Výstavba zberného dvora

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.4.4 Oplotenie areálu zberného dvora

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.4.5 Obstaranie štiepkovača a drviča do obecnej kompostárne.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.4.6 Obstaranie kompostérov a veľkoobjemových kompostérov.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.4.7 Obstaranie traktora s vlečkou

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

21.5 Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestňovanie domového odpadu, umiestnenie malých smetných košov vo verejných komunikačných
priestoroch
21.5.1 Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestňovanie domového

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

Náklady budú uvedené v projekte

odpadu, umiestnenie malých smetných košov vo verejných komunikačných
priestoroch.
21.6 Výstavba splaškovej kanalizačnej siete a ČOV
21.6.1 Zabezpečiť výstavbu splaškovej kanalizácie pokrývajúcej zastavané
územie obce vrátane navrhovaných funkčných plôch
21.6.2 Zrealizovať čistiareň odpadových vôd (ČOV)

21.7 Výstavba dažďovej kanalizačnej siete
21.7.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

21.7.2 Revitalizácia odvodňovacích kanálov na zber povrchovej vody

2022 - 2024

Obec

21.7.3 Pozdĺž preložiek ciest II. triedy vybudovať dažďovú kanalizáciu

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

zaústenú do vodných tokov.
22.1 Spracovať koncepciu zabezpečenia informovanosti, poradenstva a prevencie v oblasti ŽP. Trvale preferovať poradenstvo a prevenciu pred
represiou.
22.1.1 Vypracovanie koncepcie pre ochranu životného prostredia

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

22.1.2 Prezentácia a šírenie osvety v oblasti životného prostredia

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

23.1 Zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody, minimalizovať straty vo vodovodných sieťach
23.1.1 Údržba existujúcej vodovodnej siete.
23.1.2 Oprava obecných a lesných studničiek a zdrojov vody

2022-2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022-2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

23.2 Revitalizácia protizáplavových opatrení
23.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

23.2.2 Revitalizácia protizáplavových opatrení na toku Smolníckeho potoka

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

23.2.3 Revitalizácia protizáplavových opatrení z banských šácht

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

23.2.4 Výstavba retenčných jazierok na zachytenie prívalových vôd v mierne

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

strmých polohách vodných tokov.
23.2.5 Výsadba protierozívnej zelene na zadržanie vody v území a pod.

23.3 Revitalizácia a úprava korýt vodných
23.3.1 Vypracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

23.3.2 Revitalizácia a vyčistenie koryta potokov (Smolníckeho potoka.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

Hajdovského potoka)
23.4 Sanácia environmentálnych záťaží
23.4.1 sanácia enviromentálnej záťaže GL(006)/Smolník-ťažba pyritových
rúd-SK/EZ/GL/237, K.ú. Smolnícka Huta ,856819, čís.kód obce Smolnícka
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24.1 Zabezpečiť zníženie produkovaných emisií hlavným zdrojom znečistenia – domácnosti
24.1.1 Obmedziť spaľovanie fosílnych palív.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

24.1.2 Prechod na alternatívne zdroje vykurovania

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

25.1 Realizácia protieróznych opatrení
25.1.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

25.1.2 Na rizikových lokalitách vysadiť pásy protieróznej krovinovej

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

vegetácie
25.2 Výstavba a revitalizácia oddychových zón v obci
25.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie.

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

25.2.2 Vysadiť izolačnú zeleň vzhľadom na zníženie negatívnych účinkov zo

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

25.2.3 Výstavba oddychovej zóny pri cyklotrase

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

25.2.4 Údržba oddychových zón - zakúpenie RIDERY – kosačka so sediacou

2022 - 2024

Obec

Náklady budú uvedené v projekte

živočíšnej výroby na obytné územie

obsluhou
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5 FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť obsahuje návrh finančného zabezpečenia jednotlivých opatrení a aktivít s
preferovaným modelom viaczdrojového financovania, s prepojením na programový rozpočet
obce.
Mnohé aktivity a opatrenia predstavujú finančne náročné projekty. Je preto nevyhnutné
identifikovať zdroje, ktoré umožnia ich realizáciu. Pre jednotlivé aktivity a projekty sú
predbežne určené nielen náklady, ale aj zdroje financovania.
Finančné prostriedky potrebné na realizáciu projektov tak, ako boli definované v Programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, budú v zásade pochádzať z troch hlavných
zdrojov:
•

verejné zdroje (rozpočet obce, štátny rozpočet)

•

súkromné zdroje

•

fondy Európskej únie

Verejné zdroje
Ako ukázala analýza rozpočtovej situácie, zdroje obce aj v prípade optimálneho vývoja
umožňujú realizovať len menšie investičné akcie. Pre väčšie projekty bude preto nutné
získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov, predovšetkým fondov EÚ.
Je samozrejme nutné počítať aj s rizikom zamietnutia žiadosti o finančný príspevok. V
takom prípade bude potrebné určiť náhradné zdroje financovania. Niektoré projekty je možné
realizovať v redukovanom rozsahu alebo na etapy rozložené na dlhšie časové úseky z
obecného rozpočtu. V prípade iných projektov, najmä takých, ktoré sú schopné generovať
zisky, prichádza do úvahy spoluúčasť súkromného sektora alebo využitie bankových
úverových produktov.
V súčasnosti majú obce len minimálne možnosti získania grantov zo štátneho rozpočtu na
rozvojové aktivity.
Z hľadiska investičných projektov obcí prichádzajú do úvahy:
•

Štátny fond rozvoja bývania - príspevky na výstavbu nájomných bytových domov podľa
stanovených kritérií

•

Environmentálny fond – príspevky na projekty v oblasti životného prostredia.

Isté možnosti pre financovanie menších projektov v oblasti kultúry a športu vyplývajú z
výziev vypisovaných samosprávnym krajom.
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Súkromné zdroje
Súkromné prostriedky predstavujú najjednoduchšiu formou investovania, nakoľko ich
použitie závisí výlučne od rozhodnutia ich vlastníka. Pri investovaní súkromných zdrojov
investor hľadá primárne ziskovú návratnosť, ich význam pre regionálny rozvoj spočíva v tom,

že obvykle prinášajú nové pracovné miesta, skvalitňujú služby pre návštevníkov obce i pre
miestnych obyvateľov.
Vzhľadom k obmedzenej investičnej sile ekonomických subjektov pôsobiacich v obci bude
potrebné zamerať pozornosť aj na externé subjekty a aktívne vyhľadávať potenciálnych
investorov.
Pokiaľ ide o projekty a aktivity obsiahnuté v tomto dokumente, časť z nich počíta s
príspevkami zo súkromných zdrojov, prípadne sa budú realizovať v spolupráci s verejným
sektorom.
Fondy Európskej únie
Po vstupe SR do Európskej Únie sa obciam a ďalším subjektom otvorili možnosti získania
dodatočných finančných prostriedkov z fondov EÚ. Európska regionálna politika si kladie za
cieľ vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi v zmysle finančnej solidarity.
Je založená na štyroch štrukturálnych fondoch:
•

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) – financuje infraštruktúru, investície do
tvorby pracovných príležitostí, miestne rozvojové projekty a pomoc malým firmám

•

Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje návrat nezamestnaných a znevýhodnených
skupín do pracovného života, financovaním odbornej prípravy a systému podpory ich
zamestnávania

•

Európsky poľnohospodársky a garančný fond (EAGGF) – finančne podporuje rozvoj
vidieka a pomoc farmárom najmä v zaostávajúcich regiónoch

•

Finančný nástroj na riadenie rybolovu (FIFG) – pre naše územie nie je relevantný

V programovom období 2021 – 2027 bude pomoc z fondov EÚ čerpaná na základe priorít SR
pre politiku súdržnosti - v zmysle Partnerskej dohody 2021 - 2027, prostredníctvom
operačných programov. Hlavné prvky modernizovanej politiky súdržnosti po roku 2020 majú
byť:
• zameranie na kľúčové investičné priority
• politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju
• menej početné, jasnejšie a stručnejšie pravidlá

85

PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022 – 2028

• silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia
v Európe
Ďalšie prostriedky budú poskytované na základe plánu obnovy Next Generation EU. Na
podporu projektov cezhraničnej spolupráce obcí a ďalších subjektov bude možné využiť
programy cezhraničnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce EÚ (najmä
Interreg Central Europe). Pri definovaní opatrení, aktivít a projektov v tomto programovom
dokumente boli zvažované aj možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ.

5.1 Finančný plán
Súčasťou indikatívneho finančného plánu je:
• indikatívny rozpočet na roky 2021 – 2027
• finančný rámec plánovaných projektov a aktivít
Schválený indikatívny rozpočet sa zapracuje do programového rozpočtu obce a ďalších
záväzných dokumentov, vrátane akčných plánov.
Indikatívny sumár nákladov na realizáciu plánovaných aktivít, okrem nákladov, ktoré budú
vyčíslené v projekte k príslušnej aktivite:
Indikatívny rozpočet PHRSR obce Smolnícka Huta na roky 2022-2028
Prioritná oblasť

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Rok 2025

Rok 2026

Rok 2027

Rok 2028

Spolu €

Hospodárska
oblasť
Sociálna oblasť
Environmentálna
oblasť

Zdroj: Vlastné spracovanie

Finančný rámec pre realizáciu PHRSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných
projektov a aktivít (v tis. eur)
Označ.

Označ.

opatr

projektu,

zdroje

aktivity

celkom
a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

1.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

1.1.3

a=b+e+f+g+h

1.1

Náklady spolu

Verejné

Národné

Zdroje

Súkrom.

úver.

EIB

Iné

zdroje

EÚ

zdroje

zdroje

celkom

celkom
d

e

f

g

h

C

d

e

f

g

h

C

d

e

f

g

h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

zdroje

1.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

2.1

2.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

3.1

3.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h
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3.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

3.2

3.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.1

4.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.2

4.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.3

4.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.3.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.3.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.4.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.4.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.5.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.5.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.5.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.6.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.6.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

5.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

5.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

5.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

6.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

6.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.2.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.2.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.3.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

6.4

6.4.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1

7.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

8.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.6

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.7

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.8

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.9

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.10

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

8.1.11

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

9.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

9.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

10.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

10.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

11.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

11.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.4
4.5

4.6.1
5.1

6.1
6.2

6.3

7.2
8.1

9.1
10.1
11.1
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12.1

12.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

12.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

12.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

12.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

12.2

12.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

13.1

13.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

13.2

13.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

13.3

13.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.1

14.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

142.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.2.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.3.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.3.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

15.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

15.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

16.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

16.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

17.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

17.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

17.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

17.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

17.1.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

17.1.6

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

17.1.7

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

17.1.8

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

18.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

18.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

18.2

18.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

19.1

19.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

19.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

19.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

19.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

19.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

14.2

14.3

15.1
16.1
17.1

18.1

19.2

19.2.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

19.3

19.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

20.1

20.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

20.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

20.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.3.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.1
21.2
21.3
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21.4

21.4.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.4.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.4.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.4.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.4.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.4.6

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.4.7

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.5

21.5.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.6

21.6.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.6.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.7.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.7.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.7.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

22.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

22.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.2.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.2.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.2.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

21.7

22.1
23.1
23.2

23.3

23.3.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

23.4

23.4.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

24.1

24.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

24.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

25.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

25.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

25.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

25.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

25.2.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

25.2.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

25.1
25.2
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ZÁVER
PHRSR obce Smolnícka Huta je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu
rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je
základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí
života obce.
PHRSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva podľa potreby.
Predmetný PHRSR obce Smolnícka Huta bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa:
26.5.2022 uznesenie č.33/2022

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

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

pečiatka obce

starosta obce
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Príloha 1
Koordinačná štruktúra procesu spracovania PHRSR
Zoznam členov riadiaceho tímu:

Funkcia v riadiacom
tíme
Gestor tvorby stratégie
Koordinátor tvorby
stratégie
Členovia riadiaceho
výboru

Meno člena základného
tímu
Marián Pohly
Mgr. Michaela
Bodnárová
Blanka Čechová
Ing. Eva Hanschildová
Ing. Ján Imrich
Katarína Majovská

Funkcia v pracovnom
zaradení
Starosta obce
Projektový manažér
regionálneho rozvoja
kronikárka/ Heimatstube
učiteľka
zástupca riaditeľa
eskalačný poradca

Pracovné tímy:

Číslo. Názov pracovnej skupiny

Členovia pracovnej skupiny
Blanka Čechová - koordinátor
Katarína Majovská - člen
Marián Pohly- člen
Ing. Ján Imrich - koordinátor
Gabriela Čechová - člen
Beáta Pohlyová - člen
Ing. Eva Hanschildová - koordinátor
Vladimír Imrich - člen
Katarína Majovská - člen

1.Hospodársky rozvoj

2.Sociálny rozvoj

3. Environmentálny rozvoj

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Príloha 2
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu

Obstaranie/

Postavenie dokumentu/

schvaľovanie

úroveň

dokumentu

Časové
zameranie

Relevantnosť
k spracovávané
mu PHRSR

Zdroj

EURÓPSKA ÚROVEŇ
Zmluva o fungovaní Európskej únie

https://eur-lex.europa.eu/
EÚ

Neurčené

vysoká miera

Rámcový dohovor OSN o zmene
klímy (1994)

EÚ

Neurčené

vysoká miera

Ciele politiky EÚ v programovom
období 2021 – 2027 – Partnerská
dohoda

EÚ

Do roku 2027

vysoká miera

EÚ

Do roku 2030

vysoká miera

https://www.minzp.sk/agenda2030/

EÚ

Neurčené

vysoká miera

https://www.eu2020.gov.sk/europa
-2020/

EÚ

Do roku 2027

vysoká miera

https://www.consilium.europa.eu/

EÚ

Neurčené

vysoká miera

EÚ

Neurčené

vysoká miera

EÚ

Neurčené

vysoká miera

Úrad vlády SR

Do roku 2030

vysoká miera

https://www.mirri.gov.sk/wpcontent/uploads/2021/01/SLOVENS
KO-2030.pdf

Úrad vlády SR

Do roku 2030

vysoká miera

do roku 2030

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/viz
ia-a-strategia-rozvoja-slovenskado-roku-2030/

Národný investičný plán Slovenskej
republiky na roky 2018 - 2030

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/inv
esticie/narodny-investicny-plan/

https://eur-lex.europa.eu/

www.partnerskadohoda.gov.sk/

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj

Európa 2020

Horizont Európa 2021 - 2027

Európska zelená dohoda

https://ec.europa.eu/

Program pre sociálnu zmenu
a inovácie v oblasti zamestnanosti
a sociálneho začleňovania

https://ec.europa.eu/

Európsky pilier sociálnych práv
(2017)

https://www.consilium.europa.eu/

NÁRODNÁ ÚROVEŇ
Národná stratégia regionálneho
rozvoja SR do roku 2030

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska

Programové vyhlásenie vlády SR na

Úrad vlády SR

Do roku 2030

vysoká miera

Úrad vlády SR

Do roku 2024

vysoká miera
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obdobie r. 2020 - 2024

republiky-na-obdobie-rokov-20202024/

Národný program reforiem SR

Úrad vlády SR

Aktuálne

vysoká miera

https://www.mfsr.sk/sk/financie/ins
titut-financnej-politiky/strategickematerialy/narodny-programreforiem/

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

Úrad vlády SR

Neurčené

vysoká miera

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2
008-539

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

Úrad vlády SR

Do roku 2027

vysoká miera

https://www.eurofondy.gov.sk/

Koncepcia územného rozvoja
Slovenska

Úrad vlády SR

Neurčené

vysoká miera

https://www.mindop.sk/ministerstv
o-1/vystavba-5/uzemneplanovanie/dokumenty/koncepciauzemneho-rozvoja-slovenskakurs2001

Plán obnovy a odolnosti SR

Úrad vlády SR

Neurčené

vysoká miera

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/p
lan-obnovy-odolnosti/

Strategický plán rozvoja dopravy
SR do roku 2030

Úrad vlády SR

Do roku 2030

vysoká miera

https://www.mindop.sk/ministerstv
o-1/doprava3/strategia/strategicky-planrozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030

Stratégia rozvoja udržateľného
cestovného ruchu do roku 2030

Úrad vlády SR

Do roku 2030

vysoká miera

https://www.mindop.sk/ministerstv
o-1/cestovny-ruch-7/legislativa-akoncepcne-dokumenty/

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

Úrad vlády SR

Do roku 2030

vysoká miera

https://www.minv.sk/?strategiapre-rovnost-inkluziu-a-participaciuromov-do-roku-2030

Atlas rómskych komunít na
Slovensku 2019

Úrad vlády SR

Neurčené

vysoká miera

https://www.minv.sk/?atlasromskych-komunit-2019

Úrad vlády SR

Do roku 2030

vysoká miera

https://www.minzp.sk/iep/strategic
ke-materialy/envirostrategia-2030/

Envirostratégie SR 2030

Integrovaný národný energetický
a klimatický plán na roky 2021 2030

Program odpadového hospodárstva
SR na roky 2021 - 2025

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

Úrad vlády SR

Do roku 2030

vysoká miera

https://www.economy.gov.sk/ener
getika/navrh-integrovanehonarodneho-energetickeho-aklimatickeho-planu

Úrad vlády SR

Do roku 2025

vysoká miera

https://www.enviroportal.sk/clanok
/mzp-sr-program-odpadovehohospodarstva-sr-2021-2025

Úrad vlády SR

Do roku 2027

vysoká miera

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/
detail/plan-rozvoja-verejnychvodovodov-verejnych-kanalizacii-
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pre-uzemie-sr-n
Akčný plán rozvoja okresu Gelnica

Úrad vlády SR

Do roku 2022

vysoká miera

https://www.nro.vicepremier.gov.s
k/site/assets/files/1298/akcny_plan
_rozvoja_okresu_gelnica.pdf

REGIONÁLNA ÚROVEŇ
PHRSR Košického samosprávneho
kraja na roky 2016 - 2022

KSK

Do roku 2022

vysoká miera

https://web.vucke.sk/sk/uradnatabula/rozvoj-regionu/programhosp-socialneho-rozvoja/

Program obnovy krajiny Košického
kraja

KSK

Aktuálne

stredná miera

https://web.vucke.sk/sk/kompetenc
ie/regionalny-rozvoj/programobnovy-krajiny/

Koncepcia rozvoja kultúry v
Košickom samosprávnom kraji

KSK

Aktuálne

stredná miera

https://web.vucke.sk/sk/kompetenci
e/kultura/aktuality/koncepciarozvoja-kultury-kosickomsamospravnom-kraji-2020-20252030.html

Stratégia CLLD územia MAS HNILEC

REGION
HNILCA

Do roku 2023

Regionálna

MIESTNA ÚROVEŇ
Rozpočet obce

Obec Smolnícka Aktuálne
Huta

Vysoká miera

http://www.smolnickahuta.sk/

Komunitný plán rozvoja sociálnych
služieb obce Smolnícka Huta na
obdobie 2019- 2023

Obec Smolnícka Do roku 2023
Huta

Vysoká miera

http://www.smolnickahuta.sk/

Zdroj : Vlastné spracovanie
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Príloha 3
Evidencia podnikateľských subjektov
Evidencia podnikateľských subjektov obce

Číslo

Názov
PO/sídlo/Sk
NACE:

Počet
zamestnancov
(rok)

Prírastok/úbytok
zamestnancov

Tržby
(rok)

Zisk
(rok)

Rast pridanej
hodnoty
(rok)

Záznam z
rokovania o
Dohode o
partnerstve dňa:

Poznámky

Kontakt

1
2
3
4
5

Karta podnikateľských subjektov
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

Sídlo:

DIČ:

Prevádzkareň/Prevádzkarne:

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Poznámky (spolupráca s obcou, mestom):
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Príloha 4
Evidencia nepodnikateľských subjektov
Evidencia mimovládnych organizácií
P. č.

Názov:

1.

Karpatskonemecký spolok

2.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Smolnícka Huta

3.

Dobrovoľný hasičský zbor

4.

Fackelhalter (Banícky spolok)

5.

Banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta

6.

Poľovnícke združenie

Karta mimovládnej organizácie
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

Sídlo:

Prevádzkareň/Prevádzkarne:

Predmet činnosti:

Cieľová skupina predmetu
činnosti:

IČO:

Počet členov:

(mládež, seniori, ….)
Štatutárny zástupca:

Kontaktná osoba/y:

Kontakty
adresa:

telefón:

e-mail:

Poznámky (spolupráca s obcou, obcami)
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Príloha 5
Záznam z monitorovania
Monitorovanie a hodnotenie
Správa o plnení akčného plánu obce Smolnícka Huta k X.Y.20XY bola spracovaná v zmysle
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smolnícka Huta na obdobie 2022-2028,
smernice SM-1/2008 o strategickom plánovaní obce Smolnícka Huta, čl.6-7. Cieľom
monitoringu Akčného plánu obce Smolnícka Huta je zostaviť komplexnú informáciu o tom,
ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR obce počas celého obdobia platnosti dokumentu v
rokoch 2022-2028. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť. Akčný plán
obce Smolnícka Huta je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému opatreniu je
priradený garant obecného úradu obce Smolnícka Huta, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu
navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný
z pohľadu obce Smolnícka Huta, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity
uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.) V akčnom pláne
sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide
o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na
základe údajov v schválenom rozpočte obce, schválených strategických dokumentoch obce a
údajov odborných útvarov Obecného úradu Smolnícka Huta.
Aktuálna verzia akčného plánu je na webovom sídle obce www.smolnickahuta.sk
Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu
obec@smolnickahuta.sk
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu .......
Zdroj: upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012
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Príloha 6
Dotazník

Dotazník k vypracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Smolnícka Huta 2022 - 2028
Obec Smolnícka Huta sa na Vás obracia s prosbou o spoluprácu. Vyplnením
anonymného dotazníka sa zapojíte do procesu tvorby Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Smolnícka Huta 2022 – 2028 (PHRSR)
PHRSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu.
Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej obyvateľov o smerovaní rozvoja
obce.
Údaje z vyplnených dotazníkov budú použité pre potreby spracovania Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Smolnícka Huta 2022 - 2028 .
Za čas strávený vyplňovaním dotazníka ďakujeme
Spracovatelia PHRSR obce Smolnícka Huta

1. Pohlavie:
☐ muž
☐ žena
2. Vek:
☐ do 18 rokov
☐ 19-25 rokov
☐ 26 - 35 rokov

☐ 36 - 49 rokov
☐ 50 - 64 rokov
☐ 65 a viac rokov

3. Vzdelanie:
☐ bez vzdelania
☐ základné
☐ SŠ bez maturity

☐ SŠ s maturitou
☐ vysokoškolské vzdelanie I.st
☐ vysokoškolské vzdelanie II.st a III.st

4. Ekonomická aktivita (je možné označiť viacero možností):
☐ Zamestnaný/á v súkromnom sektore
☐ Zamestnaný/á vo verejnom sektore
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☐ Podnikateľ/ka (SZČO)
☐ Starobný dôchodca/kyňa
☐ Na materskej dovolenke
☐ Nezamestnaný/á

☐ Invalidný dôchodca/kyňa
☐ Študent/ka
☐ Na rodičovskej dovolenke
☐ Poberateľ/ka dávok v hmotnej núdzi

☐ Iné (prosím, uveďte) ...............................
5. Ako sa Vám v obci žije?
☐ Veľmi dobre
☐ Dobre
☐ Priemerne
☐ Skôr zle
☐ Veľmi zle
6. Ako ste spokojní s informovanosťou o činnosti obecného úradu v obci Smolnícka
Huta?
☐ spokojný
☐ nespokojný
☐ nezaujíma ma to
☐ priemerne spokojný
7. S čím ste v našej obci najviac spokojný/á?

8. S čím ste v našej obci najmenej spokojný/á?

9. Čo vám v našej obci najviac chýba?

10. Uveďte, ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa Vášho názoru potrebné v obci čo
najskôr riešiť a rozvíjať. (Tie, ktoré sú podľa Vás najdôležitejšie, označte X.)
☐ Verejné budovy
☐ Vybavenie škôlky
☐ Pamiatky, historické budovy
☐ Cintorín, dom smútku
☐ Kultúra, kultúrne aktivity pre občanov
☐ Šport
☐ Voľnočasové aktivity pre deti a mládež
☐ Zdravotná starostlivosť
☐ Sociálne služby (napr. starostlivosť o seniorov)
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☐ Bytová dostupnosť
☐ Pracovné príležitosti
☐ Obchody a služby
☐ Dopravné spojenie (vlak, autobus)
☐ Autobusové zastávky, stanice
☐ Verejné priestranstvá, ihriská, parky
☐ Miestne cesty a chodníky
☐ Cyklotrasy
☐ Verejné osvetlenie
☐ Verejná bezpečnosť, vandalizmus
☐ Ochrana životného prostredia
☐ Nelegálne skládky
☐ Odpadové hospodárstvo, výber odpadov
☐ Verejný vodovod a kanalizácie
☐ Vybavenie úradných záležitostí
☐ Návštevnosť obce, miestny turizmus, cestovný ruch
☐ iné ...................................................................................................

Ďakujeme za vyplnenie !

Názov projektu: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom
okrese Gelnica
Kód projektu: 314011APG4
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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Príloha 7
Vyhodnotenie dotazníka

Otázka

Otázka

Otázka
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Otázka

Otázka

Otázka
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Otázka

Otázka: S čím ste v našej obci najviac spokojný/á?
•

s pánom starostom

•

Že ide s dobou

•

Stav námestia pred obecným úradom.

•

Renovácia mosta, ochota ľudí

•

S čistotou na ulici, v parku, s vyzdobou obce, opravou ciest

•

so spravovaním obce -celkovo

•

Pokoj a športové vyžitie

•

S výzorom obce

•

dobrý obchod, poriadok v obci, pekné výzdoby v čase sviatkov

•

Oprava parku

•

Obchod, knižnica, starostlivosť o verejne priestranstvo, cyklochodnik

•

Súkromie, kľud.

•

Aktivitou. Informovanosťou

Otázka: S čím ste v našej obci najmenej spokojný/á?
•

netuším

•

S potulujucimi sa psami s ktorými sa nič nerobí

•

S neopravenou cestou popri potoku od bývalej píly ku centru obce a taktiež s búchajúcim mostom pri bývalej píle.

•

Nezamestnanosť

•

vedľajšie cesty - veľmi zle, súkromný hostinec

•

neviem väčšina vecí sa hneď rieši
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•

So zamestnanosťou

•

rozbitá cesta pred a za dreveným mostom k Obecným lesom, rušia nám poštu

•

Všetko ok

•

Stav niektorých ciest,

•

Potraviny , zle zásobovanie, vysoké ceny, nepríjemná obsluha

•

Bezohľadnosťou niektorých občanov tzv. psičkárom

Otázka: Čo vám v našej obci najviac chýba?
•

Plyn, kanalizácia

•

Predajňa rozličného tovaru

•

V obci chyba viac kultúry

•

Reštaurácia

•

kanalizácia

•

Verejné podujatia

•

zatiaľ je to v poriadku, ale určite bude chýbať pošta

•

Všetko ok

•

Bude chýbať pošta

•

Lekáreň, Kanalizácia a oprava starého vodovodného potrubia.

Otázka:
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Príloha 8
Záverečne stanovisko príslušných orgánov v zmysle zákona 24/20006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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Príloha 9 Biocentrum, biokoridor (okres Gelnica)
Biocentrum nadregionálneho významu (označenie NRBc 1 – NRBc 4)
Biocentrum

Príslušnosť k ZUJ (k.ú.):

NRBc 1 Branisko

Hrišovce, Richnava (na území
okresu Gelnica)
Rolova Huta (na území okresu
Gelnica)

NRBc 2 Humenec

Výmera na území okresu
Gelnica:
579,05 ha.
559,88 ha

NRBc 3 Kloptaň – Kojšovská
hoľa

Gelnica, Kojšov, Mníšek nad
Hnilcom, Prakovce, Smolnícka
Huta (na území okresu Gelnica)

9 190,40 ha

NRBc 4 Zlatý stôl – Volovec

Henclová, Mníšek nad
Hnilcom, Nálepkovo, Smolník,
Smolnícka Huta, Stará Voda,
Švedlár, Úhorná (na území
okresu Gelnica)

11 774,60 ha

Biocentrum
RBc 1 Roháčka

RBc 2 Folkmarská skala –
Murovaná skala
RBc 3 Bukovec – Korban –
Ostrý vrch
RBc 4 Hámorské lúky

Biokoridor
NRBk 1 Volovské vrchy

NRBk 2 Slovenský kras –
Volovské vrchy – Branisko
NRBk 3 Čierna hora –

Biocentrum regionálneho významu (označenie RBc 1 – RBc 4).
Príslušnosť k ZUJ (k.ú.):
Výmera na území okresu
Gelnica:
Kluknava, Margecany,
1 826,42 ha
Richnava (na území okresu
Gelnica)
Kojšov, Veľký Folkmar (na
1 506,33 ha
území okresu Gelnica)
Helcmanovce, Mníšek nad
Hnilcom, Švedlár (na území
okresu Gelnica)
Nálepkovo

3 859,64 ha.

123,36 ha

Legislatívna ochrana:
SKCHVU036 Volovské vrchy
takmer celá časť biocentra na
území okresu Gelnica spadá do
SKCHVU036 Volovské vrchy,
okrajovo sem zasahuje NPR
Bujanovská dubina a jej
ochranné pásmo. Na území
okresov Prešov a Košice-okolie
sa nachádza NPR Humenec a
celá NPR Bujanovská dubina a
jej ochranné pásmo, okrem nich
ešte územia európskeho
významu SKUEV0940
Hornádske lúky a SKUEV0328
Stredné Pohornádie.
PR Kloptaň,
SKUEV0919 Kloptaň,
SKUEV0924 Zbojnícka dolina,
SKUEV0925 Aboď,
SKCHVU036 Volovské vrchy
PR Polianske rašelinisko (PR
Henclovská Poľana),
SKUEV0344 Starovodské
jedliny,
SKUEV0354 Hnilecké
rašeliniská (ÚEV Henclovská
Poľana),
SKCHVU036 Volovské vrchy
Legislatívna ochrana:
SKUEV0926 Prostredná
dolina,
SKCHVU036 Volovské vrchy
SKUEV0351 Folkmarská
skala,
SKCHVU036 Volovské vrchy
SKUEV0929 Helcmanovská
bučina,
SKCHVU036 Volovské vrchy
SKUEV0354 Hnilecké
rašeliniská (ÚEV Hámorské
lúky),
čiastočne SKCHVU036
Volovské vrchy

Biokoridor nadregionálneho významu (označenie NRBk 1 – NRBk 4)
Príslušnosť k ZUJ (k.ú.):
Dĺžka a šírka na území okresu
Legislatívna ochrana:
Gelnica:
Nálepkovo, Henclová, Švedlár,
55,0 km / plošný biokoridor
PR Kloptaň, SKUEV0919
Úhorná, Smolník, Smolnícka
Kloptaň, SKUEV0924
Huta, Mníšek nad Hnilcom,
Zbojnícka dolina, SKUEV0925
Prakovce, Gelnica, Kojšov
Aboď, SKCHVU036 Volovské
vrchy.
Smolník, Smolnícka Huta,
23,0 km / plošný biokoridor
SKCHVU036 Volovské vrchy.
Švedlár, Mníšek nad Hnilcom
Hrišovce, Richnava, Kluknava,
17,0 km / plošný biokoridor
NPR Bujanovská dubina,
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Branisko

NRBk 4 Alúvium rieky Hornád

Biokoridor
RBk 1 Hnilecké vrchy

RBk 2 Kojšovská hoľa –
Bujanovské vrchy

Margecany, Rolova Huta.

Richnava, Kluknava,
25,0 km / priemerná šírka 70,0
Margecany, Rolova Huta,
m v úsekoch mimo VN Ružín
Jaklovce, Veľký Folkmar
Biokoridor regionálneho významu (označenie RBk 1 – RBk 7)
Príslušnosť k ZUJ (k.ú.):
Dĺžka a šírka na území okresu
Gelnica:
Závadka, Nálepkovo, Švedlár,
35,0 km / plošný biokoridor
Mníšek nad Hnilcom,
Helcmanovce, Prakovce,
Gelnica, Žakarovce, Kluknava,
Margecany
Kojšov, Veľký Folkmar,
13,5 km / plošný biokoridor
Jaklovce, Rolova Huta

RBk 3 Kojšovská hoľa –
Hnilecké vrchy
RBk 4 Zlatý stôl – Poľana –
Palmový vrch – Lieskovec

Kojšov, Gelnica, Prakovce

10,0 km / plošný biokoridor

Smolník, Švedlár, Stará Voda,
Nálepkovo

11,0 km / plošný biokoridor,

RBk 5 Hoľa – Pálenica

Henclová, Nálepkovo

6,0 km / plošný biokoridor

RBk 6 Alúvium rieky Hnilec

Nálepkovo, Stará Voda,
Švedlár, Smolnícka Huta,
Mníšek nad Hnilcom,
Helcmanovce, Prakovce,
Gelnica, Jaklovce, Margecany
Smolník, Smolnícka Huta,
Mníšek nad Hnilcom

52,0 km / priemerná šírka 55,0
m

RBk 7 Alúvium potoka
Smolník

18,5 km / priemerná šírka 60,0
m

Obr. Biocentra okresu Gelnica
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SKUEV0926 Prostredná
dolina,
SKCHVU036 Volovské vrchy.
SKUEV0928 Stredný tok
Hornádu,
SKCHVU036 Volovské vrchy
Legislatívna ochrana:
PP Závadské skalky,
SKUEV0928 Stredný tok
Hornádu,
SKCHVU036 Volovské vrchy.
NPR Bujanovská dubina,
SKUEV0351 Folkmarská
skala,
SKCHVU036 Volovské vrchy.
SKCHVU036 Volovské vrchy
SKUEV0344 Starovodské
jedliny,
SKCHVU036 Volovské vrchy
SKCHVU036 Volovské vrchy,
okrajovo SKUEV0354
Hnilecké rašeliniská (ÚEV
Hámorské lúky)
SKUEV0354 Hnilecké
rašeliniská (ÚEV Hámorské
lúky),
SKCHVU036 Volovské vrchy
SKCHVU036 Volovské vrchy
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