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ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je dôležitý dokument pre
tvorbu stratégie 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 Prakovce 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 a 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
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podnikateľské subjekty. Potenciálnym parterom je verejnosť a miestne neziskové organizácie,
občianske združenia. Podrobnejšie informácie o organizačnom a inštitucionálnom
zabezpečení implementácie sú v kap. 4.1.
Stručný popis vzniku a chronológie prípravy PHRSR obce Prakovce 2022 – 2028
Potreba spracovania nového dokumentu PHRSR obce Prakovce 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 Prakovce
Rok realizácie
Mesiac realizácie

2022
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

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

Harmonogram spracovania PHRSR je uvedený v Ganttovom diagrame spracovania PHRSR
obce Prakovce, ktorý bol navrhnutý na 3 mesiace. 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 – 2022. 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.
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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 Prakovce 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

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK

LAU 2

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.
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Regionálna úroveň:
•

PHRSR Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022

•

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
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•

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

•

Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030

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

Zmluva o fungovaní Európskej únie

•

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 vo vzájomnej nadväznosti a postupnosti.
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1 ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť PHRSR obce Prakovce na roky 2022 – 2028 pozostáva zo situačnej analýzy
vnútorného a vonkajšieho prostredia. Pozornosť je venovaná i analýze externého prostredia, s
cieľom identifikovať aktivity v regióne ako i ďalšie možnosti spolupráce s okolitými obcami.
Pre spracovanie analytickej časti boli okrem informačných zdrojov uvedených v prílohách
použité súbory dát, ktoré poskytla obec a dáta zverejňované Štatistickým úradom SR. Ďalšie
informácie boli získané priamymi prieskumami v teréne, miestnym zisťovaním, diskusiami s
predstaviteľmi obce. Informácie pre analýzy regionálneho kontextu sme čerpali z rozvojových
dokumentov regionálnej úrovne.
Tab. 1. Zoznam 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

Obecný úrad Prakovce

www.prakovce.sk

Obecný úrad Prakovce

www.prakovce.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Sociálna starostlivosť

Štatistický úrad SR

www.upsvar.sk
www.statistics.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ekonomická situácia

www.upsvar.sk

www.upsvar.sk

Obecný úrad Prakovce

www.prakovce.sk

Štatistický úrad SR

www.statistics.sk

Železničná spoločnosť Slovensko a. S.

www.slovakrail.sk

eurobus, a.s.

www.eurobus.sk

Technická infraštruktúra a

Ministerstvo životného prostredia SR

vybavenosť

Štatistický úrad SR

www.statistics.sk

Obecný úrad Prakovce

www.prakovce.sk

Zdroj: Vlastné spracovanie
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1.1

ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

1.1.1 Charakteristika územia
Obec Prakovce leží vo východnej časti Volovských vrchov v nadmorskej výške 380 – 450
m.n.m v údolí rieky Hnilec. Najnižší bod katastra má nadmorskú výšku 370 m.n.m, v údolí
Hnilca na východnom okraji katastra, najvyššie body dosahujú kóta 1 052 m n. m. na
severnom okraji katastra a kóty Ovčinec (1 012 m n. m.) a Kloptaň (1 153 m n. m.) na južnom
okraji katastra.
Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí obec na úrovni:
•

NUTS1: Slovensko [SK0],

•

NUTS2: Východné Slovensko [SK04],

•

NUTS3: Košický kraj [SK042],

•

LAU1: okres Gelnica [SK0421],

•

LAU2: obec Prakovce [SK0421543497].

Obr. 1 : Okres Gelnica

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Susedí s katastrami obcí Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom, Smolnícka Huta, Vyšný
Medzev, Slovinky a katastrom mesta Gelnica.
Tab. 2: Základné informácie o obci
Názov Obce:

Prakovce

Historicky názov obce:

Villa Praktonis

Prvá písomná zmienka:

1368

Kraj:

Košický

Región:

Dolný Spiš

Okres:

Gelnica

Štatút obce:

obec

Kód obce:

543497

IČO:

00329517

DIČ:

2021259427

PSČ:

055 62
053

Telefónne smerové číslo:
GPS súradnice:

48°49′00″S 20°53′52″V

Nadmorská výška obce:

390 m.n.m.

Celková výmera obce:

3 180 ha

Počet obyvateľov (31.12.2021):

3 244

2

101,66 obyv./km2

Hustota obyvateľstva na km :

Zdroj: Štatisticky úrad SR

1.1.1.1 Historický vývoj obce Prakovce
,,V roku 1368 uhorský kráľ Ľudovít I. nariadil revíziu chotára mesta Gelnica. Vlastníctvo
obcí nájdených v tomto chotári, medzi ktoré patrila aj Villa Praktonis, bolo znovu potvrdené
mestu Gelnica. Táto revízia je vôbec prvou písomnou zmienkou o obci Prakovce.
Kvôli nedostatku listín v období rokov 1498 – 1527 sa nedá zistiť, ako sa Gelnica spolu so
svojimi obcami dostali do poddanského pomeru ku grófskej rodine Zápoľských. Ešte v roku
1527 udelil uhorský panovník Ferdinand I. majetky Jána Zápoľského – komorskému grófovi a
hlavnému kráľovskému pokladníkovi Alexisovi Thurzovi. Gelnica spolu s Villa Praktonis a
ostatnými obcami v jej vlastníctve prešli do majetku Thurzovovcov.
Najvýznamnejší majiteľ obce Prakovce na začiatku 16. storočia bol určite Alexej I. Thurzo,
ktorý zastával vysoké správne a hospodárske funkcie v krajine. Zomrel v roku 1543.
Alexej II. Thurzo je ďalší významný člen bohatej Thurzovskej rodiny a mal priamy vplyv na
15
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Prakovce i na tunajšie železné hámre, ktoré sa prvýkrát spomínajú roku 1586. Za ich
zakladateľa sa považuje Anton Roll, ktorého služby si v tejto lokalite objednal sám Alexej II.
Thurzo. Anton Roll (Rholl) bol podľa dostupných prameňov veľkopodnikateľ žijúci v Levoči.
Ovládal celú produkciu aj spracovanie a vývoz železnej, medenej a striebornej rudy na celom
Spiši. Alexej II. Thurzo zomrel v roku 1594 a celý majetok postupne dedili jeho štyria
synovia. Posledný zo synov, Stanislav III Thurzo, bol v máji 1622 zvolený za kráľovského
palatína v Uhorsku. Okrem synov mal Alexej II Thurzo aj jednu dcéru Zuzanu, o ktorej
nevieme skoro nič, ale je dôležitá pre dejiny obce. Zuzanina dcéra, ktorá sa vydala za Štefana
Csákyho, zdedila po vymretí spišskej vetvy Thurzovcov všetky majetky vrátane Prakoviec.
Šľachtický rod Csákyovcov prichádza na Spiš začiatkom 17. storočia. Základy rodového
bohatstva položila manželka Štefana Csákyho Eva, rodená Forgáchová. Zdedila ho ako
vnučka Alexia Thurzu, keď Thurzovci vymreli po meči. Rozhodujúcim sa pre spišských
Csákyovcov stal rok 1702, keď došlo k deleniu obrovského majetku a rozdeleniu rodiny na
viaceré vetvy. Vtedy vznikla aj košicko-budatínska vetva. Práve z nej vzišla aj rodina CsákyPallavicini (druhá sedmohradská vetva) a tiež samostatná košická rodina, z ktorej pochádzajú
aj prakovskí Csákyovci. Csákyovci svoje majetky využívali najmä na poľnohospodárske a
lesnícke účely. Potvrdzuje sa to aj v Prakovciach, kde podľa výpisu z katastra vlastnili
rozsiahle pozemky. Prakovce sú však aj jednou z mála výnimiek vo využívaní majetku.
Csákyovci sa venovali spracovávaniu železa v železiarňach, čo bolo v ich prípade dosť
netradičné. Netypická rodová hutnícka aktivita súvisí s prakovskou a košicko-budatínskou
csákyovskou vetvou, lebo iné vetvy tohto šľachtického rodu sa ťažbou ani spracovaním
železa nezaoberali. Csákyovci však nie vždy prejavovali dostatočný záujem o rozvoj výroby
železa v Prakovciach, napriek tomu udržiavali zariadenia v prevádzke a nikdy ich nedali do
prenájmu.
V tých časoch bolo v údolí Hnilca od Stratenej až po Jaklovce a v jeho horských prítokoch,
veľa baní a hámrov. Zo všetkých však najväčší rozvoj zaznamenali Prakovce.. Už viacero
storočí najprv pohyblivé piecky a ručné kladivá, potom slovenské pece s hámrami na vodný
pohon tvorili základ výroby a spracovania železa. V roku 1805 bola v Prakovciach postavená
vysoká pec Huta Ľudmila, pomenovaná podľa Ľudmily Lazanskej, manželky grófa Štefana
Csákyho.
Od roku 1760 železiareň v Prakovciach, ktorá mala slovenské pece a hámre, pracovala
permanentne, bez väčších prestávok a Hnilecká dolina sa tak stáva dôležitým článkom
železiarskeho priemyslu na Slovensku.“118
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1.1.1.2 Kultúrno-historické pamiatky
V obci Prakovce sa nenachádzajú pamiatkovo chránené územia ani ochranné pásma
národných kultúrnych pamiatok. Nachádza sa tu jedna národná kultúrna pamiatka, evidovaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (Tab. 3: Zoznam nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok v obci Prakovce.
Tab. 3: Zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v obci
Unifikovaný

Zaužívaný

Č.

Unifikovaný

Bližšie

Súpisné

názov PO

určenie

číslo

názov

názov

ÚZPF

NNKP

NNKP

NNKP

Kostol

kostol sv.

698

Vznik

Prevládajúci
sloh

Chránený
celok

Vlastnícka
forma
názov

1900

novoromantika

PZ

Vlastníctvo
cirkvi a
cirk.
organizácií

PO
Kostol

Ľudmily

murovaná

300

konštrukcia

Zdroj: Pamiatkový úrad SR, 2022

V obci sa zachovalo viacero roľníckych a remeselných domov, z ktorých boli odbornou
organizáciou pamiatkovej ochrany vytypované ako objekty záujmu pamiatkovej ochrany:
č.14, č.19-20, 39, 44, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 81, 82, 84, 92, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 103,
107, 110, 111, 112,114, 118, 126, 130, 136, 140, 250.
V záujme ochrany tradícií obce je vhodné, aby bol tento výber v spolupráci s KPÚ Košice,
prehodnotený a vhodné objekty (obytné domy a hospodárske budovy) boli chránené podľa §
14 odseku 4 pamiatkového zákona ako pamätihodnosti obce. Týka sa to aj Kaplnky sv. J.
Nepomuckého - romantickej stavby z polovice 19. stor. Je to malá polkruhová stavba s
otvorenou nikou flankovanou kanelovými stĺpmi a zakončenou vysokým trojhranným štítom,
Vnútri je baroková socha sv. Jána Nepomuckého z 2. pol. 18. stor.
Podľa vyjadrenia Archeologického ústavu SAV č.j. 692/2009 z 13. 11. 2009, eviduje AÚ
SAV z katastra obce ojedinelé nálezy novovekej keramiky a železné trosky.

1.1.2 Prírodné podmienky a životné prostredie
Geologická stavba územia
Geomorfologické členenie katastrálneho územia Prakovce je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
SÚSTAVA

ALPSKO-HIMALÁJSKA

PODSÚSTAVA

Karpaty

PROVINCIA

Západné Karpaty
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SUBPROVINCIA

vnútorné Západné Karpaty

OBLASŤ

Slovenské rudohorie

CELOK

Volovské vrchy

PODCELOK

Hnilecké

Kojšova hoľa

vrchy
ČASŤ

Hnilecké podolie

Z geomorfologického hľadiska predstavuje údolie Hnilca reliéf eróznych brázd, zvyšná časť
územia katastra reliéf hornatinový. Z hľadiska morfologicko-morfometrického členenia
predstavuje reliéf eróznej brázdy Hnileckého podolia nerozčlenenú rovinu, severne na ňu v
západnej časti katastra nadväzuje stredne členitá vrchovina, zvyšnú časť územia je tvorená
silne členitou nižšou hornatinou. Prítoky Hnilca v oblasti majú tvar hlbokých ,,V“ dolín bez
nivy alebo so slabo vyvinutou nivou, údolie Hnilca predstavuje prielomovú nekaňonovitú
dolinu, v rámci ktorej má Hnilec dobre vyvinutú nivu. Zo súčasných reliéfotvorných procesov
prevládajú fluviálne a stráňové procesy, z ktorých sa v posudzovanom území zväčša uplatňuje
silný fluviálny erózny proces so silnou hĺbkovou eróziou a stredne silným až silným pohybom
svahových hmôt v horskom reliéfe, v nive Hnilca fluviálny akumulačno-erózny proces.
Geologický podklad je tvorený horninami staršieho paleozoika gemerika. Južný okraj územia
je budovaný metapieskovcami, fylitmi, karbonátmi, zlepencami, bázickými metavulkanitmi,
patriacimi do súvrstvia Bystrého potoka, vo zvyšnej časti sa strieda drnavské súvrstvie,
budované

metapieskovcami,

fylitmi,

karbonátmi,

menej

zlepencami,

bázickými

metavulkanitmi s kyslými spodnodevónskymi vulkanitmi. Kvartérny pokryv tvorí prevažne
nečlenené predkvartérne podložie s nepravidelným pokryvom bližšie nerozlíšených svahovín
a sutín. Lokálne sú v nive Hnilca zastúpené fluviálne sedimenty, tvorené prevažne nivnými
humóznymi hlinami alebo hlinito-piesčitými až štrkovito-piesčitými hlinami dolinných nív.
Inžiniersko-geologická rajonizácia
Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie – Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) okres Gelnica
patrí do regiónu jadrových pohorí, subregiónu obalových jednotiek, jej prevažná časť spadá
do rajónu predkvartérnych hornín a v okolí riečnej siete do rajónu kvartérnych sedimentov.
Dotknuté územie spadá do rajónu predkvartérnych nízkometamorfovaných hornín a v okolí
toku Hnilec do rajónu údolných riečnych náplavov.
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Geodynamické javy
Medzi najvýznamnejšie geodynamické procesy prebiehajúce v záujmovom území patrí bočná
erózia tokov, ktorú je možné pozorovať na neregulovaných úsekoch toku Hnilec a jej
prítokoch. Pre dotknuté územie nie je charakteristický výskyt geodynamických javov. Z
hľadiska regionálnej seizmickej aktivity v zmysle mapy seizmického ohrozenia v hodnotách
makroseizmickej intenzity (Schenk, V., Schenková, Z., Kottnauer, P., Guterch, B., Labák, P.,
In: Atlas krajiny SR, 2002), lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v pásme, v ktorom
makroseizmická intenzita (MSK-64) dosahuje 5 – 6 MSK škály. V rámci územia SR ide
o stredné, resp. nižšie hodnoty seizmického ohrozenia.
Klimatické pomery
Podľa Atlasu Krajiny SR patrí riešené územie (Tab. 4: Charakteristika klimatických
regiónov) do klimatických regiónov M - mierne teplá oblasť (Hnilecká dolina) a C – chladnej
oblasť (okolité podhorské, horské časti územia Volovských vrchov).
Tab. 4: Charakteristika klimatických regiónov
Klimatický región

C – chladná oblasť

M – mierne teplá oblasť

Klimatický okrsok

C1

M5

Charakteristika

Mierne chladný

mierne teplý, vlhký, s chladnou až studenou zimou,
dolinový/kotlinový

Klimatické znaky

Júl ≥ 12°C až < 16°C

január ≤ -3°C, júl ≥ 16°C, LD < 50, Iz = 60 až 120

Zdroj: Atlas krajiny SR

Radónové riziko
Radónové riziko predstavuje prirodzenú rádioaktivitu hornín, ktorá je podmienená
prítomnosťou prvkov K, U a Th, ktoré emitujú gama žiarenie a podmieňujú vonkajšie
ožiarenie. V závislosti na objemovej aktivite radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti pôdy
možno územie Slovenskej republiky rozdeliť do troch skupín podľa výšky radónového rizika
s nasledovným pomerom: 53 % nízke, 46,7 % stredné a len 0,3 % SR s vysokým radónovým
rizikom. Pri hodnotení radónového rizika v záujmovom území sme vychádzali z údajov
ŠGÚDŠ Geofyzikálne mapy - Mapy prírodnej rádioaktivity. Takmer celý okres Gelnica je v
strednom stupni radónového rizika, len jeho severovýchodnou časťou prechádzajú úzke
lokality s nízkym stupňom. V týchto miestach sa striedajú s niekoľkými malými úsekmi s
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vysokým stupňom radónového rizika. Takáto lokalita sa nachádza aj medzi obcami Mníšek
nad Hnilcom a Prakovce.121
Pri novej výstavbe bytových a nebytových objektov je potrebné zohľadniť aj výskyt
radónového rizika, pretože prevažná časť územia spadá do stredného radónového rizika.
Podzemné vody
V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska je predmetné územie súčasťou
hydrogeologického rajónu G 137 – Paleozoikum Volovských vrchov v povodí Bodvy a rajónu
G 118 – Paleozoikum Slovenského Rudohoria v povodí Hornádu.
Ochrana vodných zdrojov
Ochranu vodných pomerov a vodárenských zdrojov stanovuje zákon č.364/2004 Z.z. o
vodách v znení zákona č. 384/2009 Z.z. Chránenými územiami podľa zákona o vodách sú:
územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu, územia s vodou vhodnou na
kúpanie, územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov
rýb, chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti),
ochranné pásma vodárenských zdrojov, citlivé oblasti, zraniteľné oblasti a chránené územia a
ich ochranné pásma podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.121
Ochranné pásma vodárenských zdrojov v okrese Gelnica:
Katastrálne

Vodný zdroj

Výmera OP (ha)

Názov vodného

územie
Gelnica -

Číslo rozhodnutia

Poznámka

zdroja
tok

386,88

Perlový potok

1405/1/85/86

prameň

6,51

Roz. sk. 1-5,

ObÚŽP-

PHO

Terezka,

3405/4/2/1992,

I.stupňa:Terezka

Uhliar.dol., Boží

2005/00550/1/De-

0,005 ha;Cupák

dar

GL

0,0116

Perlová dolina
Gelnica

ha;Rozsyp.skalač.16 0,1266
ha;Uhliarska
dol.0,0441 ha;Boží
dar 0,25 ha
prameň

4,94

Roz. sk. 1-5,

ObÚŽP-

PHO

Terezka,

3405/4/2/1992,

I.stupňa:Terezka

Uhliar.dol., Boží

2005/00550/1/De-

0,005 ha;Cupák

dar

GL

0,0116
ha;Rozsyp.skalač.16 0,1266
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ha;Uhliarska
dol.0,0441 ha;Boží
dar 0,25 ha
prameň

7,85

Roz. sk. 1-5,

ObÚŽP-

PHO

Terezka,

3405/4/2/1992,

I.stupňa:Terezka

Uhliar.dol., Boží

2005/00550/1/De-

0,005

dar

GL

ha;Cupák 0,0116
ha;Rozsyp.skalač.16 0,1266
ha;Uhliarska
dol.0,0441 ha;Boží
dar 0,25 ha

prameň

10,40

Roz. sk. 1-5,

ObÚŽP-

PHO

Terezka,

3405/4/2/1992,

I.stupňa:Terezka

Uhliar.dol., Boží

2005/00550/1/De-

0,005 ha;Cupák

dar

GL

0,0116
ha;Rozsyp.skalač.16 0,1266
ha;Uhliarska
dol.0,0441 ha;Boží
dar 0,25 ha

prameň

10.67

Roz. sk. 1-5,

ObÚŽP-

PHO

Terezka,

3405/4/2/1992,

I.stupňa:Terezka

Uhliar.dol., Boží

2005/00550/1/De-

0,005 ha;Cupák

dar

GL

0,0116
ha;Rozsyp.skalač.16 0,1266
ha;Uhliarska
dol.0,0441 ha;Boží
dar 0,25 ha

Košické Hámre

prameň

811,74

Prameň Košické

Ob-478/92-Há

Hámre
Stará Voda

prameň

81,45

Prameň 1

ObÚŽP3405/4/2/1992

Prakovce

prameň

13,72

Barbora 1-2

ObÚŽP3405/4/2/1992

Smolník

tok

572,24

Veľký Hutný potok

01/02294/ŠVS/De

tok

433,08

Hrelíkov potok

874n/85 1986 Vod.

tok

725,62

Bystrý potok -

Dec-68

odber zo Smolníka
Prakovce

Žakarovce

tok

572,24

Veľký Hutný potok

01/02294/ŠVS/De

tok

433,08

Hrelíkov potok

874n/85 1986 Vod.

tok

127,69

Žakarovský potok

117/1989Vod

prameň

5,30

Nový Prameň, pr.

ObÚŽP-

1-2, Gruzová Lúka,

3405/4/2/1992

Doktor. Studňa
prameň

7,75

Nový Prameň, pr.
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1-2, Gruzová Lúka,
Doktor. Studňa
prameň

5,97

Nový Prameň, pr.

ObÚŽP-

1-2, Gruzová Lúka,

3405/4/2/1992

Doktor. Studňa
prameň

7,81

Nový Prameň, pr.

ObÚŽP-

1-2, Gruzová Lúka,

3405/4/2/1992

Doktor. Studňa
prameň

7,40

Nový Prameň, pr.

ObÚŽP-

1-2, Gruzová Lúka,

3405/4/2/1992

Doktor. Studňa

Vodárenské toky v okrese Gelnica sú využívané alebo využiteľne ako vodárenské zdroje na
odber pitnej vody. Ich zoznam je uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných
tokov. Do záujmového územia okresu Gelnica zasahuje 9 povodí vodárenských tokov a
dokumentuje o tom nasledujúca tabuľka:
Tok

Číslo hydrologického poradia

Vodárenský vodný tok v úseku
Od km

Do km

Bystrý potok

4-32-02-033

7,65

10,20

Hrelíkov potok

4-32-02-057

3,30

5,30

Kojšovský potok

4-32-02-065

7,70

16,20

Perlový potok

4-32-02-062

5,20

11,70

Smolník

4-32-02-044

13,00

19,70

Stará voda

4-32-02-027

0,00

11,90

Veľký Hutný potok

4-32-02-055

2,60

4,90

Žakarovský potok

4-32-02-064

4,50

5,20

Zimná

4-32-01-062

2,20

4,60

Zdroj: Vyhláška MŽP č. 211/2005

Zdroje geotermálnych vôd
Geotermálne vody sú prírodné vody, ohriate zemským teplom tak, že ich teplota po výstupe
na zemský povrch je vyššia ako priemerná ročná teplota vzduchu v danej lokalite (v našich
podmienkach je to 20C). Štruktúry geotermálnych vôd sa v katastrálnom území Prakoviec
nenachádzajú.
Pôda
Pôdne typy v území korešpondujú najmä s geologickým substrátom, na ktorom sa vytvorili.
Vznik, vývoj a vlastnosti pôd sú podmienené spolupôsobením niekoľkých pôdotvorných
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činiteľov, ako napr. reliéf, hydrogeologické pomery, klíma, rastlinstvo a iné. Prevládajúcim
pôdnym typom v obci sú kambizeme, s pôdnymi jednotkami: kambizeme modálne kyslé,
sprievodné kultizemné a rankre; zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín.
Fauna a flóra
,,Volovské vrchy patria z hľadiska fytogeografického členenia do podobvodu predkarpatskej
flóry (Praecarpaticum), v rámci obvodu západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale),
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 borovice (Pinus), 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 rieky
Hnilec 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.
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Ochrana prírody a krajiny
Katastrálne územie obce Prakovce sa nachádza v 1. stupni ochrany zmysle zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (s výnimkou zastavaného územia obce) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná sústava chránených území
Na území okresu Gelnica sa nachádzajú 4 "maloplošné" chránené územia ("veľkoplošné"
chránené územia sa v okrese nenachádzajú).
1. Prírodná rezervácia (PR) Polianske rašelinisko (EČ 864)
- o výmere 19,31 ha bola vyhlásená v roku 1993 vyhláškou MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23. 3.
1993 - účinnosť od 1. 5. 1993, 4. stupeň ochrany - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z
22. 9. 2004 - účinnosť od 1. 10. 2004. PR predstavuje zachovalé rozsiahle rašelinisko a
komplex hodnotných rastlinných spoločenstiev na priľahlých pasienkoch. Veľká druhová
diverzita rastlinstva, výskyt viacerých vzácnych a ohrozených druhov húb. Ekostabilizujúci
prvok krajiny. Prírodnú rezerváciu spravuje ŠOP - S-NP Slovenský kras. Nachádza sa vo
Volovských vrchoch (podcelok Zlatý stôl) v Tichovodskej doline za obcou Henclová. 121
2. Prírodná pamiatka (PP) Závadské skalky (EČ 716)
- o výmere 3,89 ha bola vyhlásená v roku 1987 nariadením ONV v Spišskej Novej Vsi č. 28/d
z 22. 12. 1987 - účinnosť od 22. 12. 1987, 4. stupeň ochrany - vyhláška KÚŽP v Košiciach č.
7/2004 z 22. 9. 2004 - účinnosť od 1. 10. 2004. PP je vyhlásená na ochranu erodovaného
skalného útvaru budovaného fylitmi s polohami bázických hornín a detritických metamorfík,
výrazne sa uplatňujúceho v okolitom reliéfe, vo voloveckom pásme Slovenského Rudohoria.
Skalky majú význam estetický, krajinotvorný a flóristicko - historický. Prírodnú pamiatku
spravuje ŠOP - S-NP Slovenský kras. Závadské skalky sa nachádzajú na južnom okraji obce
Závadka.121
3. Prírodná pamiatka (PP) Margecianska línia (EČ 607)
- o výmere 0,44 ha bola vyhlásená v roku 1990 nariadením a uznesením plen. zasadnutia
ONV v Spišskej Novej Vsi č. 83 zo dňa 15. 3. 1990 - účinnosť od 1. 4. 1990, 4. stupeň
ochrany - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22. 9. 2004 - účinnosť od 1. 10. 2004. PP
je vyhlásená na ochranu skalnej steny, ktorá odkrýva jednu z najvýznamnejších tektonických
línií Západných Karpát, ktorá tvorí hranicu medzi geomorfologickými celkami Volovské
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vrchy a Čierna hora. Estetický prvok okolia vodnej nádrže Ružín. Prírodnú pamiatku spravuje
ŠOP - S-NP Slovenský kras. Margecianska línia sa nachádza v k. ú. obce Margecany. 121
4. Prírodná rezervácia (PR) Kloptaň (EČ 857)
- o výmere 27,07 ha bola vyhlásená v roku 1993 Vyhláškou MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.
marca 1993. PR je vyhlásená na ochranu vrcholových lesných spoločenstiev na JV a SV
svahoch Kloptaňa v Slovenskom rudohorí – Volovských vrchoch s výskytom vzácnych a
chránených druhov rastlín, pozoruhodný je kosatec sibírsky (Iris sibirica). Prírodnú rezerváciu
spravuje ŠOP – S-NP Slovenský kras. Nachádza sa v k. ú. Prakovce a Vyšný Medzev.
Na katastrálnom území obce Prakovce sa nachádza PR Kloptaň. 121
Súvislá európska sústava chránených území Natura 2000
Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie
vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. Pozostáva z
chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva a z
území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov. V záujmovom
území, ktoré patrí do alpského biogeografického regiónu je lokalizovaných 10 území
európskeho významu a jedno chránené vtáčie územie. Územia európskeho významu Národný
zoznam území európskeho významu bol aktualizovaný uznesením Vlády SR č. 495 z 25.
októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 1/201 z 3. 10. 2012, ktorým sa
vydáva národný zoznam území európskeho významu. Pokrytie niektorých druhov a typov
biotopov bolo posúdené ako nedostatočné a Slovensko bolo požiadané doplniť do návrhu
sústavy Natura 2000 ďalšie vhodné lokality výskytu takto označených biotopov a druhov
európskeho významu. Na základe uvedeného spracovala ŠOP SR v decembri 2008 odborný
návrh pozostávajúci z 289 území (celková rozloha 626,47 km2 ). V auguste 2011 vláda
Slovenskej republiky schválila prvú aktualizáciu národného zoznamu ÚEV. Druhá
aktualizácia (2017) národného zoznamu území európskeho významu obsahuje 169 s výmerou
31 656,34 ha, kde takmer na 10 000 parcelách boli identifikované tisícky subjektov. Je
doplnkom k 473 lokalitám, ktoré boli predložené Európskej komisii v roku 2004 a 2011.
Celková výmera sa tak zvýši z 11,92 % z rozlohy Slovenskej republiky na 12,56 %. Pre daný
okres sú to nasledovné územia: SUEV0919 Prakovce, SKUEV0924 Zbojnícka dolina,
SKUEV0925 Aboď, SKUEV0926 Prostredná dolina, SKUEV0928 Stredný tok Hornádu,
SKUEV0929 Helcmanovská bučina. 121

25

PHRSR obce Prakovce na roky 2022 – 2028

SKUEV0344 Starovodské jedliny
Územie o rozlohe 468,675 ha ha situované v k. ú. Smolník a Švedlár. Správcom územia je
správa NP Slovenský raj. Stupeň ochrany 3. a 5. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
•

9150 Vápnomilné bukové lesy

•

9180 Lipovo-javorové sutinové lesy

•

9410 Horské smrekové lesy

•

9110 Kyslomilné bukové lesy

•

6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do
alpínskeho stupňa

•

9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: medveď hnedý (Ursus arctos).
SKUEV0351 Folkmarská skala
Územie o rozlohe 136,768 ha situované v k. ú. Veľký Folkmar. Správcom územia je správa
NP Slovenský raj. Stupeň ochrany 2. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
•

9150 Vápnomilné bukové lesy

•

9180 Lipovo-javorové sutinové lesy

•

9110 Kyslomilné bukové lesy

•

9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy

•

6190 Dealpínske travinnobylinné porasty

•

6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité
stanovištia Orchideaceae)

•

8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

•

8310 Nesprístupnené jaskynné útvary

•

6510 Nížinné a podhorské kosné lúky

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: poniklec slovenský (Pulsatilla slavica).
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
Územie o rozlohe 54,482 ha situované v k. ú. Henclová, Nálepkovo a Švedlár. Správcom
územia je správa NP Slovenský raj. Stupeň ochrany 2. a 3. Biotopy, ktoré sú predmetom
ochrany:
• 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
• 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
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• 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do
alpínskeho stupňa
• 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
• 6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: kunka žltobruchá (Bombina variegata), netopier
veľkouchý (Myotis bechsteinii), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier
obyčajný (Myotis myotis).
SKUEV0919 Kloptaň
Územie o rozlohe 26,27 ha situované v k. ú. Prakovce, Smolnícka Huta a Vyšný Medzev.
Správcom územia je správa NP Slovenský kras. Stupeň ochrany 5. Biotopy, ktoré sú
predmetom ochrany:
• 9110 Kyslomilné bukové lesy
• 8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
SKUEV0924 Zbojnícka dolina
Územie o rozlohe 20,458 ha situované v k. ú. Smolnícka Huta. Správcom územia je správa
NP Slovenský raj. Stupeň ochrany 4. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
•

9110 Kyslomilné bukové lesy

•

9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy

SKUEV0925 Aboď
Územie o rozlohe 91,241 ha situované v k. ú. Kojšov. Správcom územie je správa NP
Slovenský raj. Stupeň ochrany 4. a 5. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
• 9110 Kyslomilné bukové lesy
• 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
SKEUV0926 Prostredná dolina
Územie o rozlohe 102,104 ha situované v k. ú. Kluknava. Správcom územia je správa NP
Slovenský raj. Stupeň ochrany 2. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
• 9110 Kyslomilné bukové lesy
• 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
• 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
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SKUEV0928 Stredný tok Hornádu
Územie o rozlohe 295,843 ha situované v k. ú. Chrasť nad Hornádom, Jamník, Kluknava,
Kolinovce, Krompachy, Margecany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Odorín,
Olcnava, Richnava, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Teplička, Vítkovce.
Správcom územie je správa NP Slovenský raj. Stupeň ochrany 2. – 4. Biotopy, ktoré sú
predmetom ochrany:
•

6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do
alpínskeho stupňa

•

3270 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do
alpínskeho stupňa

•

91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: mrena karpatská (Barbus meridionalis), kunka
žltobruchá (Bombina variegata), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), mihuľa (Eudontomyzon
spp.), vydra riečna (Lutra lutra), mlok hrebenatý (Triturus cristatus).
SKUEV0929 Helcmanovská bučina
Územie o rozlohe 23,121 ha situované v k. ú. Helcmanovce. Správcom územia je správa NP
Slovenský raj. Stupeň ochrany 2. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
• 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
• 9110 Kyslomilné bukové lesy
SKUEV0348 Čierna Moldava (ÚEV situované pri hranici okresu Gelnica)
Územie o rozlohe 1 894,776 ha situované v k. ú. Halčava, Smolník a Štós. Správcom územia
je správa NP Slovenský kras. Stupeň ochrany 2. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:
• 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
• 9140 Javorovo-bukové horské lesy
• 6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
• 6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
• 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
• 8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
• 9150 Vápnomilné bukové lesy
• 9110 Kyslomilné bukové lesy
• 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité

stanovištia Orchideaceae)
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Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: kunka žltobruchá (Bombina variegata), vlk dravý (Canis
lupus), netopier obyčajný (Myotis myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), medveď
hnedý (Ursus artos), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), podkovár malý (Rhinolophus
hipposideros), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec otvorený (Pulsatilla patens).
Chránené vtáčie územia
Volovské vrchy sú jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie
druhov orol krikľavý (Aquila pomarina), bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis
apivorus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), sova
dlhochvostá (Strix uralensis), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), ţlna sivá (Picus canus),
ďateľ čierny (Dryocopus martius), strakoš červenochrbtý (Lanius collurio), muchárik
červenohrdlý (Ficedula parva) a muchárik bielokrký (Ficedula albicollis). Pravidelne tu
hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov výr skalný (Bubo bubo), orol skalný (Aquila
chrysaetos), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), jariabok hôrny
(Bonasa bonasia), prepelica poľná (Coturnix coturnix), rybárik riečny (Alcedo atthis), ďateľ
bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ prostredný (Dendrocopos medius), krutihlav
hnedý (Jynx torquilla), penica jarabá (Sylvia nisoria), hrdlička poľná (Streptopelia turtur) a
muchár sivý (Muscicapa striata).
Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, spracovaný podľa smernice o
vtákoch, bol schválený uznesením vlády SR č. 636/2003 zo dňa 9. júla 2003. Postupne boli
navrhované CHVÚ z národného zoznamu prekategorizované (osobitnými vyhláškami MŽP
SR) na vyhlásené CHVÚ. Do katastrálneho územia obce zasahuje CHVÚ Volovské vrchy,
identifikačný kód SKCHVÚ036, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 196/2010 Z.z.
zo dňa 16.04.2010, s účinnosťou od 15.05.2010.
V rámci okresu Gelnica patria do predmetného CHVÚ nasledovné katastrálne územia:
Gelnica, Helcmanovce, Henclová, Jaklovce, Kluknava, Kojšov, Margecany, Mníšek nad
Hnilcom, Nálepkovo, Prakovce, Rolova Huta, Smolnícka Huta, Smolník, Stará Voda,
Švedlár, Úhorná, Veľký Folkmar, Závadka pri Nálepkove a Žakarovce.
Zoznam parciel CHVÚ Volovské vrchy v katastrálnom území Prakovce: 854, 855, 856,
857, 858, 1191/1, 1191/1, 1191/2, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231,
1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242/1, 1242/2, 1243, 1244,
1245, 1246/1, 1246/2, 1247, 1248/1, 1248/2, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,
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1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270,
1271, 1272, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1288, 1290, 1290, 1291, 1292/1, 1293.
Mokrade
Vodné a mokraďové spoločenstvá patria medzi najohrozenejšie typy ekosystémov. Na
Slovensku sú mokrade rozčlenené do 5 kategórii (Slobodník, Kadlečík, 2000):
•

lokality zapísané v Zozname mokradí medzinárodného významu (M)

•

ostatné medzinárodné významné mokrade, spĺňajúce kritéria Ramsarského dohovoru,
ale zatiaľ nezapísané do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu

•

mokrade národného významu (N)

•

mokrade regionálneho (okresného) významu (R)

•

mokrade lokálneho (miestneho) významu (L)

V okrese Gelnica sa nachádza 13 mokradí:

Všetky mokraďové územia zaradené do sústavy Natura 2000 (ÚEV a CHVÚ pre vodné
vtáky) spĺňajú kritériá medzinárodnej významnosti aj z hľadiska Ramsarského dohovoru. 121
Na katastrálnom území obce Prakovce sa nenachádzajú žiadne mokrade.
Inundačné územia
Inundačné územie je podľa § 20 zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. , novely
292/2017 Z. z., územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní zvyčajne
zaplavované vodou vyliatou z koryta. Inundačné územie smerom od koryta vodného toku
vymedzuje:
a) záplavová čiara povodne vo vodnom toku, ktorá sa určuje
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1. výpočtom priebehu hladiny vody povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu,
ktorej maximálny prietok odhadnutý ústavom sa dosiahne alebo prekročí priemerne
raz za 100 rokov,
2. geodetickým meraním priebehu záplavovej čiary v čase kulminácie hladiny vody pri
povodni, ktorej maximálny prietok ústav vyhodnotil ako prietok s dobou opakovania
dlhšou ako priemerne raz za 50 rokov,
b) líniová stavba, ktorej účelom alebo jedným z účelov je ochrana pred povodňami, ak
zabezpečuje ochranu pred povodňami pre maximálny prietok, ktorý sa dosiahne alebo
prekročí priemerne raz za 100 rokov. Rozsah inundačného územia je určený okresným
úradom vyhláškou, na základe návrhu na určenie rozsahu inundačného územia,
vypracovaného správcom vodohospodársky významných vodných tokov.
V okrese Gelnica je inundačné územie vytýčené v nive vodných tokov Hnilec a Hornád po
ich vzájomný sútok nad obcou Margecany. Na nive Hnilca je priestorovo definované
potenciálnym priebehom povodne pri storočnom prietoku Q100, pričom zasahuje do
katastrálneho územia obcí Nálepkovo, Stará Voda, Švedlár, Mníšek nad Hnilcom,
Helcmanovce, Prakovce, Jaklovce a Margecany (vodná nádrž Ružín). Zastavané územie
zasahuje najväčšou plochou do inundačného územia v obciach Nálepkovo, Švedlár, Mníšek
nad Hnilcom a Galanta. V intraviláne obcí sú v koryte Hnilca realizované protipovodňové
opatrenia s rôznou návrhovou prietokovou kapacitou. V nive Hornádu je inundačné územie
vytýčené v obciach Richnava a Kluknava. Hranica územia je totožná s potenciálnym
priebehom povodne pri storočnom prietoku Q100. V koryte Hornádu boli v oboch obciach
realizované protipovodňové opatrenia. Na území okresu Gelnica v súčasnosti nie sú orgánom
štátnej vodnej správy vyhlásené inundačné územia vodných tokov v zmysle § 46 zákona č.
364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov. V rámci projektu „Mapy povodňového
ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ ukončeného v roku 2015,
boli pre vodné toky Hornád a Hnilec vypracované záplavové čiary Q100 ročnej veľkej
vody.121
Ochrana drevín
Chránené stromy Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, môžu byť vedecky, ekologicky, alebo inak mimoriadne významné
stromy alebo ich skupiny, vyhlásené všeobecne záväznou vyhláškou príslušného krajského
úradu ŽP za chránené stromy, čím sa zabezpečí ich legislatívna ochrana. Chránené stromy sa

31

PHRSR obce Prakovce na roky 2022 – 2028

považujú za chránený objekt. Chránené stromy sa v katastrálnom území obce Prakovce
nenachádzajú.
Ochrana ovzdušia
Ochrana ovzdušia sa vykonáva v zmysle zákona č. 194/2018 Z.z. o ovzduší, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. (v znení zákona č. 318/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z.,
zákona č. 350/2015 Z.z. a zákona č. 293/2017 Z.z.). 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. 5: Emisie), okres Gelnica patrí k málo znečisteným
oblastiam, v mnohých prípadoch prakticky nenameraných emisií znečisťujúcich látok.
Tab. 5: Emisie
Produkcia v t na km2 podľa územie
rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Košický

3596,5

3336,2

3532,5

3509,2

3642,9

3647,6

3680,3

3375,4

2965,6

2907,0

2587,4

5471,5

23,4

11,8

10,4

9,2

9,0

8,3

7,5

6,4

5,0

5,2

4,6

265,1

kraj
Okres
Gelnica

Zdroj: Štatisticky úrad SR

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. 6: Produkcia
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exhalátov v okrese Gelnica), k výraznému poklesu dochádza v prípade produkcie oxidu
siričitého, tuhých emisií, ako aj oxidu uhoľnatého.
Tab. 6: 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
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.

1.1.3. Obyvateľstvo a demografická situácia
Vývoj počtu obyvateľov odzrkadľuje socio-kultúrne, demografické a ekonomické procesy
prebiehajúce na úrovni celej spoločnosti, no sčasti je aj odrazom postavenia obce v štruktúre
osídlenia a lokálnych zmien.
,,Slovensko patrí medzi európske krajiny s najrýchlejšie starnúcim obyvateľstvom (podľa
populačných prognóz Eurostatu), kde súčasný pomer počtu obyvateľov v poproduktívnom
veku oproti produktívnemu veku je 1:4,1, s predpokladom do roku 2030 na úrovni 1:3,0, v
dôsledku čoho čelí Slovensko výzvam spojených so znižovaním populácie spätými s
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negatívnymi dôsledkami pre systém sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.
Podľa odhadov z okresov východného Slovenska za posledných 10 rokov sa do zahraničia
vysťahovalo asi 6% hlavne vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí do 30 rokov.“42
Tab. 7: Obyvateľstvo v kocke
Počet obyvateľov, k 31.12.2021

3 292 obyv.
52% žien a 48% mužov
hustota obyvateľstva je 1405 osôb na km2
priemerný vek obyvateľov je 40.93
index starnutia: 1.15

Vývoj počtu obyvateľov

za 1 rok: + 0,06% (2)
za 5 rokov: -0,1% (-3)
za 10 rokov: -2,2% (-74)
za 23 rokov: -1,7% (-59)

Národnostné zloženie

Slovenská: 84%
Neuvedená: 9%
Rómska: 6%

Zdroj: https://slovenskovkocke.sk/prakovce

Vývoj počtu obyvateľov
V obci Prakovce je podľa údajov štatistického úradu SR k 31.12.2021 3 292 obyvateľov
s trvalým bydliskom v obci. Na základe grafu (Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov 2002 – 2021)
je možné pozorovať za sledované obdobie rokov 2002 – 2021 mierny pokles počtu
obyvateľov, ktorý vykazuje za sledované obdobie úbytok 176 obyvateľov, v porovnaní rokov
2002 a 2021.
Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov 2002 – 2021

Zdroj: Štatisticky úrad SR
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Veková štruktúra obyvateľov
Vekové zloženie obyvateľstva k 31.12.2021 podľa ekonomických vekových skupín (Tab. 8:
Veková štruktúra obyvateľstva obce je rozdelené na kategórie:
•

predproduktívny vek (0 až 14 rokov)

•

produktívny vek (15 až 64 rokov)

•

poproduktívny vek (65 rokov a viac)

V kategórii do 14 rokov (vrátane), čiže v predproduktívnej zložke je možné pozorovať
15,23% (494 obyv.) obyvateľov obce Prakovce, k 31.12.2021. V druhej kategórii sa nachádza
produktívne obyvateľstvo vo veku 15 – 64 rokov (vrátane), ktoré tvorí ekonomicky aktívne
obyvateľstvo, a to 66,57% (2 161 obyv.) obyvateľov obce. Obyvateľstvo nad 65 rokov spadá
do tretej kategórie a nachádza sa tu 18,20 % (591 obyv.) obyvateľov obce Prakovce
v poproduktívnom veku.
Tab. 8: Veková štruktúra obyvateľstva obce
Predproduktívne obyvateľstvo

Produktívne obyvateľstvo

Poproduktívne obyvateľstvo

muži

ženy

spolu

%

muži

ženy

spolu

%

muži

ženy

spolu

%

245

249

494

15,23

1086

1075

2161

66,57

238

353

591

18,20

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

Prírastok/ úbytok obyvateľov obce
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 2002 – 2021 (Tab. 9: Vývoj prírastkov/ úbytkov
obyvateľov obce v období 2002 – 2021). Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva (Tab. 9:
Vývoj prírastkov obyvateľov obce v období 2002 – 2021) predstavuje rozdiel živonarodených
a zomrelých za jeden kalendárny rok. Počas sledovaného obdobia 2002 – 2021 obec
zaznamenáva úbytok obyvateľstva.
Tab. 9: Vývoj prírastkov/ úbytkov obyvateľov obce v období 2002 – 2021
Rok

prirodzený prírastok

migračné saldo

2002

3

15

18

2003

3

-23

-20

2004

21

20

41

2005

8

24

32

35

celkový prírastok obyvateľov
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2006

11

-59

2007

20

-25

-48
-5

2008

3

-13

-10

2009

22

-15

7

2010

8

-7

1

2011

8

-17

-9

2012

-8

4

-4

2013

0

0

0

2014

-8

-26

-34

2015

-1

6

5

2016

-15

12

-3

2017

-15

2

-13

2018

-2

18

16

2019

-3

-2

-5

2020

-1

3

2

2021

-36

-12

-48

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

Migračné saldo vyjadruje rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných obyvateľov
v danom kalendárnom roku. Na základe údajov, ktoré sú spracované v tabuľke (Tab. 9: Vývoj
prírastkov obyvateľov obce v období 2002 – 2021) je možné zhodnotiť, že migračné saldo má
kolísavý charakter. Najvyšší počet vysťahovaných obyvateľov bol zaznamenaný v roku 2003
(-23 obyv.), 2006 (-56 obyv.), 2007 (-25 obyv.) a 2014 (-26 obyv.). Celkovým prírastkom
nám vyjadrujeme súčet prirodzeného prírastku a migračného salda v danom kalendárnom
roku. Celkový prírastok obyvateľstva má v sledovanom období kolísavý charakter, ktorý sa
pohybuje prevažne v záporných hodnotách. Najväčší úbytok obyvateľstva bol zaznamenaný v
roku 2006 (- 48 obyv.), 2014 (-34 obyv.), 2021 (-48 obyv.).
Graf 2: Veková štruktúra obyvateľov

Zdroj: Štatisticky úrad SR
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Za posledných 20 rokov dosahuje obec Prakovce prirodzený úbytok obyvateľov, čo
poukazuje na nepriaznivý demografický trend a predstavuje, pri svojom pokračovaní,
nebezpečenstvo pre ďalší ekonomický a sociálny rozvoj obce.
Tab.10.: Štatistické údaje o obyv. obce
Počet obyvateľov pri sčítaní 2001:

3415

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011:

3397

[rozdiel 2011-2001: -18]

(úbytok)

Počet obyvateľov pri sčítaní 2021:

3292

[rozdiel 2021-2011: -105]

(úbytok)

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

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 Prakovce je znížená základňa, ktorá vzniká znižovaním
počtu narodených.
Národnostná štruktúra obyvateľstva
Národnostná štruktúra obyvateľstva Prakoviec je odrazom jeho histórie (Tab. 11:
Národnostná štruktúra obyvateľstva obce, SODB 2021). V obci prevláda slovenská národnosť
95,47 % (3143 obyv.), k českej národnosti sa hlási 0,46 % obyvateľov (15 obyv.),
k maďarskej národnosti 0,24 % (8 obyv.) obce.
Tab. 11: Národnostná štruktúra obyvateľstva obce
Národnosť

Počet

Podiel (%)

1.

Slovenská

3143

95,47

2.

Maďarská

8

0,24

3.

Rusínska

3

0,09

4.

Ukrajinská

6

0,18

5.

Rómska

25

0,76

6.

Česká

15

0,46

7.

Nemecká

3

0,09

8.

Ruská

2

0,06

9.

Ostatné

2

0,06

10.

Nezistené

85

2,58

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

Obyvateľov rómskej národnosti eviduje Štatisticky úrad SR v počte 0,76 % (25 obyv.), tento
údaj je značne skreslený, keďže príslušníci tohto etnika sa k nemu často oficiálne nehlásia. V
obci Prakovce sa podľa údajov z Atlasu rómskych komunít (2019) nachádza podiel rómskych
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obyvateľov 21% - 30% z celkového počtu obyvateľstva, čo predstavuje 702 – 1003
obyvateľov.
Vierovyznanie obyvateľov
V rámci vierovyznania (Tab. 12: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania, SODB 2021)
Tab. 12: Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania
Vierovyznanie

počet

podiel (%)

1411

42.86

1.

Rímskokatolícka cirkev

2.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

78

2.37

3.

Gréckokatolícka cirkev

315

9.57

4.

Reformovaná kresťanská cirkev

4

0.12

5.

Pravoslávna cirkev

11

0.33

6.

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

0

0

7.

iné

32

0.97

8.

bez vyznania

1258

38.21

9.

nezistené

183

5.56

Spolu

3292

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2021

majú v obci najväčšie zastúpenie obyvatelia hlásiaci sa k rímskokatolíckej cirkvi 42,86%
(1411obyv.), k pravoslávnej cirkvi 0,33% (11 obyv.), ku gréckokatolíckej cirkvi 9,57%
(315obyv.). Bez vyznania je 38,21 % obyvateľov (1258 obyv.) a nezistené vierovyznanie je
u 5,56% obyvateľov (183 obyv.)
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov
Úroveň vzdelanosti populácie (Tab. 13: 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 je 10,33 % (340 obyv.) a bez školského vzdelania (15+ rokov) je
1,85% (61 obyv.) z počtu obyvateľov.
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Tab. 13: Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva obce
Vzdelanie

počet

podiel (%)

1.

bez vzdelania (osoby 0-14 rokov)

330

10.02

2.

základné

636

19.32

3.

stredné odborné učňovské (bez maturity)

760

23.09

4.

úplné stredné (s maturitou)

853

25.91

5.

vyššie odborné vzdelanie

185

5.62

6.

vysokoškolské

340

10.33

7.

bez školského vzdelania (15+ rokov)

61

1.85

8.

nezistené

127

3.86

Spolu

3292

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

Úroveň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva je priemerná a zaznamenáva zvýšenie za
uplynulých 10 rokov.
Obyvateľstvo podľa rodinného stavu
Štruktúra obyvateľstva obce Prakovce podľa rodinného stavu je zhrnutá v nasledujúcej
tabuľke.
Tab. 14 : Obyvateľstvo podľa rodinného stavu
Rodinný stav

počet

podiel (%)

1.

slobodný / slobodná

1638

49.76

2.

ženatý / vydatá

1113

33.81

3.

rozvedený / rozvedená

254

7.72

4.

vdovec / vdova

284

8.63

5.

nezistené

3

0.09

Spolu

3292

Zdroj: Štatisticky úrad SR, 2022

1.1.4 Dopravná infraštruktúra
Cestná doprava
Hlavný dopravný koridor okresu Gelnica tvorí koridor cesty II. triedy č. 546 Margecany Prakovce – Nálepkovo, smer Spišská Nová Ves, prostredníctvom ktorej je obec Prakovce
napojená na celoštátnu cestnú sieť. Cesta II/546 vedie v súbehu so železničnou traťou. Cesta
má vnútroregionálny – medziokresný význam a so svojimi priľahlými cestami II/547 v
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Margecanoch, II/549 v Mníšku nad Hnilcom (smer Smolník – Rožňava), II/548 v smere
Smolník – Štós (Košice) umožňuje prepojenie Prakoviec s mestami Košice, Prešov, Spišská
Nová Ves a Rožňava.
Tab. 15: Základné údaje o sieti cestných komunikácií (údaje k 1.1.2021)
Cesty I.

Cesty II.

Cesty

Diaľnice

Spolu

Rozloha

Počet

triedy

triedy

III.

v km

v km

v km2

obyvateľov

Hustota cestnej siete
km/km2

km/1000obyv.

v km

v km

Triedy
v km

Okres

0

89,940

41,537

0

131,477

584

30 314

0,225

4,337

368,323

586,377

1

5,325

2

6 753

765 294

0,352

3,107

49 034

5 457 873

0,370

3,3

Gelnica
Košický
kraj
SR

417,785
3 337

3 632

10 343

377,810
521 (D)

18 130

297 (R)

Zdroj: Slovenská správa ciest, 2022

Železničná doprava
Územím okresu Gelnica prechádza jednokoľajová železničná trať Margecany - Červená Skala
- Prakovce - Brezno - Banská Bystrica. Trakcia železničnej trate je motorová a
dieselelektrická, využívaná čiastočne ako odklonová trasa pre tzv. druhý južný železničný
hlavný ťah. Obec Prakovce má zriadenú železničnú stanicu s odovzdávkovým koľajišťom pre
železničnú vlečku strojární. Železničná trať vedie SV od územia navrhovanej činnosti,
paralelne s cestou II/546. Prevádzka navrhovanej činnosti v súčasnosti nemá väzby na
železničnú dopravu.
Hromadná doprava obyvateľov
Hromadná doprava je zabezpečovaná formou autobusovej dopravy. Hromadnú autobusovú
prepravu cestujúcich zabezpečuje eurobus, a.s. Ťažiskový priestor prímestskej dopravy
eurobus je v trase a úsekoch: Mníšek nad Hnilcom - Prakovce - Gelnica - Kojšov.
Rekreácia a cestovný ruch
Geografická poloha, prírodné a kultúrne danosti územia predurčujú okres Gelnicu na pomerne
rozsiahly a diferencovaný cestovný ruch a rekreáciu.
Ťažiskovými základňami cestovného ruchu a rekreácie v tomto území a jeho okolí sú
predovšetkým významné strediská zimných a letných športov, napr. Spišská Nová Ves –
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Rittenberg, Krompachy – Plejsy, Jahodná, Kojšova hoľa a blízke Volovské vrchy.
Navštevovaným turistickým, športovým či rekreačným cieľom v okolí sú chránené územia,
napr. turistický chodník Mníšek nad Hnilcom – Kloptaň. Hrebeňom na južnom okraji katastra
obce Prakovce je vedený červeno značkovaný turistický chodník E8 Cesta hrdinov SNP.
Potenciálne veľmi vhodným územím sa javí tiež oblasť mesta Gelnica, zapojeného do
projektu „Gotická cesta“. Je to projekt cestovného ruchu, ktorý sa začal realizovať v roku
1996. Je doň zapojených 5 okresov (Gelnica, Spišská Nová Ves, Revúca, Rožňava a Levoča).
Tab. 16: Dostupnosť k najdôležitejším mestám z obce Prakovce
Trasa

Vzdialenosť (km)

Prakovce - Gelnica

11 km

Prakovce – Rožňava

46 km

Prakovce – Košice

46 km

Prakovce – Prešov

42 km

Prakovce - Bratislava

425 km

Zdroj: https://mapa-mapy.info.sk/

Je to prvá kultúrno-poznávacia cesta na Slovensku, ktorá predstavuje najvzácnejšie skvosty
regiónov Spiš a Gemer. Gotická cesta zahŕňa hradné komplexy, zachované historické jadrá
miest, múzeá, katedrály, kostoly, meštianske domy a kamenné mosty. V blízkom okolí
navrhovanej činnosti sa plochy rekreácie nevyskytujú a nie sú ani plánované.
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. 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 3100 metrov. Pristávacie a vzletové manévre lietadiel sú
kontrolované.
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Cyklodoprava
Katastrom obce prechádza Hnilecká cyklomagistrála, ktorá spája dve významné strediská
cestovného ruchu - južnú časť Národného parku Slovenský raj s umelou vodnou nádržou
Ružín. Má 70 km a prechádza 11 obcami. Trasa: Dedinky, železničná zastávka – Mlynky,
časť Palcmanská Maša – Mlynky, časť Prostredný Hámor – Mlynky – Mlynky, časť Trosky –
Mlynky, časť Rakovec – Mlynky, časť Sykavka – Hnilec – Delava – rekreačné zariadenie
Gabačka – Nálepkovo, časť Peklisko – Nálepkovo, časť Hámre (Tretí Hámor, Druhý Hámor,
Prvý Hámor) lyžiarske stredisko Nálepkovo – Nálepkovo – Švedlár, časť Vyšné Hrable –
Švedlár – Švedlár, časť Nižné Hrable – Mníšek nad Hnilcom – Helcmanovce – Prakovce –
Prakovce, časť Matilda huta – Gelnica, časť Háj – Gelnica – Gelnica, časť Mária huta –
Jaklovce – most cez vodnú nádrž Ružín – Margecany, železničná stanica .
Karpatská cyklistická cesta (evidenčné číslo: 2882), medzinárodná cyklotrasa prichádza na
územie okresu Gelnica v Margecanoch a pokračuje cez mesto Gelnica, obce Prakovce,
Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom a mesto Smolník a Úhornianske sedlo do Maďarska cez
hraničný priechod Domica - Aggtelek.
Statická doprava
Plochy statickej dopravy v obci Prakovce sú zastúpené nasledovnými formami statickej
dopravy:
•

verejnými parkoviskami pri občianskej vybavenosti v zastavanom území obce,

•

plochami skupinových boxových garážových dvorov,

•

samostatnými plochami verejných parkovísk na obytnom území bytových domov,

•

pre zástavbu rodinných domov je parkovanie a garážovanie zabezpečené na pozemku
alebo v objekte rodinného domu.

V obci Prakovce sú vybudované parkovacie a voľné odstavné plochy v rozsahu cca 260
parkovacích miest a približne 190 boxových garáží.
Pešia doprava
V zastavanom území obce je v priestore mostného objektu nad vodným tokom Hnilca
vybudovaný obojstranný peší chodník. V ostatnej časti zástavby pozdĺž zbernej komunikácie
nie sú vybudované pešie chodníky. Pozdĺž miestnych komunikácií sú čiastočne vybudované
chodníky pre peších bez nadväznosti na autobusové zastávky a objekty občianskej
vybavenosti a areálov školských zariadení.
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1.1.5 Technická infraštruktúra

Pošta

Áno

Verejný vodovod

Áno vo vlastníctve vodárenskej spoločnosti Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad.

Kanalizačná sieť

Áno, 80% domov je napojených na kanalizáciu, nie sú odkanalizované časti
obce: Čurinka, Prakovská dolina, Hutno – Gelnická dolina,

ČOV

Áno

Energetika

3 zdroje elektrickej energie malá vodná elektráreň s výkonom 150 kVA

Rozvodná sieť plynu

Áno

Bankomat

Áno

Káblová distribučná sieť

Nie

Zabezpečenie údržby ciest

Obec si ju zabezpečuje sama

Trafostanice

13

Zdroj: OcÚ Prakovce

Zásobovanie elektrickou energiou
Obec Prakovce je pripojená na dve vonkajšie jednoduché 22 kV vedenia č. 204 a č. 205
Rozvodných závodov VSE, ktoré sú vyvedené z ES 110/22 kV, situovanej v obci vo
vlastníctve VSE a.s. Dodávka elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov v obci je
vykonávaná verejným NN vzdušným rozvodom na betónových a v menšej miere aj drevených
stožiaroch v blízkosti verejných komunikácií. Vedenie tvorí zaokrúhľovanú sieť s výbežkami
pre vzdialenejšie lokality obce. Sieť pri súčasnom odbere pracuje spoľahlivo a dodáva
potrebný príkon bez väčších úbytkov napätia. Verejné osvetlenie tvoria výbojkové svietidlá
upevnené na výložníkoch a stĺpoch sekundárnej siete. Najväčším odberateľom je
obyvateľstvo, využívajúce energiu pre svetlo a domáce spotrebiče.
Zásobovanie pitnou vodou
Prakovce v súčasnosti nemajú vodovodnou sieťou pokrytú celú obec, z toho vyplýva, že nie
všetky nehnuteľnosti sú napojené na verejnú vodovodnú sieť. V súčasnej dobe je prevratná
časť obce zásobovaná zo zdroja:
•

povrchových odberov Hrelíkov potok s povoleným odberom 10,2 l.s-1, s následnou
úpravou na ÚV Prakovce ( kapacita ÚV – 15 l/s );

•

Malý a Veľký Hutný potok s následnou úpravou na ÚV Helcmanovce (kapacita ÚV –
10 l/s);
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•

podzemných zdrojov prameňov Barbora 1,2 s výdatnosťou 2,3 l.s-1

Sumárna výdatnosť zdrojov je 22,5 l.s-1. Vodovodná sieť je dotovaná z povrchových odberov
z potoka Malý a Veľký Hutný potok nad Helcmanovcami s povoleným odberom 11 l.s-1. Toto
zariadenie má zásobovať vodou priemyselnú zónu v Prakovciach a Helcmanovce. Prepojenie
všetkých zdrojov vody vodovodným potrubím do celej siete bolo už zrealizované. Vodojem
plnený z prameňov Barbora je objemu 200 m3 s dnom vo výške 454,0 m.n.m. a maximálnou
hladinou vo výške 458,0 m.n.m. Vodojem plnený z povrchových odberov Hrelíkov potok je
objemu 2x100 m3 s dnom vo výške 476,0 m.n.m. a maximálnou hladinou vo výške 480
m.n.m. Voda z povrchových odberov je upravovaná v úpravni s kapacitou 10 l.s-1.
Zásobovanie plynom
Obec je pripojená na vysokotlakový plynovod Klenov - Prakovce DN 200/150 PN 4,0 Mpa
cez regulačnú stanicu plynu VTL/STL o výkone 1500 m3.h-1. Rozvod plynu v obci je
stredotlakový PN 60 kPa, riešený prevažne kovovým potrubím. Spotreba plynu obce, meraná
v najchladnejšom mesiaci, je max. 3000 m3/24 hod.
Kanalizácia a ČOV
Splaškové odpadové vody a dažďové vody z produkcie obce sú odvádzané zo sídliska vo
východnej časti obce do mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd situovanej pri
štátnej ceste do Gelnice a zo severnej časti za štátnou cestou bez čistenia do rieky Hnilec.
Kapacita súčasnej ČOV je 372 m3 .d-1 a je nepostačujúca. Pre čistenie odpadových vôd bol
spracovaný technický návrh s umiestnením čistiarne pri jestvujúcej čistiarni. Splašky z
nehnuteľností v obci, ktoré nie sú napojené na kanalizáciu, sú odvádzané do žúmp a suchých
záchodov, ktoré vo väčšine prípadov nie sú dostatočne izolované.
Zásobovanie teplom
V obci Prakovce sa uplatňuje individuálne vykurovanie z lokálnych domových kotolní
a 61,33% domácností je plynofikovaná.
Nakladanie s odpadmi
Obec Prakovce zabezpečuje zber komunálneho a drobného stavebného odpadu v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vypracovaný stručný prehľad o nakladaní s odpadmi je zverejnený na úradnej tabuli obce
Prakovce a jej webovom sídle. Separovaný zber je realizovaný prostredníctvom farebne
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rozlíšených zberných nádob, rozmiestnených v obci a prostredníctvom plastových vriec v
každej domácnosti. Nakladanie s odpadmi je v obci riešené prostredníctvom zmluvy s firmou
Brantner Nova – ekologické služby Spišská Nová Ves, s.r.o., H+Eko Košice, EnviPak, s.r.o.
V obci je zriadený zberný dvor. Plánuje sa rozšírenie technológií zberného dvora, ako aj
rozšírenie kompostoviska.
Telekomunikačné siete
Celé územie je pokryté sieťou mobilných operátorov Orange, T- mobile a čiastočne O2. T
mobile – v katastri územia obce sa nachádzajú technické zariadenia uvedeného mobilného
operátora. Podľa vyjadrenia správcu, v horizonte najbližších 5 rokov neplánujú výstavbu
ďalších zariadení.
Obecný rozhlas, rozhlas a televízia
Miestny rozhlas v obci s centrálou na obecnom úrade je prevedený vzdušne na konzolách.
Stožiare sú oceľové do výšky 7,5 m nad zemou. Reproduktory prevažne 6 a 12 W sú
rozmiestnené tak, aby nevznikali zazneje. Vedenie je na oboch koncoch chránené proti
podpätiu bleskoistkami. Z hľadiska funkčnosti v súčasnosti plne vyhovuje. Územie je pokryté
TV signálom domácich programov STV aj signálom komerčných TV staníc. Príjem je
domovými anténami jednotlivých koncesionárov. Sporadicky sa vyskytujú i antény
satelitného príjmu.
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie je prevedené výbojkovými svietidlami výložníkového typu v dobrom
technicko-prevádzkovom stave, s dostatočným osvitom. Svietidlá sú osadené na spoločných
stĺpoch NN rozvodov vrátane napájacieho vedenia z vodičov AlFe prierezu 16 mm.
Ovládanie osvetlenia je centrálnym časovým spínačom.
Kamerový systém obce
V obci Prakovce je vybudovaný kamerový systém ako efektívny prostriedok prevencie
kriminality. Systém je tvorený 11 kamerami umiestnenými na najpotrebnejších miestach.
Tento systém je vybavený záznamovým softvérom, čím je zabezpečené nepretržité
monitorovanie a zaznamenávanie najkritickejších miest.
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1.1.6 Trh práce a sociálna situácia
Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2019 zaznamenáva klesajúci trend. Ako môžeme
pozorovať na grafe (Graf 3: Počet uchádzačov o zamestnanie v obci Prakovce) počet
uchádzačov o zamestnanie počas obdobia rokov 2002 - 2021 má kolísavý charakter.
Graf 3: Počet uchádzačov o zamestnanie v obci Prakovce

Zdroj: https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html

Najvyšší počet uchádzačov o zamestnanie bol v rokoch: 2002 (413 obyv.), 2009 (379 obyv.),
2012 (308 obyv.), 2015 (238 obyv.).
Tab. 17: Počet uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie, údaj k 31.12.
0-3
mesiacov

4-6
mesiacov

7-9
mesiacov

10-12
mesiacov

13-18
mesiacov

19-24
mesiacov

25-30
mesiacov

31-36
mesiacov

37-42
mesiacov

43-48
mesiacov

nad 48
mesiacov

2012

62

47

32

25

38

15

10

17

9

13

43

2013

30

23

23

21

30

29

19

10

9

10

45

2014

26

41

25

23

14

16

12

20

7

5

43

2015

36

50

27

22

19

20

7

8

5

13

34

2016

28

31

12

21

34

14

11

8

0

2

35

2017

32

21

9

4

9

10

20

6

8

4

25

2018

10

13

12

9

16

1

3

6

10

5

24

2019

23

23

20

8

6

10

10

1

2

5

25

2020

42

21

8

16

13

10

5

6

6

1

24

2021

18

18

20

7

15

7

8

2

4

5

29

Zdroj: ÚPSVaR SR

K 31.12.2021 je evidovaných 133 uchádzačov o zamestnanie. Na základe tabuľky (Tab. 17:
Počet uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie v obci Prakovce, údaj k 31.12.) vieme
povedať, že najvyšší počet je dlhodobo nezamestnaných a so stredným odborným vzdelaným
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a základným vzdelaním (Tab.18: Počet uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého
vzdelania a veku, údaj k 31.12.).
Tab. 18 : Počet uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého vzdelania a veku, údaj k 31.12.
Počet UoZ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202
1

238

196

148

109

133

152

133

104

96

77

66

69

81

65

Neukončené základné vzdelanie

15

11

11

9

6

9

11

Základné vzdelanie

52

45

41

31

36

35

32

Nižšie stredné odborné vzdelanie

2

2

2

1

0

1

2

Stredné odborné vzdelanie

83

66

52

44

57

60

52

Úplné stredné odborné vzdelanie

62

48

30

14

25

33

23

Úplné stredné všeobecné vzdelanie

9

10

4

4

6

9

7

Vyššie odborné vzdelanie

0

0

0

0

0

0

0

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1

3

2

3

0

1

2

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

14

11

6

3

3

4

4

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

0

0

0

0

0

0

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202
1

ženy

Vek
< 20 rokov

6

7

1

2

2

3

5

>= 20 do < 25 rokov

34

23

15

9

11

10

6

>= 25 do < 30 rokov

30

29

18

10

12

17

8

>= 30 do < 35 rokov

29

18

11

11

16

18

14

>= 35 do < 40 rokov

32

23

22

15

12

10

10

>= 40 do < 45 rokov

25

21

18

12

23

26

18

>= 45 do < 50 rokov

28

27

13

11

15

20

24

>= 50 do < 55 rokov

28

22

24

14

15

19

21

>= 55 do < 60 rokov

22

24

19

17

20

19

14

>= 60 rokov

4

2

7

8

7

10

13

Zdroj: ÚPSVaR SR

Najväčší zamestnávatelia v obci Prakovce sú: Obec Prakovce (43 zamest.), ZŠ s MŠ
Prakovce (53 zamest. - 43 ZŠ, 10 MŠ), Stredná odborná škola techniky a služieb (38 zamest.),
Spojená škola internátna (54 zamest.), Domov sociálnych služieb Idea (115 zamest.),
Lemakor, s.r.o (20 zamest.), Fermat, s.r.o (40 zamest.), Seta, s.r.o (25 zamest.), Prakon, s.r.o
(95 zamest.), Optifin Energo, s.r.o (5 zamest.), Pravel spol. s.r.o (25 zamest.), Treva, s.r.o
(85 zamest.), Bridge World s.r.o. (45 zamest.), Sirail s.r.o (70 zamest.) a Centrum pre deti
a rodiny Prakovce (10 zamest.).
Organizácie obce
Obec Prakovce zabezpečuje plnenie svojich úloh prostredníctvom obecného úradu. Okrem
toho sú funkcie obce zabezpečované aj pomocou organizačných jednotiek so samostatnou
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právnou subjektivitou – príspevkovou organizáciou, resp. obchodnou spoločnosťou, v ktorých
má Obec Prakovce obchodný podiel.
Podnik služieb, príspevková organizácia, Prakovce
Obec Prakovce je zriaďovateľom jednej príspevkovej organizácie – Podnik služieb Prakovce,
ktorá je zameraná v hlavnej oblasti na poskytovanie kultúrnych služieb. Organizácia
zastrešuje pod sebou súbory: Ľudová hudba Prakovčan, Detský folklórny súbor Vánok,
Dievčenská folklórna spevácka skupina Kloptaň, Malé javiskové formy a Zbor pre občianske
záležitosti, ktoré už dlhé roky pôsobia v oblasti kultúry a spoločenského života v Prakovciach.
Podnik služieb je organizátorom i spoluorganizátorom všetkých akcií v oblasti kultúry na
území obce Prakovce. Podnik služieb je samostatnou právnickou osobou, ktorá hospodári vo
vlastnom mene a je napojená na rozpočet obce.
Obchodné spoločnosti – Praktos, spol. s.r.o.
Obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou obce Prakovce vykonávajúca správu
lesov vo vlastníctve Obce Prakovce, zabezpečuje pohrebné služby, správu cintorína a
maloobchod.14

1.1.7 Hospodárska základňa
Územie sa nachádza v málo produktívnej poľnohospodárskej oblasti SR. Výmera ornej pôdy
predstavuje 15,87 ha (údaj z r. 2021) z celkovej výmery katastrálneho územia.
Tab. 19: Nepoľnohospodárska pôda v obci
Druh pozemku

Lesný pozemok

Vodné plochy

Zastavaná plocha a nádvoria

Ostatné plochy

rok

ha

ha

ha

ha

1996

2 908,93

17,71

100,75

25,13

2021

2 920,16

17,71

98,95

23,42

Zdroj: Štatisticky úrad SR

Z uvedených charakteristík vyplýva celkovo nízky potenciál pôd pre rozsiahlejšie
poľnohospodárske

využitie.

Podľa

údajov

štatistického

úradu,

r.

2021

(Tab.19:

Poľnohospodárska pôda v obci, Tab.18: Nepoľnohospodárska pôda v obci), sa v obci
nachádza 130,52 ha poľnohospodárskej a 3 060,24 ha nepoľnohospodárskej pôdy.
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Tab. 19: Poľnohospodárska pôda v obci
Druh pozemku

Orná pôda

Záhrada

Trvalý trávnatý porast

rok

ha

ha

ha

1996

18,66

14,17

105,42

2021

15,87

14,97

99,68

Zdroj: Štatisticky úrad SR

Celá plocha katastra je rozdelená na 2 odlišné časti. Zalesnená časť katastra predstavuje lesnú
krajinu s prirodzenými ekosystémami, ktorá je vhodná na hospodársku a najmä
mimoprodukčnú funkciu lesa. Poľnohospodárska krajina predstavuje lúčno-lesnú krajinu
vhodnú na extenzívne hospodárenie a rozvoj rekreačno-športového potenciálu.

Vlastníctvo lesnej pôdy
Celková výmera:

2920,46 ha

Obec Prakovce

223 ha

Pasienková spoločnosť Prakovce

36,42 ha

Urbárske spoločenstvo Helcmanovce

341 ha

Obecné lesy – Mníšek nad Hnilcom

745,58 ha

Štátne lesy

1573,7 ha

Zdroj: OcÚ Prakovce

1.1.8 Občianska vybavenosť
V obci sú zastúpené najdôležitejšie zariadenia základnej občianskej vybavenosti..
Občianska vybavenosť obce (Tab. 21: 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. 21: Občianska vybavenosť obce
Občianska vybavenosť v obci

Áno/ Nie

Kultúrny dom

Áno

Dom smútku

Áno

Cintorín

Áno

Kostol

Áno

Materská škola

Áno

Základná škola

Áno

Stredná škola

Áno

Školské ihrisko

Áno

Futbalové ihrisko

Áno

Ihriská (iné)

Áno

Športová hala

Nie

Telocvičňa

Áno

Kúpalisko (umelé, prírodné)

Nie

Zimný štadión (otvorený, krytý)

Nie

Zariadenie sociálnych služieb

Áno

Knižnica

Áno

Pošta

Áno

Hotely, motely, penzión

Áno

Pamätná izba

Nie

Pohostinstvo

Áno

Obchod, predajne

Áno

Požiarna zbrojnica

Áno

Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých

Áno

Obecný rozhlas

Áno

Kino

Nie

Zdroj: OcÚ Prakovce

Školstvo
Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné školy a
základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. V obci Prakovce sa
nachádza materská škola, plnoorganizovaná základná škola s jedálňou, ktorej súčasťou je
i centrum voľného času a školský klub detí, súkromná základná umelecká škola, stredná
odborná škola techniky a služieb a spojená škola internátna.
Základná škola s materskou školou v Prakovciach
Zriaďovateľ: Obec Prakovce
Základná škola v školskom roku 2020/2021
Počet žiakov školy: 267
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Počet tried: 15
Podrobnejšie informácie:
Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

2

2

1

2

2

1

2

1

2

15

počet žiakov

33

26

27

40

41

19

42

15

24

267

z toho ŠVVP

2

1

1

5

3

2

8

3

3

28

z toho v ŠKD

32

26

13

36

3

-

-

-

-

110

Zamestnanci - Pracovný pomer
Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Spolu

TPP

31

18

49

Na dohodu

1

-

1

Spolu:

32

18

50

Materiálno-technické podmienky
,,Škola má okrem 17 bežných tried odborné učebne: fyziky- chémie, hudobnej výchovy,
cudzích jazykov, 3 počítačové učebne, dielne, cvičnú kuchynku, dve triedy pre ŠKD,
telocvičňu, školskú knižnicu a čitáreň. Pri škole sú tri ihriská (futbalové, volejbalové a
atletické). Materiálno-technické a priestorové podmienky sú dostatočne vhodné na realizáciu
výchovno-vyučovacieho procesu.
Škola má na I. stupni šesť kabinetov, na II. stupni devätnásť kabinetov, školskú knižnicu a
sklad učebníc. Každoročne podľa finančných možností dopĺňame kabinety modernejšími,
aktuálnejšími učebnými pomôckami. Je potrebné materiálne doplniť knižnicu a čitáreň.
V školskom roku 2020/2021 sme vymaľovali všetky triedy a obnovili náter stolov a stoličiek
v jedálni. Vybudovali sme prístavbu hospodárskej miestnosti pri telocvični.
Škola v nasledujúcom období bude musieť riešiť rekonštrukciu vodovodných rozvodov v
triedach a učebniach, ktoré po technickej stránke sú v havarijnom stave. Z hygienických
dôvodov je potrebné pokračovať v rekonštrukcii sociálnych zariadení pre žiakov.
Z pohľadu zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a elektronizácie pracovných
procesov (elektronická triedna kniha) bude potrebné zabezpečiť výpočtovú techniku pre
učiteľov a novú počítačovú miestnosť aj v nadväznosti na podmienky potrebné pri
dištančnom vzdelávaní.“ 13
V rámci projektu „Rozšírenie kapacity MŠ v Prakovciach“ v Operačnom programe Ľudské
zdroje, Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
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rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej
a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický
cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti
v rannom detstve chce obec zabezpečiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí
v predškolskom veku s dôrazom na deti z marginalizovanej rómskej komunity v obci
Prakovce. Realizáciou projektu bude riešená rekonštrukcia existujúcej budovy materskej
školy a rozšírenie kapacity MŠ (s rozšírenou kapacitou 88 detí vrátane, 27 detí z MRK).
Stredná odborná škola techniky a služieb
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Škola (70-ročná história), ktorá do roku 1992 pripravovala absolventov len v strojárskych
odboroch, sa postupne preorientovala na širokospektrálne študijné a učebné odbory pre
potreby regiónu v oblasti služieb. Silnými stránkami sú o.i. priame prepojenie s
podnikateľskou sférou v regióne /prax priamo v podnikateľských subjektoch regiónu/ a
záujem podnikateľov o kvalitných absolventov školy. Trendom je nárast žiakov z MRK,
predovšetkým s neukončeným základným vzdelaním a s tým súvisiaca potreba dvojročných
odborov. Poslaním školy je zabezpečiť kompletný servis a prípravu zamestnancov pre
jednotlivé oblasti:
Študijné odbory - dvojročné
2414 L 01 strojárstvo
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6421 L spoločné stravovanie
Učebné odbory - Trojročné
2423 H nástrojár
6489 H hostinský, hostinská
6460 H predavač
2433 H obrábač kovov
Učebné odbory - Dvojročné
4579 F lesná výroba
3161 F praktická žena
Počet žiakov školy spolu 293, počet tried spolu 14.
Súkromná základná umelecká škola
Zriaďovateľ: Viera Vojtilová
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,,Cieľom súkromnej umeleckej školy nie je len pripravovať budúcich profesionálov, ale tiež
tých, ktorým sa umenie stane len koníčkom a neoddeliteľnou súčasťou života v tanečnom,
literárno–dramatickom, výtvarnom a hudobnom odbore.“12
Spojená škola internátna
Zriaďovateľ: Okresný úrad – odbor školstva, Košice
,,Spojená škola internátna Prakovce je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Túto rozpočtovú organizáciu
tvoria organizačné zložky:
•

Odborné učilište internátne Prakovce

•

Praktická škola internátna Prakovce

•

Praktická škola Gelnica

•

Špeciálna základná škola Gelnica.

•

Špeciálna základná škola Prakovce

•

Elokované pracovisko v Ústave na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia
-

slobody v Košiciach – odborné učilište

•

Školský klub detí Gelnica

•

Elokované pracovisko v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia
-

slobody v Košiciach – praktická škola internátna (od 01. 09. 2021)

•

Špeciálna materská škola Gelnica (od 01. 09. 2021)

•

Základná škola pre deti s autizmom (od 01. 09. 2021)

Odborné učilište internátne poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných
činností pre povolanie a začlenenie sa do pracovného procesu a do života spoločnosti žiakom
s mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným
postihnutím.
V školskom roku 2021/2022 sa žiaci vzdelávajú v týchto učebných odboroch: Obchodná
prevádzka – práce pri príprave jedál, Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár,
zeleninár, ovocinár, Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, Služby a domáce práce,
Spracúvanie dreva - výroba umeleckých a úžitkových predmetov.“11
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Sociálne služby
Obec Prakovce prevádzkuje a má zapísanú Pobytovú – celoročnú službu v zariadení
opatrovateľskej služby a Komunitné centrum v Registri poskytovateľov sociálnych služieb
Košického samosprávneho kraja a má k tomu vypracovanú a schválenú obecným
zastupiteľstvom legislatívu.
Sociálne služby poskytované obcou Prakovce
-

registrované k 13.12.2021 v Registri poskytovateľov sociálnych služieb KSK

Zariadenie opatrovateľskej služby
Odkázanosť žiadateľa:

Posudzovaná

Forma (§13 Zákona č.448/288 z.Z.):

Pobytová - ročná

Cieľová skupina:

Seniori

Miesto poskytovania:

Prakovce 277, Prakovce, okr. Gelnica, 05562

Kapacita:

34

Deň začatia poskytovania sociálne služby:

1. 7. 2002

Komunitné centrum
Forma (§13 Zákona č.448/288 z.Z.):

Ambulantná

Cieľová skupina:

Občania v krízovej situácií, Rodiny s deťmi, Komunita (fyzické
osoby, ktoré zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite
s prítomnosťou koncentrovanej a generačnej reprodukovanej
chudoby)

Miesto poskytovania:

Prakovce 712, Prakovce, okr. Gelnica, 05562

Kapacita:

40

Deň začatia poskytovania sociálne služby:

1.5.2015

A. Zariadenie opatrovateľskej služby
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť
opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú :
a.) odborné činnosti, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; sociálne
poradenstvo; sociálna rehabilitácia; ošetrovateľská starostlivosť.
b.) obslužné činnosti (ubytovanie; stravovanie; upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne),
c.) ďalšie činnosti (podmienky na úschovu cenných vecí.)
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B. Komunitné centrum
Realizáciou projektu ROP (Regionálny operačný program na výstavbu a rekonštrukciu
komunitných centier spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) došlo k vybudovaniu
nového komunitného centra, aby mohli byť naďalej poskytované komplexné komunitné
služby pre príslušníkov MRK ako aj pre majoritných obyvateľov obce.
Od 1.5.2015 obec Prakovce ponúka sociálnu službu komunitné centrum v zariadení
Komunitné centrum (KC) Prakovce č. 712 na prízemí. V rámci národného projektu
,,Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni“ zamestnáva:
-

1x Odborný garant KC

-

1x Odborný pracovník KC

-

1x Komunitný pracovník KC

-

1x Pracovník KC

Ciele komunitného centra:
-

zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,

-

prevencia a predchádzanie sociálno – patologických javov a rizikového správania,

-

poskytovanie poradenských činností pre potreby komunity a klienta,

-

poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít,

-

poskytovanie služieb pre potreby jednotlivcov, skupín a podpora ich vzájomnej
interakcie,

-

včasná intervencia.

C. Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca sa v obci realizuje kontinuálne od roku 2004 ako dopytovoorientovaný projekt alebo v rámci národných projektov tak, aby nedošlo k prerušeniu jej
činnosti. Od 17.2.2020 obec Prakovce ponúka služby terénnej sociálnej práce v zariadení
Komunitné centrum Prakovce č.712 na 1.poschodí, vďaka národnému projekt Podpora a
zvyšovanie kvality terénnej sociálnej pomoci (NP TSP II) a zamestnáva:
-

1 terénneho sociálneho pracovníka,

-

2 terénnych pracovníkov.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Prakovce súvisiace so sociálnou oblasťou
-

VZN č.1/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Prakovce
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-

Dodatok č.1 k VZN č.1/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov v Obci
Prakovce zo dňa 15.12.2020

-

VZN č.3/2017 o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o zabezpečení
nevyhnutnej okamžitej pomoci

-

VZN č. 3/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskyt. soc. služ.

-

VZN 5/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou na území obce Prakovce počas
krízových situácií

-

VZN č. 2/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
Dodatok č.1 k VZN č.2/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského
zariadenia

Sociálne služby na území obce Prakovce poskytované verejným poskytovateľom sociálnych
služieb
A. IDEA-Domov sociálnych služieb
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj
Ciele zariadenia:
-

formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností v oblasti pracovných
aktivít a pracovnej terapie;

-

zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia;

-

korekcia afektívneho správania odvádzaním prebytočnej energie;

-

vzbudenie záujmu o prácu;

-

vytváranie bežných životných situácií spojených s pracovnou činnosťou;

-

posilnenie schopnosti vzájomnej interakcie, kooperácie aj s intaktnou populáciou;

-

posilňovanie sebavedomia u klientov a súčasne adekvátne sebahodnotenie;

-

formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností v oblasti pracovných
aktivít a pracovnej terapie.

Štruktúru zariadenia tvoria tri úseky:
1. ekonomicko-prevádzkový,
2. zdravotno-opatrovateľský,
3. výchovno-ergoterapeutický úsek.
Zariadenie má dve strediská v Prakovciach (2 samostatné budovy - 35 imobilných klientov,
40 mobilných klientov, 2 klienti v ambulantnej starostlivosti)) a v Matilda Hute (2 budovy –
39 klientov s celoročným pobytom, 2 klienti v ambulantnej starostlivosti). Výchovnoergoterapeutickú činnosť zabezpečuje dvadsať ergoterapeutov, traja vychovávatelia, jeden
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pracovník s kumulovanou funkciou vychovávateľ-sociálny pracovník a jeden pracovník s
kumulovanou funkciou ergoterapeut-sociálny pracovník. DSS zabezpečilo v nedávnom
období tiež vytvorenie podporovaného bývania - určené 12 klientom, ktorí napriek určitému
obmedzeniu v oblasti starostlivosti o seba, ako i starostlivosti o domácnosť, chcú žiť v
prostredí, ktoré sa snaží čo najviac kopírovať bežné prostredie.
Iné sociálne a komunitné aktivity na území obce Prakovce
ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Predstavuje mimovládne združenie obohacujúce potreby, záujmy a presadzujúce aktivity
zdravotne postihnutých. Počet SZZP členov v r. 2022 v obci Prakovce je 212. Členovia SZZP
brigádujú na skrášlení obce, zúčastňujú sa a organizujú kultúrne podujatia, športové podujatia,
autobusové zájazdy. Výbor pomáha svojim členom vybavovať rekreácie a rekondície.
Zúčastňujú sa rôznych športových i kultúrno – spoločenských súťaží. V súčasnosti je to
najpočetnejšia organizácia v obci.
ZO Jednota dôchodcov Slovenska, MO Prakovce
Jednota dôchodcov ZO JDS v Prakovciach združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez
rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu, ktorí
rešpektujú jej program a stanovy.
Ustanovujúca členská schôdza sa konala 2. 6. 2000 a zúčastnilo sa jej 34 zakladajúcich
členov. Za predsedu bol zvolený Ján Matúško. V súčasnosti je predsedom Bc. Jaroslav
Blaškovan.
Hlavné ciele ZO JDS Prakovce:
•

Aktivizovať činnosť ZO JDS, MO Prakovce

•

Rozširovať členskú základňu

•

Nadväzovať úzky kontakt a spoluprácu s ostatnými občianskymi organizáciami

•

Hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami.

ZO JDS, MO Prakovce je veľmi aktívnou organizáciou a usporadúva mnoho kultúrnych,
spoločenských i športových akcií pre občanov obce, čím staršej generácii obohacuje život.
Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Prakovce (LSKxP)
- spracovaná v r. 2010
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Zámer: Podporiť tvorbu pracovných miest prostredníctvom miestnej obecnej firmy so
štatútom sociálneho podniku a zvýšiť zručnosti príslušníkov MRK pre vstup na riadny trh
práce, čím zároveň zvýši sociálna inklúzia osôb na území obce Prakovce, ktoré sú ohrozené
sociálnym vylúčením. Pracovné zručnosti budú zamestnanci obecnej firme získavať pri
pracovných aktivitách priamo v obci, a to pri revitalizačných prácach centra obce, výsadbe
zelene i rekonštrukčných prácach, pri činnostiach s odpadmi v rámci kompostoviska, ale aj pri
rekonštrukčných prácach na budove zdravotného strediska a komunitného centra. Okrem
týchto aktivít bude obecný podnik na základe vlastného podnikateľského zámeru realizovať
komerčné aktivity aj mimo prác zadávaných obcou. Keďže výstupom činností OF budú o.i.
bezpečné a atraktívne priestory občianskej infraštruktúry, obec sa stane príťažlivou pre
podnikateľov podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu, ale aj priemyslu, ktorý je v poslednej
dobe na ústupe. Tým sa zvýši ponuka práce pre ďalšiu časť obyvateľov a to v oblasti služieb,
ale aj strojárskeho priemyslu. Zlepšenou dostupnosťou k zdravotnej starostlivosti sa v obci a
zvlášť u príslušníkov MRK zlepší zdravie a bude im dostupnejšia preventíva i diagnostika.
PROJEKTOVÉ ZÁMERY LSKxP:
•

Obecný podnik služieb / sociálny podnik obce Prakovce

Cieľ: Vytvoriť prostredie pre vznik a udržanie pracovných príležitostí v obci
•

Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Prakovce

Cieľ: Rekonštruovať zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v obci Prakovce
•

Rekonštrukcia komunitného centra obce Prakovce

Cieľ: Zvýšiť rozsah a úroveň poskytovaných služieb v komunitnom centre jeho
rekonštrukciou, modernizáciou a portfóliom aktivít
•

Terénna sociálna práca v obci Prakovce

Cieľ: Podporiť sociálnu inklúziu príslušníkov MRK a ďalších sociálne vylúčených osôb
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti
•

Kompostáreň bioodpadu v obci

Cieľ: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
•

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Prakovce

Cieľ: Rozvoj obce prostredníctvom zvýšenia atraktivity, kvality a bezpečnosti územia
obce Prakovce.
Zdravotníctvo
V obci Prakovce poskytujú zdravotnícke služby tieto subjekty:
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•

MEDI - PRA, s.r.o., praktický lekár pre dospelých - MUDr. Vieroslava Czebriková
(pondelok, streda, piatok – 7:00 – 13:00)

•

Barozo, s.r.o., praktický lekár pre deti a dorast - MUDr. Magdaléna Baldovičová
(štvrtok - 10:00 – 11:00)

•

Stomatologická ambulancia - MUDr. Mária Kaľavská (pondelok – piatok: 7:00 – 15:30)

•

Zubná technika - Dipl.z.t. Stanislav Gattinger (pondelok – piatok: 7,00 -13,00 13,30 15,30)

•

Lekáreň Alfa, s.r.o. – Viera Bujnová (pondelok – piatok: 8,00 - 14,00)

Občania dochádzajú za svojimi špecializovanými lekármi do okolitých obcí a miest.
Komerčná vybavenosť
Sektor komerčných služieb a obchodu v obci je rozvinutý. Vzhľadom k počtu obyvateľov
však nie je dostatočný trhový priestor pre vznik ďalších obchodov a služieb. V obci sa
nachádzajú predajne potravín, pohostinstvo a penzión s reštauráciou. Obyvateľstvo v obci
môže využiť služby kaderníctva, kozmetického salónu.
Stravovacie služby ponúka Reštaurácia pod vlekom. V obci je viacero živnostníkov, ktorí sa
orientujú na rôzne stavebné profesie, stolárske dielne a pod.

1.1.9 Kultúra, spoločenské aktivity a neziskový sektor
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje obec a spolky či združenia, ktoré tu
pôsobia prostredníctvom spoločenských podujatí (Tab. 21: Kultúrne aktivity v obci
Prakovce).

Informácie

o podujatiach

sú

dostupné

na

webovom

sídle:

https://www.prakovce.sk/
Najvýznamnejšie tradičné kultúrno – spoločenské podujatie organizované v obci sú uvedené
v tabuľke. (Tab. 22: Kultúrno – spoločenské aktivity v obci)
Na území obce Prakovce svoje aktivity realizujú tieto formálne i neformálne záujmové
združenia: Klub slovenských turistov, ZO Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Slovenský zväz
zdravotne postihnutých, Dobrovoľný hasičský zbor obce, Futbalový klub Prakovce, Športový
klub Prakovce, ŠK RTVŠ, Dychová hudba Prakovčanka, ZK IMA Prakovce, OZ Radosť
Prakovce, Šachový klub Prakovce, Združenie slovanskej vzájomnosti, Regionálna rada SPIŠ,
Hnilecká dolina, Základná organizácia SZPB, MK Diaz, Šachový klub Prakovce, Detský

59

PHRSR obce Prakovce na roky 2022 – 2028

folklórny súbor Vánok, Dievčenská folklórna spevácka skupina Kloptaň, Ľudová hudba
Prakovčan.
Tab.22 Kultúrno – spoločenské aktivity v obci
Mesiac/ Kultúrna aktivita obce
01 / Deň oslobodenia obce Prakovce – pietny akt
02 / Prakofski fašengi – kultúrny program pred obecným úradom a fašiangová zábava v jedálni ZŠ, karneval ZŠ, MŠ
03 / Deň učiteľov – obecné oslavy za účasti pedagogických pracovníkov všetkých škôl a školských zariadení na území obce –
kultúrny program na obecnom úrade a krátke pohostenie
03 – 04 / Veľkonočná výstava v priestoroch obecného úradu
04 / Deň Zeme – celý mesiac apríl - aktivity pre školy, školské zariadenia, spoločenské organizácie a občanov obce – čistota
životného prostredia
05 / Na prakofskim ganečku – folklórny program detí i dospelých pri obecnom úrade spojený s gastronomickými pochúťkami
05 / Pivný pochod – v spolupráci s klubom slovenských turistov – pešia turistika
06 / Deň detí – základná škola s materskou školou Prakovce – aktivity
06 / Slovanská pieseň v spolupráci s Združením slovanskej vzájomnosti
06 / Jánske ohne – dobrovoľný hasičský zbor obce – zapálenie vatier na Mižovej lúke a Bujackej spojné s vystúpením folklórnych
súborov
06 / Deň Prakoviec – slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva spojené s oceňovaním významných osobností, kultúrny
program, sprievod obcou, turnaj vo futbale o Prakofskú pantofľu, Prakovská placka – príprava tradičnej zemiakovej placky,
slávnostná svätá omša za občanov obce
06 / Rozlúčka s deviatakmi – kultúrny program na obecnom úrade za účasti žiakov 9. ročníka a detí – budúcich prvákov a ich
rodičov
07 / Futbalový turnaj – medzinárodný (Hídasnémeti, Maďarsko) – žiaci, dorast a dospelí
08 / Oslavy SNP – kultúrny program a ohňostroj
09 / Cyklotour Prakovce – cyklistická súťaž
10 / Striebro vo vlasoch – kultúrny program pre seniorov – jubilantov pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším
11 / Memoriál Ing. J. Pavlova a M.Timkoviča – volejbalový turnaj
12 / Mikuláš v obci
12 / Vianočný trh – kultúrny program, trh, ochutnávka vianočných jedál a nápojov
12 / Turnaj v stolnom tenise o Pohár starostu obce
12 / Novoročný výstup na Kloptaň

Zdroj: OcÚ Prakovce

1.1.10 Bývanie a bytový fond
Obyvatelia obce bývajú v rodinných domoch (78,41%, SODB 2021), bytových domoch
(11,05%, SODB 2021) s napojením na elektrinu, plyn, vodovod. Na kanalizáciu je
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napojených 58,29 % domácností, na vodovod z verejnej siete je napojených 85,08 %
domácností a plynofikovaných je 61,33% domácnosti. V obci sa nachádza ČOV.
Tab. 23: Stav bytového fondu obce Prakovce
Počet trvalo obývaných bytov v roku 2021:

1199

Počet trvalo obývaných domov v roku 2021:

362

počet miestností

počet

podiel (%)
9.92

1.

1 obytná miestnosť

119

2.

2 obytné miestnosti

417

0

3.

3 obytné miestnosti

487

40.62

4.

4 obytné miestnosti

107

8.92

5.

5 obytných miestností

39

3.25

6.

6 a viac obytných miestností

17

1.42

7.

Nezistené

13

1.08

Byty spolu

1199

obdobie výstavby

počet

podiel (%)

1.

do roku 1919

25

6.91

2.

1919 - 1945

71

19.61

3.

1946 - 1960

96

26.52

4.

1961 - 1980

99

27.35

5.

1981 - 2000

33

9.12

6.

2001 - 2010

18

4.97

7.

2011 - 2015

4

1.1

8.

2016 a neskôr

8

2.21

9.

Nezistené

8

2.21

Domy spolu

362

počet

podiel (%)

1.

rodinný dom

typ budovy

273

75.41

2.

bytový dom

40

11.05

3.

polyfunkčná budova

3

0.83

4.

ostatné budovy na bývanie

15

4.14

5.

neskolaudovaný rodinný dom

0

0

6.

núdzový objekt neurčený na bývanie

1

0.28

7.

inštitucionálne alebo kolektívne zariadenia

5

1.38

8.

Ostatné

25

6.91

9.

Nezistený

0

0

Domy spolu

362

typ kanalizácie

počet

podiel (%)

1.

septik, žumpa

109

30.11

2.

prípojka na kanalizačnú sieť

211

58.29

3.

domáca čistička odpadových vôd

8

2.21

4.

bez kanalizácie

22

6.08

5.

Nezistený

12

3.31

Domy spolu

362
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počet

podiel (%)

1.

v dome - z verejnej siete

typ vodovodu

308

85.08

2.

v dome – vlastná

24

6.63

3.

mimo domu - z verejnej siete

0

0

4.

mimo domu – vlastná

7

0

5.

bez prípojky

13

3.59

6.

Nezistený

10

2.76

Domy spolu

362
plynofikácia

počet

podiel (%)

1.

Áno

222

61,33

2.

Nie

126

34.81

3.

Nezistené

14

3.87

Domy spolu

362

Zdroj: Štatisticky úrad SR, SODB 2021

1.1.11 Štruktúra samosprávy a hospodárenie obce
Štruktúra a činnosť miestnej samosprávy
V obci sídli Obecný úrad Prakovce, ktorý predstavuje verejnú inštitúciu zabezpečujúcu výkon
samosprávy a prenesený výkon štátnej správy. Svoje sídlo tu má i matričný úrad a stavebný
úrad. Obecné zastupiteľstvo má 11 členov. Komunikácia s obyvateľmi prebieha zväčša
prostredníctvom neformálnych stretnutí. Obec zabezpečuje vysielanie obecného rozhlasu a
prevádzku oficiálnej internetovej stránky (webové sídlo) obce www.prakovce.sk
Hospodárenie obce 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.
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Obr. 2: Prakovce, hodnotenie finančného zdravia r. 2020

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

Celkové finančné zdravie obce (Obr. 3: Prakovce, 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
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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.

1.1.12 Analýza silných stránok a slabých stránok územia
Hlavné vnútorné faktory rozvoja predstavujú silné stránky a slabé stránky, vyplývajúce z
daností územia, vybudovanej lokálnej infraštruktúry.
V nasledujúcom prehľade sú tieto faktory zoradené podľa ich vplyvu (vzostupne).
Silné stránky
• Prístupnosť k povinnej školskej dochádzke (ZŠ s MŠ),
• Vybavenosť obce (pošta, lekár, detský lekár, zubár, lekáreň),
• Vybudovaná kanalizácia a ČOV na väčšine územia obce (75%),
• Verejný vodovod,
• Podnikateľské prevádzky v obci,
• Výhodná geografická poloha katastrálneho územia,
• Pokojné vidiecke prostredie pre rodinné bývanie,
• Existencia zariadenia opatrovateľských služieb,
• Vybudované komunitné centrum,
• Sociálne služby poskytované obcou,
• Vysoké kultúrne povedomie ľudí,
• Bohatá história baníctva a železiarstva v obci,
• Prírodný potenciál na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu,
• Bohatý lesný fond,
• Aktívne občianske združenia,
• Pozitívny prístup miestnej samosprávy k zachovaniu prírodného dedičstva pre
nasledujúce generácie.
Slabé stránky
• Chýbajúce sociálne byty pre seniorov a byty nižšieho štandardu,
• Nedostatočná ponuka remeselných činností v obci,
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• Nízke mzdy v obci a regióne,
• Vysoký počet obyvateľov v hmotnej núdzi – dlhodobo nezamestnaných,
• Narastajúci počet obyvateľov so sociálnymi problémami,
• Zvyšujúci sa počet nekvalifikovaných Rómov,
• Environmentálne záťaže – neriešené záťaže po bývalom ZŤS Prakovce š.p.
(zakonzervovaná skládka oxidu barnatého + kyanid draselný)
• Nedostatočná sieť chodníkov,
• Chýbajúce zvody pre odvádzanie dažďovej vody pri verejných komunikáciách,
• Nedostatok parkovacích miest,
• Slabá hospodárska základňa obce,
• Nedostatočné separovanie a zhodnocovanie odpadov,
• Nedostatočné environmentálne povedomie občanov,
• Nedostatočné využívanie prírodného potenciálu,
• Nedostatočné využitie obnoviteľných zdrojov energie v prospech rozvoja obce,
• Znečistenie vodných tokov z dôvodu nezodpovedného konania obyvateľov.
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1.1.13 Ex-post hodnotenie obdobia 2015-2022
Ex-post hodnotenie je jedným z najdôležitejších podkladov v procese tvorby PHRSR, ktorý poskytuje v úvodnej časti komplexný prehľad
všetkých realizovaných projektov a podporených aktivít v predchádzajúcom období, ktoré boli financované alebo spolufinancované samosprávou a
ich realizácia mala vplyv na ukazovatele výsledku alebo dosahu v hodnotenom PHRSR. Je to vlastne odpočet všetkého, čo bola schopná samospráva
v minulom období pripraviť a realizovať a informácie z tohto formulára tvoria východisko pre nasledujúcu analytickú časť.
Tab.24: Ex – post hodnotenie
A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
A1) Životné prostredie
Hlavný cieľ A1
Zvýšiť kvalitu životného prostredia obce Prakovce prostredníctvom efektívneho systému odpadového hospodárstva a záujmu obyvateľstva o jeho tvorbu a starostlivosť.
Špecifický cieľ A 1.1 Vytvoriť funkčný a efektívny systém odpadového hospodárstva prostredníctvom služieb zberného dvora.
Opatrenie: A 1.1.1 Zabezpečiť zvýšenie objemu vyseparovaných komodít a zamedziť tvorbe nelegálnych skládok komunálneho, stavebného a veľkoobjemového odpadu v katastri obce.
Aktivity
A 1.1.1.1 Realizovať prieskum potreby doplnenia nádob na
separovaný zber a zabezpečiť chýbajúce nádoby

A 1.1.1.2 Vytvoriť harmonogram zvozu jednotlivých
vyseparovaných komodít z územia obce na zberný dvor

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

2015

Z: Ocú - referát odpadového hospodárstva

-

2015

Z: Ocú - referát odpadového hospodárstva

-
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Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

zrealizovaný prieskum

Pravidelne monitorované
a vyhodnocované

zakúpené nádoby podľa zistených
potrieb
vytvorený harmonogram

SEZO Spiš
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A 1.1.1.3 Vytvoriť možnosť odovzdania vyseparovaných komodít
priamo na zbernom dvore v určenom čase

Zrealizované
2015

Z: Ocú - referát odpadového hospodárstva

-

vytvorený prevádzkový poriadok

Špecifický cieľ: A 1.2 Zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie obyvateľov v oblasti nakladania s odpadmi, ochrany a tvorby životného prostredia.
Opatrenie
A 1.2.1 Realizovať osvetové a informačné aktivity v oblasti nakladania s odpadmi, tvorby a ochrany ŽP.
Aktivity
A 1.2.1.1 Osloviť aktivistov, MVO a školské inštitúcie pôsobiace na
území obce o spoluprácu pri informačných a osvetových aktivitách
v oblasti ŽP

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021
Zrealizované

realizované pracovné stretnutia so
zápisom a úlohami

Z: vedúci oddelenia komunálnych služieb
T: 2016

-

Deň zeme 2020 dobrovoľníci

realizované inf. a osvetové aktivity

A 1.2.1.2 Osloviť školské inštitúcie na území obce o realizáciu
environmentálnych aktivít s dopadom na potreby a problémy obce

Z: vedúci oddelenia komunálnych služieb
T: 2016

-

realizované pracovné stretnutia so
zápisom a úlohami

Nezrealizované Covid-19

realizované environmentálne aktivity
A 1.2.1.3 Zaviesť vo verejných budovách ekologickú prevádzku –
t.j. separovanie a minimalizovanie odpadu, zelené obstarávanie,
znižovanie spotreby energie, vody a pod. (ako vzor pre obyvateľov
obce, žiakov školy).

Zrealizované
-Smetné nádoby na
triedený zber vo
verejných budovách:

Z: oddelenie komunálnych služieb
T: 2016

1000

zakúpené nádoby na separovaný zber
do obecných budov

OcÚ Prakovce, ZŠ
Prakovce, KC Prakovce,
ZOS Prakovce
-rekonštrukcia osvetlenia
v budove obecného úradu

A 1.2.1.4 Využiť kultúrno-spoločenské i športové aktivity na
informovanie (formou kampane) o tvorbe a ochrane ŽP (vrátane
ekol.zásad ich usporiadúvania)

Nezrealizované Covid-19
Z: oddelenie komunálnych služieb
T: priebežne

-
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podujatia na princípoch šetrných k ŽP
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A 1.2.1.5 Zaviesť pravidelnú rubriku v obecných novinách na tému
tvorby a ochrany ŽP

Zrealizované
Z: redakčná rada
T: pravidelne

A 1.2.1.7 Vytvoriť informačný zdroj týkajúci sa témy ochrany
a tvorby ŽP na obecnej web stránke (sústrediť informácie na jednej
podstránke)

-

Z: pracovník Zberného dvora

Zavedená pravidelná rubrika

Vytvorená podstránka
www.prakovce.sk týkajúca sa tém ŽP

T: 2016

A 1.2.1.8 Vytvoriť informačné tlačoviny – letáky, plagáty, bulletiny
na aktuálne témy v oblasti životného prostredia z územia obce
Prakovce

- príloha Prakovských
novín o triedení odpadu pravidelne

Zrealizované a priebežne
aktualizované
Zrealizované

T: 2016

Oddelenie komunálnych služieb v spolupráci so
ZŠ a dobrovoľníkmi, komisia ŽP

500

Distribuované tlačoviny do
domácností a prevádzok

- Umiestňovanie plagátov
na vývesné tabule, na
Zbernom dvore Prakovce
- Poskytnutie plagátov pre
ZŠ Prakovce

A 1.2.1.9 V rámci terénnej sociálnej práce a Komunitného centra sa
venovať informačným a osvetovým témam týkajúcim sa nakladania
s odpadmi

Zrealizované
Z: zamestnanci TSP a KC
T: stála úloha

-

Informačné a osvetové aktivity v KC

- Edukačné a preventívne
aktivity formou skupinovej
práce v lokalitách MRK

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2020

Opatrenie A 1.2.2 Realizovať sankčné opatrenie v prípadoch porušenia všeobecných nariadení týkajúcich sa ochrany a tvorby ŽP
Aktivity

Termín (rok)

A 1.2.2.1 Osadiť zákazové a príkazové značky na verejných
priestranstvách a mimo obce týkajúce sa zákazu znečisťovania,
ničenia verejného majetku a pod.

Zodpovedný

Financovanie

Zrealizované
Z: Oddelenie komunálnych služieb

Osadené príkazové a zákazové
značky

T: 2016

A 1.2.2.2 Vytvoriť a osadiť tabule verejných prevádzkových
poriadkov na verejných priestranstvách (športoviská, detské
ihriská, trhovisko)
A 1.2.2.3 Realizovať sankčné opatrenia v prípade nahlásených
alebo zistených priestupkov (vychádzajúc z nahrávok kamerového

Z: Oddelenie komunálnych služieb

500

T: 2016

T: stála úloha

Z: Oddelenie komunálnych služieb
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-

Osadené verejné prevádzkové
poriadky

prerokované priestupky

- Osádzanie zákazových a
informačných tabuliek
o spôsoboch nakladania
s odpadmi na rizikových
miestach (priebežne)

Nezrealizované
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systému)

Bez priestupkov

Špecifický cieľ A 1.3.Zabezpečiť čistotu a atraktivitu verejných priestranstiev a zelene v obci.

Opatrenie A 1.3.1 Zamedziť znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a mačkami
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Referát odpadového hospodárstva
A 1.3.1.1 Osadiť na vyhradených miestach obce koše pre psie
exkrementy
A 1.3.1.2 Zakúpiť majiteľom psov a mačiek v obci vrecúška a
rukavice na exkrementy a raz ročne ich distribuovať

Skutočnosť 2021
Osadené v roku 2017

2015

Osadené koše
500

2015

Referát odpadového hospodárstva

Distribuované vrecúška a rukavice

Distribuované vrecúška aj
v roku 2020

Opatrenie A 1.3.2 Zabezpečiť zvyšovanie podielu zelene a jej atraktivitu na území obce
A 1.3.2.1 Revitalizovať a rozšíriť verejnú zeleň na sídlisku SNP

2015

Oddelenie komunálnych služieb

Priebežne každý rok
2500

A 1.3.2.2 Revitalizovať a rozšíriť verejnú zeleň na sídlisku Breziny

2015

Revitalizovaná zeleň

Oddelenie komunálnych služieb

Priebežne každý rok

Opatrenie A 1.4 Zabezpečiť podporné informácie k možnostiam využívania obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky obecných budov.

2016

Referát správy majetku obce

600

Vypracovaný dokument

A 1.4.1.2 Zabezpečiť vypracovanie finančnej analýzy týkajúcej sa
možností využívania obnoviteľných zdrojov pri prevádzke obecných
budov

2016

Referát správy majetku obce

200

Vypracovaný dokument

A 1.4.1.3 Vypracovať projektový zámer na realizáciu využívania
obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky obecných budov

2016

Vedenie obce, komisia finančná a rozvoja obce

2000

Vypracovaný dokument

A 1.4.1.1 Zabezpečiť odbornú štúdiu týkajúcu sa možností
využívania obnoviteľných zdrojov pri prevádzke obecných budov

A) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
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Analýza spotrieb médií
a návrh opatrení pre
zníženie a optimalizáciu
nákladov na tieto médiá –
podporná energetická
služba City Energy KE

Čiastočne zrealizované –
Klub kultúry
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A2) Technická infraštruktúra
Hlavný cieľ A2
Zabezpečiť kvalitnú, bezpečnú a energeticky nenáročnú technickú vybavenosť obce.
Špecifický cieľ: A 2.1 Vybudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry (1,2,6,7,13,5)
Opatrenia A 2.1.1 Dobudovať chýbajúce chodníky pre peších
Aktivity
A 2.1.1.1 Vybudovať chodník od OcÚ od schodov – k Strednej
odbornej škole (470 m x 2m)
– v zmysle existujúcej PD

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Oddelenie komunálnych služieb

30 000

Vybudovaný chodník v dĺžke 470 m x
2m

20 000

Vybudovaný chodník v dĺžke 330 x 2
m

2017

A 2.1.1.2 Vybudovať chodník od križovatky (ZOS) – dole sídliskom
po dom so súpisným číslom 195 (330 x 2 m) - – v zmysle

2017

Oddelenie komunálnych služieb

A 2.1.1.3 Vybudovať chodník od cintorína po koniec Prakoviec
(smer Gelnica) okolo Hlavnej cesty – vo vlastníctve KSK (1800 m x
2 m)
vypracovať PD

2020

Oddelenie komunálnych služieb

A 2.1.1.4 Vybudovať chodník k závodu – od mosta po cestný
nadjazd nad traťou ŽSR
( 500 m)
vypracovať PD

2018

existujúcej PD

PD:
Realizácia: 90 000
PD:
Oddelenie komunálnych služieb
Realizácia: 30 000

Vypracovaná PD Vybudovaný chodník
v dĺžke 1800 m x 2 m

Vypracovaná PD Vybudovaný chodník
v dĺžke (500 m)

Opatrenie A 2.1.2 Dobudovať chýbajúce detské ihriská a oddychové zóny

A 2.1.2.1 Vybudovať detské ihrisko na Brezinách

vypracovať PD

2016

2016

PD:
Oddelenie komunálnych služieb

Oddelenie komunálnych služieb

Realizácia: 95 000 eur
PD:

2017

Oddelenie komunálnych služieb
Realizácia: 50 000

A 2.1.2.4 Vybudovať oddychovú zónu v lese – Lesný náučný
chodník

v zmysle existujúcej PD

nezrealizované

nezrealizované

2019 – spracovaná
projektová dokumentácia

2019 – spracovaná
projektová dokumentácia

Skutočnosť 2021

Realizácia: 50 000
A 2.1.2.2 Vybudovať multifunkčné ihrisko pri Strednej odbornej
škole (SOŠ)
v zmysle existujúcej PD
A 2.1.2.3 Vybudovať detské ihrisko pri bytovom dome 199
vypracovať PD

Skutočnosť 2021

vypracovaná PD
vybudované detské ihrisko
vybudované multifunkčné ihrisko
vypracovaná PD
vybudované detské ihrisko

nezrealizované

nezrealizované
nezrealizované

nezrealizované
2017

Oddelenie komunálnych služieb

70

Realizácia: 100 000

vybudovaný náučný chodník
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Opatrenie: A 2.1.3 Vybudovať chýbajúce športoviská
Aktivity

Termín (rok)

A 2.1.3.1 vytvoriť podmienky pre vybudovanie sezónneho klziska
(zavedenie prívodu vody, rozoberateľné mantinely, osvetlenie)

A 2.1.3.2 v spolupráci s klubom adrenalínových cyklistov vybudovať
prírodný areál pre ich aktivity
A 2.1.3.3 vytvoriť priestory pre zriadenie posilňovne v hospodárskej
budove (drobné stavebné úpravy, zakúpenie posilň.strojov)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2018

Oddelenie komunálnych služieb

60 000

Sezónne klzisko

2022

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Areál pre adrenalínových cyklistov

2020

Oddelenie komunálnych služieb

Skutočnosť 2021

Zrealizované čiastočne
v areáli ZŠ s MŠ
nezrealizované

20 000

vybavená posilňovňa

Zrealizované
v hospodárskej budove
futbalového štadióna 2019

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

Opatrenie A 2.1.4 Dobudovať kamerový systém v obci
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

A 2.1.4.1 dobudovať kamerový systém- sídlisko SNP (nákupné
stredisko, detské ihrisko, park)

Čiastočne zrealizované

A 2.1.4.2 dobudovať kamerový systém - Sídlisko Breziny (panelová
cesta, Zdravotné stredisko, Kultúrny dom, futbalový štadión
a okolie)

Čiastočne zrealizované
2016 - 2022

Oddelenie komunálnych služieb

45 000

Dobudovaný kamerový systém

A 2.1.4.3 dobudovať kamerový systém - Stará časť obce (Požiarna
zbrojnica, Nákupné stredisko)

zrealizované

A 2.1.4.4 dobudovať kamerový systém - Okrajové časti obce
(Čurinka, Za traťou, Hutno, Gelnická dolina, Prakovská dolina)

Zatiaľ nezrealizované

Opatrenie A 2.1.5 Vybudovať odstavné plochy pre osobné motorové vozidlá
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Oddelenie komunálnych služieb

30 000

Parkovacia plocha

A 2.1.5.1 vybudovať odstavné plochy - Sídlisko SNP

71

Skutočnosť 2021
Zrealizované ako zvláštne
užívanie verejného
priestranstva na základe
individuálnych žiadostí
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2017 - 2018

občanov

A 2.1.5.2 vybudovať odstavné plochy - Sídlisko Breziny

2016 – 27
Parkovacia plocha
2018 - 5

A 2.1.5.3 vybudovať odstavné plochy -

Zrealizované v roku 2017
Parkovacia plocha

Pri Dome smútku

2016-8

A 2.1.5.4 vybudovať odstavné plochy -

Zrealizované v roku 2017
Parkovacia plocha

Ku lekárni

2016-4
Opatrenie A 2.1.6 Dobudovať chýbajúce vetvy vodovodnej a kanalizačnej siete vrátane ČOV - v zmysle platnej existujúcej PD

Aktivity

Termín (rok)

A 2.1.6.1 Vybudovať vodovod (Hutno – 1 km)
A 2.1.6.2 Vybudovať kanalizáciu (25% - Za Čurinkou, Waltzwerk –
za traťou, Hutno, okolo Hlavnej cesty, Prakovská cesta)
A 2.1.6.3 Vybudovať novú ČOV

Zodpovedný

Financovanie

2016

Oddelenie komunálnych služieb, Vodárenská
spoločnosť

2016

Oddelenie komunálnych služieb, Vodárenská
spoločnosť

2016

Oddelenie komunálnych služieb, Vodárenská
spoločnosť

Ukazovateľ výstupu

Vodovod – 1 km – Hutno
7 100 000 eur

Kanalizácia - Za Čurinkou, Waltzwerk
– za traťou, Hutno, okolo Hlavnej
cesty, Prakovská cesta
Nová ČOV

Skutočnosť 2021
nezrealizované
nezrealizované

nezrealizované

Opatrenie A 2.1.7 Dobudovať chýbajúce miestne komunikácie
Aktivity
A 2.1.7.1 prístupová cesta na sídlisko v zmysle ÚPD

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

2022

Oddelenie komunálnych služieb

300 000

Prístupová cesta

-

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

Nová železničná zastávka

Nezrealizované

Opatrenie A 2.1.8 Zlepšiť dostupnosť železničnej a autobusovej dopravy na území obce
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

A 2.1.8.1 Vybudovať novú železničnú a autobusovú zastávku
v areáli nákupného strediska v spolupráci s KSK – odbor dopravy

2017 - 2020

Oddelenie komunálnych služieb

650 000 €
Nová autobusová zastávka

-

v zmysle existujúcej PD

Špecifický cieľ: A 2.2 Zlepšiť technický stav existujúcej technickej infraštruktúry (3, 4,9)
Opatrenie A 2.2.1 Rekonštruovať miestne komunikácie a chodníky v zlom technickom stave
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Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

A 2.2.1.1 rekonštruovať križovatku pod Ocú, križovatku pri bloku
Šmidke

2018 - 2020

Oddelenie komunálnych služieb

20 000

Rekonštruované križovatky

zrealizované

A 2.2.1.2 rekonštruovať križovatku Šmidke, Bloky Turček, Svidník

2021

Oddelenie komunálnych služieb

20 000

Rekonštruované križovatka

Zrealizované v roku 2018

A 2.2.1.3 rekonštruovať križovatku pri ZOS – SOŠ

2020

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Rekonštruovaná križovatka

Zrealizované v roku 2018

A 2.2.1.4 rekonštruovať križovatku pod cintorínom –pri Požiarnej
zbrojnici

2019-2020

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Rekonštruovaná križovatka

-

A 2.2.1.5 rekonštruovať komunikáciu pri požiarnej zbrojnici – Za
Čurinkou (panelová)

2022

Oddelenie komunálnych služieb

50 000

Rekonštruovaná cestná komunikácia

-

A 2.2.1.6 rekonštruovať cestu - železničný podjazd – cestný most
ŽSR – po zberný dvor v zmysle existujúcej PD

2016

Oddelenie komunálnych služieb

240 000 eur

Rekonštruovaná cestná komunikácia

A 2.2.1.7 rekonštruovať cestu Medzi domkami – Zväzarm

2020

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Rekonštruovaná cestná komunikácia

nezrealizované

A 2.2.1.8 rekonštruovať cestu pri Zväzarme – križovatke pri
D.Víťazkovi

2022

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Rekonštruovaná cestná komunikácia

Zrealizované

Rekonštruovaná

nezrealizované

2020

Oddelenie komunálnych služieb

50 000

Zrealizované 2016, 2018

A 2.2.1.9 rekonštruovať križovatku pri ZOS - Nová ulica

križovatka
A 2.2.1.10 rekonštruovať križovatku pri štadióne - križovatku pri
GK kostole

2022

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Rekonštruovaná križovatka

2018

Oddelenie komunálnych služieb

45 000

Rekonštruovaná cestná komunikácia

A 2.2.1.12 rekonštruovať komunikácie okolo Kultúrneho domu

2020

Oddelenie komunálnych služieb

70 000

Rekonštruovaná cestná komunikácia

nezrealizované

A 2.2.1.13 rekonštruovať komunikáciu v Gelnickej doline

2017

Oddelenie komunálnych služieb

50 000

Rekonštruovaná cestná komunikácia

Nezrealizované

A 2.2.1.14 rekonštruovať Slepú ulicu – Ľavý šór – Prakovská
dolina

2016

Oddelenie komunálnych služieb

30 000

Rekonštruovaná cestná komunikácia

Zrealizované – 2016

A 2.2.1.15 rekonštruovať Pravý šór –Prakovská dolina

2022

Oddelenie komunálnych služieb

20 000

Rekonštruovaná cestná komunikácia

nezrealizované

A 2.2.1.16 rekonštruovať chodník pri Križovatke s II/546 pod
cintorínom – most cez Hnilec – asfalt

2016

Oddelenie komunálnych služieb

30 000

Rekonštruovaný chodník

nezrealizované

A 2.2.1.17 rekonštruovať chodník pri križovatke s II/546 pod
cintorínom – po dom so súpisným číslom 195 (p.Bikár)

2019

Oddelenie komunálnych služieb

5 000

Rekonštruovaný chodník

nezrealizované

A 2.2.1.18 rekonštruovať chodník na Novej ulici – betónový

2019

Oddelenie komunálnych služieb

5 000

Rekonštruovaný chodník

nezrealizované

A 2.2.1.11 rekonštruovať Staré sídlisko – kocková cesta –

Zrealizované 2018
Zrealizované - 2016
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A 2.2.1.19 rekonštruovať chodník pri bloku Asmolov - škôlke
(betón plus asfalt)

2017

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Rekonštruovaný chodník

Zrealizované 2016

A 2.2.1.20 rekonštruovať chodník okolo kocky a priľahlých blokov
(betón, asfalt)

2017

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Rekonštruovaný chodník

Zrealizované - 2016

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Rekonštruovaný chodník

A 2.2.1.21 rekonštruovať chodníky v parku – ZD

Nezrealizované
2018

A 2.2.1.22 Revitalizovať okolie zdravotného strediska
(rekonštrukcia prístupovej cesty, oplotenie, výsadby zelene)

Zrekonštruovaná - 2016
2021

Oddelenie komunálnych služieb

30 000

Revitalizované okolie ZS

2018

Oddelenie komunálnych služieb

10 000

Opravné lesné cesty

A 2.2.1.23 Opraviť lesné cesty vo vlastníctve obce (t.j. zvyšovanie
prejazdnosti lesných ciest)
Nezrealizované

Opatrenie A 2.2.2 Rekonštruovať zastaralé vetvy verejného vodovodu a kanalizácie
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

A 2.2.2.1
Rekonštruovať verejný vodovod (17,1 km – 40 ročné) a
kanalizáciu (17 km)

2018

Oddelenie komunálnych služieb, vodárenská
spoločnosť

100 000

Rekonštruované vetvy verejného
vodovodu a kanalizácie

1 000

Nové územie urnového hája

Nezrealizované

Opatrenie: A 2.2.3 Rozšíriť územie cintorína a realizovať jeho oplotenie
SSA 2.2.3.1 Rozšíriť územie urnového hája

2017

Zrealizované - 2018
Oddelenie komunálnych služieb

A 2.2.3.2 Pripraviť územie pre výstavbu nového cintorína (v ÚPN)

2016

Zrealizované - 2018
Oddelenie komunálnych služieb

Územie nového cintorína v ÚPN

Oddelenie komunálnych služieb

Vybudovaný nový cintorín

A 2.2.3.3 Realizovať výstavbu nového cintorína
2017 -2018

Špecifický cieľ A 2.3 Znížiť energetickú náročnosť verejných budov (8, 11) viď ŽP (4)
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v urnovom háji
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Opatrenie A 2.3.1 Rekonštruovať budovu obecného úradu - v zmysle platnej PD
Termín (rok)
Zodpovedný

Aktivity

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

200 000 eur

Rekonštruovaná budova
OcÚ

Skutočnosť 2021

A 2.3.1.1 Zateplenie obvodových múrov budovy obecného úradu
A 2.3.1.2 Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu
A 2.3.1.3 Výmena vchodových dverí a okenných otvorov budovy
obecného úradu

2017

Oddelenie komunálnych služieb

Podaný projekt neúspešný
Opatrenie A 2.3.2 Rekonštruovať budovu zdravotného strediska - v zmysle platnej PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

A 2.3.2.1 zateplenie a opravu fasády budovy zdravotného strediska
A 2.3.2.2 výmena okien na budove zdravotného strediska
A 2.3.2.3 výmena dverí na budove zdravotného strediska
Čiastočná výmena okien
v roku 2016

A 2.3.2.4 výmena inžinierskych sietí budovy zdravotného strediska
A 2.3.2.5 vybudovanie kotolne na drevoštiepku v budove
zdravotného strediska

Výmena dverí,
antikorózny náter strechy

A 2.3.2.6 výmena strechy na budove zdravotného strediska

2017
Rekonštruovaná budova zdravotného
strediska

vedenie obce
Opatrenie A 2.3.3 Rekonštruovať budovu futbalového štadióna (hosp.budova) v zmysle platnej PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie
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Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021
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A 2.3.3.1 zmena vnútornej dispozície na vrchnom poschodí budovy
futbalového štadióna
2018

A 2.3.3.2 rekonštrukcia vodovodu, odpadovej kanalizácie,
ústredného kúrenia v budove futbalového štadióna

Vedenie obce

70 000 eur

Rekonštruovaná budova futbalového
štadióna
Vybudovanie kúrenia
v roku 2019.

Opatrenie A 2.3.4 Rekonštruovať budovu Zariadenia opatrovateľskej služby - vypracovať PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

A 2.3.4.1 oprava sociálnych zariadení v budove Zariadenia
opatrovateľskej služby

2017

vedenie obce

2017

Vedenie obce

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021
Zrealizované

A 2.3.4.2 zateplenie obvodových múrov na budove Zariadenia
opatrovateľskej služby

nezrealizované
PD:

A 2.3.4.3 rekonštrukcia strechy na budove Zariadenia
opatrovateľskej služby

2017

Vedenie obce

A 2.3.4.4 vybudovanie bezbariérového prístupu v budove
Zariadenia opatrovateľskej služby

2017

A 2.3.4.5 vybudovanie výťahu v budove Zariadenia opatrovateľskej
služby

2019

nezrealizované
Realizácia: 120 000 eur

Rekonštruovaná budova ZOS

Oddelenie komunálnych služieb

20 000 €

Vybudovaný bezbariérový prístup

Oddelenie komunálnych služieb

80 000 €

Vybudovaný výťah

nezrealizované

nezrealizované

Opatrenie A 2.3.5 Rekonštruovať budovu Kultúrneho domu - v zmysle platnej PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

A 2.3.5.1 zateplenie vonkajších obalových konštrukcií na budove
Kultúrneho domu
A 2.3.5.2 rekonštrukcia strechy na budove Kultúrneho domu
A 2.3.5.3 rekonštrukcia vnútornej sanity (elektrického vedenia,
vodovodu, kanalizácie) v budove Kultúrneho domu

A 2.3.5.4 výmena okien, dverí a vykurovania v budove Kultúrneho
domu
A 2.3.5.5 oprava vnútorných omietok na budove Kultúrneho domu

Skutočnosť 2021
Podaný projekt –
neúspešný

2016

Vedenie obce

2 500 000 eur

Rekonštruovaná budova KD

Rekonštrukcia strechy
v roku 2018
Výmena okien
a dverových výplní
v celom objekte – 2019
Nórske fondy – projekt
podaný v 11/2020 –
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úspešný – trakt
A rekonštrukcia
vnútorných priestorov
Opatrenie A 2.3.6 Rekonštruovať budovu nákupného strediska v spolupráci s firmou Praktos - vypracovať PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

A 2.3.6.1 zateplenie vonkajších obalových konštrukcií budovy
nákupného strediska
A 2.3.6.2 rekonštrukcia vnútornej sanity (elektrického vedenia,
vodovodu, kanalizácie) v budove nákupného strediska

Čiastočne zrealizované –
zateplenie a zmena
vnútornej dispozície

PD:
2016 - 2018

Skutočnosť 2021

vedenie obce
Realizácia: 300 000 eur

Rekonštruovaná budova nákupného
strediska

A 2.3.6.3 zmena vnútornej dispozície v budove nákupného
strediska
Opatrenie A 2.3.7 Rekonštruovať budovu materskej školy pre potreby rozšírenia jej kapacity - vypracovať PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

A 2.3.7.1 nadstavba MŠ
A 2.3.7.2 vybudovanie vnútornej sanity (el., vodovod, kanalizácia)
v budove MŠ

Čiastočne zrealizované –
zabezpečenie teplej vody

PD:
2016-2018

Skutočnosť 2021

Oddelenie komunálnych služieb

Rekonštruovaná budova MŠ
Realizácia: 3 000€

A 2.3.7.3 zabezpečenie vnútorného vybavenia v budove MŠ
Opatrenie A 2.3.8 Rekonštruovať budovu Domu smútku a skladových priestorov - vypracovať PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

A 2.3.8.1 oprava vodovodu v budove Domu smútku

Čiastočne zrealizované –
rekonštrukcia bývalého
domu smútku

A 2.3.8.2 výmena strešnej krytiny na budove Domu smútku
A 2.3.8.3 oprava vonkajšej omietky na budove Domu smútku

Skutočnosť 2021

2018

Vedenie obce

A 2.3.8.4 rekonštrukcia bývalého domu smútku (a zmena užívania
stavby na skladové priestory)

Opatrenie A 2.3.9 Dokončiť rekonštrukciu budovy základnej školy
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150 000 eur

Rekonštruovaná budova domu
smútku a skladových priestorov
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Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

A 2.3.9.1 regulácia vykurovania v budove ZŠ
A 2.3.9.2 oprava sociálnych zariadení v budove ZŠ

2016

vedenie obce

90 000 eur

A 2.3.10 Rekonštruovať budovu požiarnej zbrojnice - v zmysle platnej PD
Termín (rok)
Zodpovedný
Financovanie

Aktivity
A 2.3.10.1 nadstavba budovy Požiarnej zbrojnice
A 2.3.10.2 zateplenie vonkajších obvodových múrov budovy
Požiarnej zbrojnice
A 2.3.10.3 vybudovanie novej strechy na budove Požiarnej
zbrojnice
A 2.3.10.4 zmena dispozície budovy Požiarnej zbrojnice

2018

Vedenie obce

50 000 eur

Rekonštruovaná budova ZŠ

Ukazovateľ výstupu

rekonštruovaná budova požiarnej
zbrojnice

Realizácia regulácie
vykurovania v roku 2019

Skutočnosť 2021

Dotácia MV SR na
rekonštrukciu budovy
hasičskej zbrojnice základy

Nezrealizované

Špecif.cieľ: 2.4 Zabezpečiť dostatočné kapacity bývania pre jednotlivé skupiny obyvateľov
Opatrenie A 2.4.1 Vybudovať obecné nájomné byty bežného štandardu
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

A 2.4.1.1 zabezpečenie pozemkov, PD a rozhodnutí stavebného
úradu pre výstavbu bytov bežného štandardu
2021

Vedenie obce

10 000

A 2.4.1.2 vybudovanie bytových domov bežného štandardu
Opatrenie A 2.4.2 Vybudovať polyfunkčný dom sociálnych služieb, kde bude sídliť - II. denný stacionár, samostatné sociálne bývanie pre seniorov,
časť zariadenia opatrovateľskej služby, kuchyňa – jedáleň.
Aktivity
A 2.4.2.1 odkúpiť budovu slobodárne v hornej časti obce (na

Termín (rok)
2018

Zodpovedný

Financovanie
vedenie obce
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50 000 eur

Ukazovateľ výstupu
Odkúpená budova

Skutočnosť 2021
Nezrealizované
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sídlisku Breziny)
A 2.4.2.2 realizovať rekonštrukciu
neziskovou organizáciou a investorom.

v partnerstve

s vybranou
2016 - 2017

1 500 000 eur
vedenie obce

-

Rekonštruovaná budova bývalej
slobodárne

nezrealizované

vypracovať PD
Opatrenie A 2.4.3 Zriadiť denný stacionár

A 2.4.3.1 odkúpenie rodinného domu

2016

Vedenie obce

40 000 eur

nezrealizované
Zriadený denný stacionár

A 2.4.3.2 rekonštrukcia budovy

2017

Vedenie obce
40

000 eur

Opatrenie A 2.4.4 Vybudovať sociálne bývanie pre MRK - vypracovať PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

A 2.4.4.1 vypracovať projektovú dokumentáciu pre výstavbu BNŠ
A 2.4.4.2 predložiť žiadosť na MVaRR o výstavbu sociálnych bytov
v lokalite Kolónia 5

PD:
2020

Vedenie obce

Vybudované BNŠ
Realizácia: 80 000 eur

A 2.4.4.3 Vybudovať 4 byty nižšieho štandardu v lokalite Kolónia 5
nezrealizované
Opatrenie A 2.5.1 Zabezpečiť kompletné dopravné, turistické a informačné značenie.
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

A 2.5.1.1 Vypracovať súpis všetkých potrebných značení.

2016

Vedenie obce

A 2.5.1.2 Vypracovať obsahovú a grafickú časť všetkých značení
(informačných a turistických)

2017

Vedenie obce

A 2.5.1.3 Zabezpečiť a osadiť značenie na území obce.

2018

Vedenie obce
B) EKONOMICKÁ OBLASŤ

Hlavný cieľ B
Zvýšiť zamestnanosť obyvateľov obce Prakovce.
Špecifický cieľ B1 Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania pracovných príležitostí v obci (1-3)
Opatrenie B 1.1 Vytvoriť priestorové podmienky pre rozvoj drobného podnikania
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Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

Súpis značení

Obsahové a grafické návrhy
10 000 eur

Osadené kompletné značenie

Čiastočne zrealizované –
dopravné značenie
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Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

B 1.1.1 vytvoriť sumár a pasportizáciu voľných priestorov v obci
vhodných pre podnikanie (budovy, pozemky)

2016

Vedenie obce

B 1.1.2 zverejniť a zviditeľňovať sumár voľných priestorov v obci
vhodných pre podnikanie

2016

Vedenie obce

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021
-

-

Opatrenie B 1.2 Podporiť prezentáciu a propagáciu miestnych podnikateľov
B 1.2.1 vytvoriť pod-web stránku s možnosťou propagovať
podnikateľské subjekty na území obce

2016

Vedenie obce
-

B 1.2.2 propagovať podnikateľské subjekty v obecnom časopise

Stála úloha

-

Redakčná rada

Opatrenie B 1.3 Identifikovať potreby obyvateľov obce vo vzťahu k trhu tovarov a služieb
B 1.3.1 realizovať prieskum zameraný na zistenie potrieb
obyvateľov obce vo vzťahu k trhu tovarov a služieb ako východisko
pre potencionálnych začínajúcich podnikateľov

2016

Vedenie obce
-

B 1.4 Vytvoriť systém podpory pre začínajúcich podnikateľov na území obce
B 1.4.1 Vytvoriť motivačný daňový program pre začínajúcich
podnikateľov na území obce (daňové zvýhodnenie)

2016

Vedenie obce
-

Opatrenie B 1.5 Vybudovať verejné trhovisko
B 1.5.1 vymedziť verejné priestranstvo určené na príležitostný trh
alebo na ambulantný predaj a poskytovanie služieb
B 1.5.2 zabezpečiť predajné stánky (revitalizovať existujúce
a zabezpečiť nové)
2016-2017

Vedenie obce

B 1.5.3 vypracovať VZN o trhovom mieste a Trhový poriadok

90 000 €

Čiastočne zrealizované –
revitalizácia predajných
stánkov
VZN je vypracované,
taktiež Trhový poriadok

B 1.5.4 zabezpečiť správcu trhoviska
B 1.5.5 propagovať trhovisko v regionálnych médiách
Špecifický cieľ: B2 Vytvoriť podmienky pre vznik a udržanie sociálneho podnikania obce (2)
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Opatrenie B 2.1 Vytvoriť koncepciu sociálneho podnikania
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovednosť

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

B 2.1.1 vypracovať audit zdrojov vhodných pre podnikanie a
činnosť sociálneho podniku
B 2.1.2 realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb)
obcou
B 2.1.3 realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb)
občanov
B 2.1.4 realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb)
podnikov a prevádzok v obci a okolí

vedenie obce
2016

komisia finančná a rozvoja obce

-

Vypracovaná koncepcia

B 2.1.5 vypracovať koncepciu rozvoja SP
B 2.1.6 vypracovať podnikateľské zámery SP (vrátane už hotového
podnik.zámeru)
Opatrenie B 2.2 Vytvoriť prevádzku sociálneho podniku
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovednosť

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

B 2.2.1 inštitucionalizovať SP
B 2.2.2 zabezpečiť SP nevyhnutným personálnym vybavením pre
vedenie prevádzky
B 2.2.3 prostredníctvom SP pripraviť a realizovať vzdelávacie
programy a kurzy pre nezamestnaných v obci, klientov a
potencionálnych zamestnancov SP
B 2.2.4 v spolupráci s UPSVaR a MVO pripraviť a realizovať
programy rekvalifikácií pre nezamestnaných v obci, klientov a
potencionálnych zamestnancov SP

-

2016 - 2019

vedenie obce

B 2.2.5 pripraviť koncepciu zamestnaneckého inkubátora
B 2.2.6 vybaviť prevádzky SP dostatočným materiálno technickým
vybavením pre vzdelávacie, tréningové a kurzové aktivity
B 2.2.7 zriadiť v rámci SP zamestnanecký inkubátor
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vytvorený a udržateľný SP
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B 2.2.8 zabezpečiť potrebné vzdelanie tých zamestnancov SP, ktorí
sa priamo podieľajú na zamestnaneckom inkubátore a vedení
zamestnaneckých tímov
Špecifický cieľ: B3 Poskytovať nezamestnaným obyvateľom obce služby súvisiace so zvyšovaním zamestnanosti a zlepšovaním pracovných návykov
Aktivity

B 3.1.1 Realizovať dopytovo-orientované projekty rozvoja
zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných /
nízkokvalifikovaných obyvateľov obce prostredníctvom OP Ľudské
zdroje

Termín (rok)

Zodpovednosť

Financovanie

Vedenie obce

-

Ukazovateľ výstupu

Zrealizované projekty

stála úloha

Referát soc.vecí

stála úloha

-

Zrealizované projekty cez UPSVAR

Skutočnosť 2021

Miestne občianske
poriadkové služby v obci
Prakovce – 7 pracovných
miest – projekt ukončený
30.6.2021
Aktivačné práce - §52 -14
osôb, §12-27 osôb, §1042 osôb, §50-0, §54 – 4
osoby, koordinátor – 1
osoba
Dobrovoľnícka činnosť –
0,

B 3.1.2 Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle
zákona o č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(Aktivačné práce, Dobrovoľnícka služba, Absolventská prax)

Absolventská prax -0
C) SOCIÁLNA OBLASŤ

Hlavný cieľ C1: Zabezpečiť realizáciu práva občanov obce Prakovce na poskytovanie sociálnych služieb v súlade s ich potrebami.
Špecifický cieľ: C 1.1 Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb na základe potrieb jednotlivých cieľových skupín
Opatrenie C 1.1.1 Vytvoriť ponuku komunitne poskytovaných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobsluhe (terénnych, v prirodzených podmienkach, ambulantných).
Aktivity
C 1.1.1.1 Poskytovať sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej
služby (zákon č. 444/2008, §36), ktoré bude súčasťou
polyfunkčného objektu.

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

zamestnanci ZOS,
stála úloha

Referát soc.vecí,
zamestnanci ZOS
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C 1.1.1.2 Poskytovať domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom
prostredí klienta (448/2008, §41) v zmysle VZN č.3/2012

C 1.1.1.3 Zabezpečiť poskytovanie odľahčovacej služby (448/2008,
§54) umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný
odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného
zdravia a prevencie jeho zhoršenia v zmysle VZN č.3/2012
C 1.1.1.4 Poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári (zákon
č.448/2008, §40)

Referát soc.vec,
stála úloha

stála úloha

-

Referát soc.vecí

nezrerealizované

-

Poskytovaná odľahčovacia služba

-

Poskytované služby v dennom
stacionári

Referát soc.vecí,
od r.2018
zamestnanci DS

C 1.1.1.5 Poskytovať sociálne služby v rámci komunitného centra
podľa plánu (448/2008, § 24d)

Poskytovaná opatrovateľská služby

zamestnanci – opatrovateľky

-

Poskytované služby v KC
Zrealizované

Referát soc.vecí,
stála úloha

zamestnanci KC

C 1.1.1.7 Vytvoriť podmienky pre podporu samostnaného bývania
(448/2008, §57) predovšetkým pre seniorov v rekonštruovanej
budove bývalej slobodárne (t.j. v polyfunkčnom objekte)
C 1.1.1.8 Zabezpečiť sociálnu službu v zmysle §58 z.448/2008 –
jedáleň (aj prostredníctvom donášky) v školskej jedálni a v
polyfunkčnom objekte
C 1.1.1.9 Realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu
v lokalitách MRK v zmysle príručiek www.ia.gov.sk

Referát soc.vecí

-

od r.2018

stála úloha

Referát soc.vecí

-

Poskytované nízkoprahové služby v
KC
Vytvorené podmienky pre
podporované samostnatné bývanie
seniorov
Sociálna služba – jedáleň s donáškou
jedla

Zrealizované

Nezrealizované

Nezrealizované

Referát soc.vecí,
stála úloha

-

Kvalifikovaná terénna sociálna práca

zamestnanci TSP
C 1.1.1.10 Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo a osvetu
v oblasti hygieny a zdravia terénnymi sociálnymi pracovníkmi pre
MRK

Nezrealizované

Referát soc.vecí,
stála úloha
zamestnanci KC

C 1.1.1.6 Poskytovať nízkoprahové sociálne služby pre rodinu
s deťmi v komunitnom centre

Nezrealizované

stála úloha

Referát soc.vecí

Zrealizované

-

Poskytované sociálne poradenstvo

Špecifický cieľ C 1.2 Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce o možnostiach poskytovania sociálnych služieb obcou a ďalších subjektov sociálnych služieb na území obce Prakovce

Opatrenie C 1.2.1 Vytvoriť informačný kanál na komplexné informovanie obyvateľov o sociálnych službách na území Prakovce (prípadne o dostupnosti poskytovania sociálnych služieb v regióne).
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Aktivity

Termín (rok)

C 1.2.1.1 Informovať obyvateľov obce o sociálnych službách
prostredníctvom web stránky obce, obecného časopisu, obecných
tabúľ
C 1.2.1.2 Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov sociálnych
služieb a ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej oblasti (min.1x
ročne) na vzájomné informovanie sa a vytváranie partnerských
iniciatív pri riešení problémov v sociálnej oblasti.

Zodpovednosť

Financovanie

Referát soc.vecí

-

komisia soc.vecí

-

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021
Čiastočne zrealizované –
webové sídlo obce

stála úloha

Zrealizované stretnutie – 1x ročne
1 x ročne

(zápis a súpis úloh)

Nezrealizované
Covid 19

Hlavný cieľ C2: Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj obce, na marginalizované skupiny obyvateľstva a počas mimoškolskej doby
Špecifický cieľ C2.1 Zabezpečiť podmienky pre rozvoj školských inštitúcií v súlade s rozvojom a potrebami obce.
Opatrenie C 2.1.1 Zabezpečiť prepojenosť činností školských inštitúcií s potrebami a rozvojovými víziami obce.
Aktivity

Termín (rok)

C 2.1.1.1 realizovať na úrovni obce stretnutia so zástupcami
školských inštitúcií s cieľom:

2 x ročne

a)
b)
c)
d)
e)

Zodpovedný

Financovanie

vedenie obce, vedenie ZŠ s MŠ

Ukazovateľ výstupu
Zrealizované stretnutie – 2x ročne

Nezrealizované

(zápis a súpis úloh)

Covid 19

-

informovať učiteľov, členov školských rád a vedenia škôl o zámeroch obce (PHaSR, komunitný plán a pod)
vytvoriť priestor pre školy, aby zastrešovali realizáciu vybraných aktivít PRO (t.j.jednotlivé aktivity PRO – delegovať
školám
vzájomne sa oboznámiť s vlastnými rozvojovými koncepciami a školskými vzdelávacími programami (plánmi v rámci
polytechnického vzdelávania a duálneho vzdelávania)
z pozície obce aktívne participovať pri tvorbe školských vzdelávacích programov
prostredníctvom Rady školy – delegovaných zástupcov obce tlmočiť školám návrhy na aktivity v prospech obce

C 2.1.2 Vytvoriť podmienky pre odborné vzdelávanie v školských inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
C 2.1.2.1 zriadiť odborné učebne na úrovni predškolského
vzdelávania

2017

Vedenie ZŠ s MŠ

C 2.1.2.2 zriadiť odborné učebne na úrovni základného vzdelávania

2017

Vedenie ZŠ s MŠ

10 000 eur
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Nezrealizované

Opatrenie C 2.2 Rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež v čase prázdnin v spolupráci s jednotlivými subjektami na území obce.
Aktivity

Termín (rok)

C 2.2.1.1 Vytvoriť zoznam možných voľnočasových aktivít počas
prázdnin v spolupráci s miestnymi inštitúciami, aktivistami
a dobrovoľníkmi (koncom kalendárneho roka)

1x ročne

Zodpovedný

Financovanie

vedenie ZŠ s MŠ, referát kultúry, športu a
mládeže

-

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

Vytvorený plán činnosti 1x ročne

OZ Radosť, Komunitné centrum, CVČ, cirkvi a pod.

Čiastočne zrealizované –
KC

Opatrenie C2.3 Zabezpečiť poskytovanie výchovno-vzdelávacích programov pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce.
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2020

C 2.3.1.1 motivovať žiakov MRK k zapojeniu sa do záujmových
útvarov v školách a komunitnom centre (KC)
Zrealizované
C 2.3.1.2 realizovať doučovanie (kurzy) žiakov MRK pred
prijímaním na stredné školy
Zrealizované
C 2.3.1.3 realizovať program rozvoja pracovných vedomostí a
zručností pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v KC
Zrealizované
C 2.3.1.4 realizovať program rozvoja umeleckých vedomostí a
zručností pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v KC

Stála úloha

zamestnanci KC

-

Plán činnosti KC
Zrealizované

C 2.3.1.5 pripraviť a realizovať motivačný program pre detí
rómskych rodičov pre zlepšenie vedomia o dôležitosti predškolskej
prípravy v KC

Zrealizované – projekt
Dobrý začiatok - Knižnica
hračiek

C 2.3.1.6 zabezpečiť technicko-materiálne vybavenie KC

Zrealizované – 8
notebookov od Nadácie
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Wolksvagen Slovakia
C 2.3.1.7 zabezpečiť podmienky pre údržbu osobných vecí a
prania, pre rodičov detí MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia
v KC

Zrealizované

C 2.3.1.8 rámci aktivít MŠ a KC pripraviť a realizovať program
predškolskej prípravy pre rodiny (ako celok) zo sociálne
znevýhodneného prostredia

Zrealizované-Dobrý
začiatok

C 2.3.1.9 pripraviť a realizovať programy, kurzy a výcviky pre
rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia (hospodárenie a
vedenie domácnosti, bývanie, hygiena, vzdelanie, a pod.) v KC
Zrealizované

C 2.3.1.10 prostredníctvom KC a TSP kontrolovať a motivovať k
pravidelnej dochádzke v MŠ/ZŠ detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia

Zrealizované

C 2.3.1.11 v rámci komunitného centra vytvoriť podmienky pre
šírenie rómskej kultúry rómsku kapelu

Nezrealizované
Covid 19

C 2.3.1.12 zabezpečiť rómskych asistentov učiteľa v MŠ

2016 – 2017

vedenie ZŠ s MŠ

-

Hlavný cieľ C3 Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života obce.
Špecifický cieľ C3.1 Zabezpečiť kvalitné materiálno-technické vybavenie a ľudské zdroje obce pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života.

Opatrenie C 3.1.1 Zabezpečiť kvalitné ozvučenie a svetelnú techniku pre spoločenské, kultúrne a športové podujatia v exteriéroch
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Aktivity

Termín (rok)

Zodpovednosť

Financovanie

C 3.1.1.1 vyhľadať vhodné ponuky a technické možnosti prenosnej
ozvučovacej a svetelnej techniky

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

Prieskum trhu

C 3.1.1.2 zakúpiť prenosnú ozvučovaciu a svetelnej techniku
2017

vedenie obce

10 000

Čiastočne zrealizované

Opatrenie C 3.1.2 Vybudovať malé pódium so zastrešením - vypracovať PD
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovednosť

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

C 3.1.2.1 vypracovať štúdiu malého amfiteátra
PD:

C 3.1.2.2 vybudovať pódium so zastrešením
2019

Vedenie obe

Vybudovaný malý amfiteáter
Realizácia: 100 000

C 3.1.2.3 vybudovať hľadisko v malom amfiteátri

Nezrealizované

Opatrenie C 3.1.3 Zriadiť tradičné kultúrne zaujímavosti

Aktivity

Termín (rok)

C 3.1.3.1 zriadiť expozíciu – „Dom remeselných tradícií obce“ ako
súčasť Európskej železnej cesty -

Zodpovednosť

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

PD:
2016 – 2020

vedenie obce

Dom remeselných tradícií
Realizácia: 50 000

-

Skutočnosť 2020

Nezrealizované

vypracovať PD

C 3.1.3.2 vybudovať tradičný „tanzplatz“ - tančiareň

2021

vedenie obce

Realizácia: 10 000

Tančiareň

-

C 3.1.4 Zabezpečiť kvalitné materiálne vybavenie obecných súborov
C 3.1.4.1 materiálno - technické vybavenie súborov (pracujúcich
pod obcou)

priebežne

Obecné zastupiteľstvo

Opatrenie C 3.1.5 Vytvoriť platformu pre rozvoj kvality kultúrno-spoločenského života
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Aktivity

Termín (rok)

Zodpovednosť

Financovanie

C 3.1.5.1 zriadiť fórum aktivistov a zabezpečiť jeho pravidelné
stretávanie
2016

vedenie obce

-

(konferencia, výročné stretnutie, okrúhly diskusný stôl,...) –
iniciované obcou
C 3.1.5.2 vypracovať ročný plán kultúrno-spoločenských aktivít

C 3.1.5.3 pripraviť a prepracovať grantové podmienky malého
grantového systému obce (VZN)

Ukazovateľ výstupu

Pravidelné stretnutia (zápis – súpis
úloh)

Skutočnosť 2021

Nezrealizované
Covid 19

každoročne

vedenie obce, fórum aktivistov, referát
kultúry, športu a mládeže

-

vypracovaný plán kult.-spol.podujatí
na každý rok

2016

Obecné zastupiteľstvo

-

VZN o dotáciách z rozpočtu obce

Zrealizované

Aktualizácia VZN v roku
2019

Špecifický cieľ C 3.2 Podporiť originálne i tradičné kultúrno-spoločenské podujatia obce v spolupráci s jednotlivými kultúrno-spoločenskými zložkami a aktívnymi jednotlivcami.
Opatrenie C 3.2.1 Zabezpečiť organizovanie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí
Aktivity

Termín (rok)

C 3.2.1.1 v rámci Dní Prakoviec udeľovať Cenu obce a Cenu
starostu aktívnym občanom

Zodpovednosť

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

Z: vedenie obce
každoročne

100

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.2 pripravovať a organizovať tematické zájazdy
organizované SZZP a Jednotou dôchodcov

Z: vedenie obce, Jednota dôchodcov
každoročne

300

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.3 pripravovať a organizovať podujatie Slovanská pieseň –
regionálnu súťažnú prehliadku slovanských piesní

Z: Združenie slovanskej vzájomnosti
každoročne

300

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.4 pripravovať a organizovať podujatie Deň Prakoviec
prezentáciu domácich a pozvaných umeleckých kolektívov

Z: vedenie obce
každoročne

Nezrealizované
10 000

Zorganizované podujatie
Covid 19
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C 3.2.1.5 pripravovať a organizovať Oslavy SNP so zámerom
propagácie historického odkazu SNP

každoročne

: vedenie obce

500

Zorganizované podujatie
Zrealizované

C 3.2.1.6 pripravovať a organizovať podujatie Striebro vo vlasoch Úcta k starším - program venovaný jubilantom
každoročne

vedenie obce

500

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.7 pripravovať a organizovať podujatie Vianočný jarmok propagáciu a prezentáciu tradičných vianočných zvyklostí
každoročne

vedenie obce

500

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.8 pripravovať a organizovať podujatie PrakoROCKfest–
prehliadku hud.skupín/kapiel a dychových hudieb a iných
umeleckých kolektívov s medzinárodnou účasťou

každoročne

vedenie obce

3 000

Zorganizované podujatie
Nezrealizované

C 3.2.1.9 pripravovať a organizovať Estrádne programy žiakov
deviatych ročníkov ZŠ
každoročne

ZŠ s MŠ

100

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.10 pripravovať a organizovať Country bál

každoročne

vedenie obce

1 000

Zorganizované podujatie

C 3.2.1.11 pripravovať a organizovať podujatie Deň matiek –
program detí ZŠ s MŠ venovaný matkám

každoročne

ZŠ s MŠ

100

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.12 pripravovať a organizovať podujatie Vianočná besiedka
- program detí ZŠ s MŠ pre rodičov a priateľov školy
každoročne

ZŠ s MŠ

-

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.13 pripravovať a organizovať Podujatie pre starých rodičov
- program detí ZŠ s MŠ pre starých rodičov

každoročne

ZŠ s MŠ

-

Zorganizované podujatie
Nezrealizované
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Covid 19
C 3.2.1.14 pripravovať a organizovať podujatie Po stopách SNP–
návšteva pamätných miest

každoročne

Združenie slovanskej vzájomnosti

-

Zorganizované podujatie
Zrealizované

C 3.2.1.15 pripraviť a organizovať Rómsky festival v rámci Dňa
Rómov pripraviť v rámci Rómskeho festivalu ocenenie a
zviditeľnenie pozitívnych príkladov aktívnych obyvateľov

každoročne

rómski aktivisti

-

Zorganizované podujatie
Nezrealizované

C 3.2.1.16 pripravovať a realizovať podujatie knižníc "Noc
s Andersenom“
každoročne

ZŠ s MŠ

100

Zorganizované podujatie

Nezrealizované
Covid 19

C 3.2.1.17 pripravovať a realizovať podujatie "Dni Dobšinského
rozprávok"

Nezrealizované
každoročne

ZŠ s MŠ

100

Zorganizované podujatie
Covid 19

C 3.2.1.18 organizovať pravidelné spoločenské stretnutia seniorov "Čaj o piatej"

C 3.2.1.19 osloviť pre vedenie obecného spevokolu vhodného
aktivistu
C 3.2.1.20 organizovať a realizovať podujatie „Prakovská
hviezdička“ v rámci Dni Prakoviec (v spoluprácu SZUŠ)

každoročne

Jednota dôchodcov

2016

vedenie obce

každoročne

vedenie obce, ZŠ s MŠ

100

-

Zorganizované podujatie

Fungujúci spevokol

Zorganizované podujatie

C 3.2.1.21 Veľkonočná výstava predajná (ručných prác nielen
Prakovčanov

Nezrealizované

Nezrealizované

Nezrealizované

Nezrealizované
každoročne

vedenie obce

Opatrenie C 3.2.2 Zabezpečiť organizovanie nových originálnych kultúrno-spoločenských podujatí

90

500
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Aktivity

Termín (rok)

C 3.2.2.1 Celodenné podujatie spojené s propagáciou LESOV
(ochrana, práce v lese) a pobytu v prírode (turistika, poľovníctvo)
a kultúrnym programom

každoročne

Zodpovedný

Financovanie

vedenie obce

1 000

Ukazovateľ výstupu

Zrealizované podujatie – každý rok

Skutočnosť 2021

Nezrealizované
Covid 19

Hlavný cieľ C4: Vytvoriť kvalitné podmienky a podporu pre rozvoj športu obce.
Špecifický cieľ C 4.1 Zlepšiť technický stav existujúcich športovísk a športových zón.
Aktivity

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021

Viď oblasť TI
2016 -2018

vedenie obce

C.4.1.1 Podporiť revitalizáciu miestneho kúpaliska a vybudovanie
rehabilitačného centra (oddychovo-relaxačného centra so saunou)
v spolupráci s ŠK Prakovce a podnikateľ. subjektmi.

Nezrealizované

Špecifický cieľ C 4.2 Dobudovať chýbajúce športoviská a športové zóny.
Viď oblasť TI
Špecifický cieľ C 4.3.Zabezpečiť kvalitné a pestré športové aktivity pre obyvateľov obce.
Opatrenie C 4.3.1 Zabezpečiť kvalitných športovcov i vedúcich jednotlivých športov
Aktivity

Termín (rok)

C 4.3.1.1 Osloviť a motivovať (aj finančne) aktívnych a kvalitných
nadšencov v oblasti športu pre vedenie jednotlivých športov

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Skutočnosť 2021
Nezrealizované

priebežne

vedenie obce

500

kvalitné vedenie jednotlivých športov
Covid 19

C 4.3.1.2 Vychovávať mladých, ktorí by boli ochotní pracovať
v oblasti športu – cez CVČ pri obci

priebežne

CVČ

-

mladí športovci participujúci na
rozvoji športu

Opatrenie 4.3.2 Podporiť pestrosť aktivít pre deti a mládež (florbal, šach, volejbal, netradičné športy) i tradičné športy a športové podujatia
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Aktivity
C 4.3.2.1 pripravovať a organizovať podujatie Obecná futbalová
liga
C 4.3.2.2 pripravovať a organizovať Memoriál Ing. Jozefa Pavlova
vo volejbale

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

1 x ročne

športový klub

1 000

Zorganizované podujatie

1 x ročne

športový klub

1 000

Zorganizované podujatie

Skutočnosť 2021
Nezrealizované

Nezrealizované
Covid 19

C 4.3.2.3 pripravovať a organizovať turistické podujatie Po
partizánskych chodníčkoch v spolupráci s turistickým klubom

1 x ročne

C 4.3.2.4 pripravovať a organizovať turistické podujatie Novoročný
výstup na Kloptaň v spolupráci s turistickým klubom

KST

dotácia

Zorganizované podujatie

KST

dotácia

Zorganizované podujatie

Zrealizované

Zrealizované
1 x ročne

C 4.3.2.5 pripravovať a organizovať turistické podujatie
Veľkonočný výstup na Ostrý vrch v spolupráci s turistickým klubom

1 x ročne

KST

dotácia

Zorganizované podujatie

C 4.3.2.6 pripravovať a organizovať Otvorenie jarnej turistickej
sezóny– prechod Jaklovce – Plejsy – Prakovce v spolupráci
s turistickým klubom

1 x ročne

KST

dotácia

Zorganizované podujatie

KST

dotácia

Zorganizované podujatie

1 x ročne

KST

dotácia

Zorganizované podujatie

1 x ročne

šachový klub

dotácia

Zorganizované podujatie

Zrealizované

Zrealizované

C 4.3.2.7 pripravovať a organizovať podujatie Splav Dunajca
v spolupráci s turistickým klubom

Zrealizované
1 x ročne

C 4.3.2.8 pripravovať a organizovať podujatie MDD na Trohanke –
turistický zraz venovaný deťom v spolupráci s turistickým klubom
C 4.3.2.9 pripravovať a organizovať Šachový novoročný turnaj
(šachový klub)

Zrealizované

Nezrealizované
Covid 19

C 4.3.2.10 pripravovať a organizovať Open Prako – stretnutie
šachistov (šachový klub)

Nezrealizované
1 x ročne

šachový klub

dotácia

Zorganizované podujatie
Covid 19

C 4.3.2.11 pripravovať a organizovať Deň športu – športové súťaže
organizované SZZP a Jednotou dôchodcov

Zrealizované
Jednota dôchodcov

dotácia

Zorganizované podujatie

Jednota dôchodcov, SZZP

dotácia

Zorganizované podujatie

1 x ročne
C 4.3.2.12 pripravovať a organizovať podujatie Stretnutie troch
generácií – športové súťaže organizované SZZP a Jednotou

1 x ročne
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dôchodcov
C 4.3.2.13 osloviť s ponukou spolupráce miestny neformálny klub
adrenalínových cyklistov

Covid 19

2016

vedenie obce
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1.2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
1.2.1 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia
Hlavné vonkajšie faktory rozvoja vyplývajú z pôsobenia vonkajších síl a vplyvov. 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 je najčastejšou metódou, ktorá hodnotí vplyv vonkajších faktorov prostredia
na rozvoj územia.
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STEEP analýza obce Prakovce
Sociálne

Technologické

Ekonomické

Ekologické

Politické

Starnutie

Vytváranie

Verejné zdroje pre

Existujúce

Zameranie

Zmena

obyvateľstva

mobilných aplikácií

podporu rozvoja

environmentálne

dotačných

postojov

pre využívanie

obcí

záťaže

programov EU,

verejnej správy

Hodnoty

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

Obec Prakovce

Dopady možného

Ekologizácia

Podpora

Organizačná

práce ovplyvnené

,,SMART“ obec

ekonomického

dopravy

inteligentného,

kultúra

vývoja SR

a preferovanie

inkluzívneho

cyklodopravy

a udržateľného

inováciami
a novými
technológiami

rastu vo
verejných
politikách

Zvyšujúci sa

Zvyšovanie

Migračná kríza

Tímová

podiel

povedomia

ako príležitosť

spolupráca

obyvateľstva

verejnosti a rast

pre vybrané

v poproduktívnom

environmentálnej

sektory (CR,

veku

zodpovednosti

priemysel), vývoj

obyvateľstva

bezpečnostnej
situácie

Zdroj: Vlastné spracovanie

Faktory vplývajúce na rozvoj územia obce Prakovce a jej PHRSR 2022-2028 sú uvedené v
nasledujúcej tabuľke (Tab. 25: Zhrnutie faktorov a ich vplyvu na rozvoj územia a PHRSR
2022-2028):
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Tab. 25: Zhrnutie faktorov a ich vplyvu na rozvoj územia a PHRSR 2022-2028
Názov faktora

Vplyv na PHRSR obce Prakovce 2022 - 2028
Sociálne faktory

Starnutie obyvateľstva

Faktor s významným vplyvom na rozvoj obce, lebo rastie záujem
o sociálne služby.

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

pre

ďalší

na

rozvoj

vplyvom

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.

Obec Prakovce ako ,,SMART“ obec

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 plánovaní
aktivít.

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.

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
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1.2.2 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území
Vonkajšie prostredie je podmienené predovšetkým prenosom odporúčaní z úrovne Európskej
únie do legislatívy a exekutívy Slovenskej republiky, následne do riadiacich úrovní na
regionálnej a miestnej úrovni. Významne je tiež ovplyvnené aktivitou národných inštitúcií a
regionálnej samosprávy.
Nadnárodný kontext
,,Agenda 2030 bola prijatá členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015 a
vyzýva štáty k spoločnému koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev. Ciele
udržateľného rozvoja, ktoré Agenda 2030 stanovuje, sa týkajú všetkých krajín sveta bez
ohľadu na ich stupeň ekonomického a sociálneho rozvoja – rovnako i pre Slovensko.
Agendu 2030 vnímame v prvom rade ako príležitosť a prostriedok určiť dlhodobé priority pre
rozvoj krajiny. Agendu 2030 sa premietla do užšieho súboru šiestich prioritných oblastí, ktoré
zohľadňujú špecifiká Slovenska a ktoré budú základom ďalšej strategickej a koncepčnej
práce. Sú nimi:
•

Vzdelanie pre dôstojný život,

•

Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri
demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,

•

Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,

•

Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,

•

Právny štát, demokracia a bezpečnosť,

•

Dobré zdravie.“116

Obec Prakovce má možnosť získať podporu na projekty zamerané na implementáciu Agendy
2030 pre udržateľný rozvoj.
,,Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej aj „PD SR“) je
základný strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý vypracovala Slovenská
republika (ďalej len „SR“) s partnermi a stanovila sa stratégia, priority a opatrenia pre účinné
a efektívne využívanie prostriedkov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie (ďalej len
„EÚ“) na programové obdobie 2021 – 2027. PD SR uzatvorila Slovenská republika s
Európskou komisiou (ďalej aj „EK“). Partnerská dohoda vypracovaná členským štátom a
schválená EK by mala byť dokumentom, ktorým sa riadia rokovania o návrhoch programov
medzi EK a dotknutým členským štátom.“ 116
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Pre programové obdobie 2021 – 2027 sa stanovilo päť osobitných cieľov politiky súdržnosti
EÚ. SR bude môcť čerpať eurofondy z vyčlenenej alokácie 12,6 mld. EUR na oblasti
•

„Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“: na rozvoj vedy, výskumu,
budovanie inteligentných miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky,
výskumné organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj malého a stredného podnikania,
rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie
a zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti;

•

„Zelenšia, nízkouhlíková Európa“: na zlepšenie energetickej efektívnosti, OZE,
dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kanalizácie, zlepšenie odpadového hospodárstva,
podporu mestskej mobility vr. cyklodopravy, ochranu prírody;

•

„Prepojenejšia Európa“: na dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, modernizáciu
železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti;

•

„Sociálnejšia Európa“: na podporu vzdelávania, zdravotníctva, trhu práce, sociálnych
služieb;

•

„Európa bližšie k občanom“: na podporu udržateľného cestovného ruchu, regionálnej
a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, zveľadenie kultúrneho dedičstva.

Regionálny kontext
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (PHSR KSK
2016 - 2022), spolu s Územným plánom veľkého územného celku Košický kraj, sú
základnými a kľúčovými dokumentmi pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho
rozvoja. Jeho strategickým cieľom je zamerať sa na posilnenie regionálnej identity
prostredníctvom tvorby pracovných miest, rozvoja vidieka, komunitného spôsobu života,
rozvojom občianskej spoločnosti, sociálnych ľudských práv, dobrovoľníctva, kultúrneho a
prírodného dedičstva a kvality života obyvateľov.
Obec Prakovce patrí do okresu Gelnica, ktorý je s platnosťou od 30. júna 2017 zaradený
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera
evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie,
bola podľa zákonom stanovených kritérií vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery
evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
Akčný plán rozvoja okresu Gelnica bol schválený vládou SR na výjazdovom rokovaní dňa
05. apríla 2018 uznesením vlády č. 140/2018. Okres v súlade s akčným plánom môže
využívať reálne nástroje, akými sú zvýhodnenia pri čerpaní európskych štrukturálnych a
investičných fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov, či
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možnosť čerpania regionálneho príspevku. Všetky tieto opatrenia smerujú predovšetkým k
tvorbe pracovných miest.
Podpora okresu prebieha 5 rokov od schválenia Akčného plánu zameraná na nasledujúce
prioritné oblasti:
•

Systémové opatrenia na podporu implementácie rozvojových aktivít a finančných
podpôr

•

Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií /Dopytová stránka trhu práce

•

Vzdelávanie a adaptácie pracovnej sily na potreby trhu /Ponuková stránka trhu práce

•

Budovanie infraštruktúry, zvýšenie kvality a dostupnosti služieb

•

Prioritná oblasť starostlivosti o životné prostredie
Obec Prakovce aktívne spolupracuje s ostatnými obcami okresu Gelnica.

Je členom :
• 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
• 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.
• Železnej cesty
• Gotickej cesty
Vplyv na vývoj územia má i stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
pre územie MAS HNILEC a CLLD územia MAS HNILEC, ktorej prioritou je zabezpečiť
komplexný a trvalý rozvoj územia a zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov
prostredníctvom podpory do existujúcich oblasti, ktoré majú potenciál zlepšiť život
obyvateľov územia.
Lokálny kontext
PHRSR obce Prakovce je základný strednodobý programový dokument podpory rozvoja
danej obce, ktorý zastrešujúci rozvojovú politiku na miestnej úrovni.
Obec Prakovce susedí s nasledujúcimi katastrálnymi územiami:
•

Katastrálne územie obce Helcmanovce,

•

Katastrálne územie obce Slovinky,

•

Katastrálne územie obce Mníšek nad Hnilcom,

•

Katastrálne územie mesta Gelnica,
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•

Katastrálne územie obce Smolnícka Huta,

•

Katastrálne územie obce Vyšný Medzev.

1.2.3 Analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia
Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších
faktorov, určuje možnosti a riziká, s ktorými treba v tomto procese rátať. Príležitosťou obce je
pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jej ďalší rozvoj za predpokladu, že obec získa
zdroje na jeho realizáciu a bude oň záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy
alebo smery vývoja a to na úrovni miestnej, ale aj regionálnej a národnej, ktoré ju v
negatívnom smere ovplyvňujú.
V porovnaní s regiónmi SR možno konštatovať, že obec Prakovce využíva iba čiastočne
svoj rozvojový potenciál. Konkurenčná výhoda obce je tvorená strategickou polohou,
prírodným a kultúrnohistorickým bohatstvom a predpokladmi pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu, ekologického hospodárstva a pre zvyšovanie podielu v oblasti zelenej
ekonomiky.
PRÍLEŽITOSTI
• Potenciál obce v propagácii tradícií – tradícia železiarstva, baníctva, folklóru,
• Predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu vo vidieckom prostredí,
• Predpoklad pre rozvoj agroturistiky,
• Atraktívne bývanie na vidieku,
• Využitie polohového potenciálu obce,
• Likvidácia nelegálnych skládok odpadu,
• Preferovanie a profilovanie hospodárskej základne pre rozvoj malého a stredného
podnikania s orientáciou na rozvoj tradičných foriem výroby,
• 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,
• Zlepšovanie samosprávnych služieb pre občanov a návštevníkov, vrátane elektronizácie
služieb,
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• Zlepšovanie hospodárenia obce s cieľom kumulovať zdroje na rozvojové projekty a
modernizáciu verejnej infraštruktúry, či podporu rôznych spoločenských podujatí
v obci,
• Uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti (aktivačné práce, absolventská
prax a pod.),
• Zvýšenie angažovanosti občanov na veciach verejných a ich zodpovednosti za rozvoj
vlastného územia,
• Realizácia opatrení smerujúcich k udržaniu kvality životného prostredia.
OHROZENIA
• Málo pracovných príležitostí v území, z čoho vyplýva potreba cestovania, resp.
odchodu obyvateľstva za prácou,
• Ekonomicky stagnujúci región,
• Zlý stav miestnej verejnej infraštruktúry,
• Trend starnutia obyvateľstva,
• Chýbajúce opatrenia pre prispôsobovanie sa zmene klímy a riadenie rizík,
• Nedostatočný systém na znižovanie tvorby odpadov a zhodnocovanie odpadov
• Nezáujem o obec zo strany súčasných a potenciálnych partnerov a investorov zo
všetkých oblastí života obce a jej obyvateľov,
•

Postupné znehodnocovanie a zánik hodnôt dejinného, kultúrno – historického a
prírodno - krajinného potenciálu obce,

• Vo vonkajších ohrozeniach (zmena legislatívy, zmena financovania obcí a i.), ktoré
môžu obci spôsobiť neočakávané problémy,
• Prehlbujúca

sa

chudoba

a

sociálna

vylúčenosť

marginalizovaných

skupín

obyvateľstva, neprispôsobivých občanov, nárast sociálnej ohrozenosti mládeže,
prehlbovanie radikalizmu a extrémizmu,
•

Nárast počtu rómskeho obyvateľstva a dlhodobé neriešenie problematiky MRK,

• Nekontrolované zásahy do prírody a životného prostredia – znečisťovanie pôdy
nekontrolovaným užívaním pesticídov, herbicídov, chemických hnojív a pod.,
neriadené hospodárenie v lesoch – rozsiahle výruby bez obnovy lesných porastov;
zanedbávanie environmentálnych záťaží, skládok a pod.,
• Nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a udržiavanie technickej a
občianskej infraštruktúry
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Z uvedeného vyplývajú ako hlavné problémy na riešenie – starnutie obyvateľstva, odliv
obyvateľov za prácou, zlá sociálna situácia obyvateľstva, zvyšujúci sa počet MRK obyvateľov
a zhoršujúci sa stav životného prostredia.

1.2.4 Analýza väzieb územia obce Prakovce
Obec Prakovce má svojou geografickou polohou, prírodnými danosťami a atraktívnym
vidieckym prostredím potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Obec je jednou z 20 obcí okresu
Gelnica, kde len okresné mesto má štatút mesta. 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 Prakovce úzko spätá a závislá od svojho okolia. Taktiež
svoj regionálny rozvoj plánuje v súlade s možnosťami a obmedzeniami v rámci okresu, nie
individuálne. Obec Prakovce sa nachádza 11 km od okresného centra.
Najväčší vplyv z hľadiska dochádzky do zamestnania na obec Prakovce majú mestá Košice,
Spišská Nová Ves, Prešov, Gelnica a susedné obce, v ktorých pracujú obyvatelia obce.
,,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
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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 komunít. 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 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.
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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 Prakovce aktívne spolupracuje s ostatnými obcami okresu Gelnica.

1.3 Zhodnotenie súčasného stavu
Obec Prakovce z hľadiska prírodných podmienok a pomerov predstavuje typické podhorské
sídlo umiestnené v údolí vodného toku Hnilca, ktoré je obkolesené lúkami a lesmi
pokrývajúcimi okolitú vrchovinu až nižšiu hornatinu Volovských vrchov. Podľa potenciálnej
vegetácie v alúviu toku Hnilca 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.
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania územia výrazným špecifikom
katastrálneho územia obce Prakovce je výrazný podiel krajinných prvkov s výraznou
ekostabilizačnou hodnotou. Prírodný potenciál predstavuje pre obec najmä hospodárske
využívanie lesov.
Z hľadiska základnej infraštruktúry je v obci Prakovce napojením na kanalizáciu 58,29 %
domácností, na vodovod z verejnej siete je 85,08 % domácností a plynofikovaných je 61,33%
domácnosti. V obci sa nachádza ČOV. V súčasnej dobe je zdroj zásobovania pitnej vody:
povrchových odberov Hrelíkovho potoka s povoleným odberom 10,2 l.s-1, s následnou
úpravou na ÚV Prakovce (kapacita ÚV – 15 l/s ); Malý a Veľký Hutný potok s následnou
úpravou na ÚV Helcmanovce (kapacita ÚV – 10 l/s);

podzemných zdrojov prameňov

Barbora 1,2 s výdatnosťou 2,3 l.s-1.
Pri novej výstavbe je potrebné zohľadniť výskyt radónového rizika, 92% územia obce spadá
do stredného radónového rizika podľa objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu.
Z hľadiska environmentálnych záťaží enviroportal.sk na území obce Prakovce eviduje:
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• GL (004) / Prakovce - skládka PO a KO - Depónia I. - SK/EZ/GL/235
• GL (007) / Prakovce - skládka PO - Depónia II. - SK/EZ/GL/1225
• Potenciálne rizikové opustené a uzavreté úložiská Prakovce - odval štôlne Katarína
(chránené vtáčie územie Volovské vrchy)
V obci Prakovce sa nachádza jedna národná kultúrna pamiatka, evidovaná v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu, kostol sv. Ľudmily (č. ÚZPF NNKP 698) a zachovalo sa
viacero roľníckych a remeselných domov. Podľa vyjadrenia Archeologický ústav SAV č.j.
692/2009 z 13. 11. 2009, eviduje AÚ SAV z katastra obce ojedinelé nálezy novovekej
keramiky a železné trosky. Bližšia špecifikácia je uvádzaná v podkapitole 1.1.1.2 Kultúrno –
historické pamiatky.
V samotnej obci Prakovce sa nachádzajú pracovné príležitosti, ktoré sú obmedzené, čoho
následkom je dochádzka do zamestnania mimo miesta trvalého bydliska prakticky vo
všetkých odvetviach hospodárstva.

1.3.1 SWOT analýza obce Prakovce
SWOT analýza poskytuje celostný pohľad na situáciu obce – na jej silné stránky, slabé
stránky, príležitosti a ohrozenia rozvoja. Na základe SWOT analýzy možno presnejšie
definovať najvhodnejšie ciele, ktoré by zužitkovali najvýraznejšie predpoklady a pozitívne
rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné riziká. Pomáha tiež identifikovať
prioritné oblasti, na rozvoj ktorých sa treba orientovať. Z tohto dôvodu nie je vhodné jej
členenie podľa sektorov. Okrem analýz stavu daného územia je predmetom záujmu aj okolité
prostredie, indukujúce pozitívne alebo negatívne vplyvy. Na základe toho sa SWOT analýza
člení na analýzu interného prostredia a analýzu externého prostredia. Podľa povahy
sledovaných javov sa v SWOT analýze rozlišujú pozitívne a negatívne faktory. Pozitívne
faktory (silné stránky a príležitosti) predstavujú faktory podmieňujúce rozvojové procesy.
Negatívne faktory (slabé stránky a ohrozenia) naznačujú problémy – disparity. Jednotlivé
položky v SWOT analýze sú vážené, čo znamená, že sú im priradené bodové hodnoty od 1 do
5, ktoré vyjadrujú mieru ich závažnosti. Položky s najvyššími bodovými hodnotami potom
predstavujú hlavné faktory rozvoja, resp. kľúčové disparity.
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SWOT analýza obce Prakovce

Oblasť životného prostredia
Silné stránky
LES - PRÍRODA
-

bohatosť lesného fondu okolia obce

-

zdravé životné prostredie

-

jedinečné prírodné danosti obce a okolia

VODA
-

vybudovaná kanalizácia a ČOV na väčšine územia obce (75%)

-

projektová dokumentácia ďalšej etapy výstavby kanalizácie

-

príprava výstavby II.ČOV

-

čisté a kvalitné vodné zdroje

ZELEŇ V OBCI
-

dobrá údržba verejných priestorov v bezprostrednej blízkosti bytových domov (obec disponuje ľud. zdrojmi i technikou)

-

veľa zelene v obci

ODPAD
-

rozvíjajúci sa systém separovaného zberu odpadu

-

fungujúci zberný dvor

-

obecné kompostovisko

-

organizovaný systém nakladania s komunálnym odpadom, existujúce staničky komunálneho odpadu, zvoz, uskladnenie

Slabé stránky
ODPADY
-

nedobudované staničky KO

-

nárast množstva komunálneho odpadu

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ – ZELEŇ V OBCI
-

psy a mačky znečisťujúce verejné priestranstvá v obci

-

ničenie zelene na verejných priestranstvách

-

neatraktívne prostredie pred Kultúrnym domom

ENV.POVEDOMIE A AKTIVITA
-

nízka aktivita občanov v oblasti tvorby životného prostredia

-

čierne skládky odpadov v okolí obce (6x)

-

slabá osveta v oblasti životného prostredia

-

málo aktivistov v oblasti životného prostredia v obci

-

nedostatočná prepojenosť činnosti škôl s udržiavaním čistého životného prostredia v obci a okolí

-

nízka uvedomelosť občanov k tvorba a ochrane životného prostredia

LES - nepružné odpratávanie po ťažbe v lese
ALTERNATÍVY
-

nevyužívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie

PRIEMYSEL
-

neriešené záťaže po bývalom ZŤS Prakovce š.p. (zakonzervovaná skládka oxidu barnatého + kyanid draselný)

Príležitosti
-

kvalitná osveta verejnej správy

- vyššie environmentálne povedomie
- prevádzky na spracovanie druhotného odpadu
- štátna podpora environmentálnych občianskych združení
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-

podporné finančné granty

Ohrozenia
-

prírodná katastrofa

-

legislatíva
Oblasť technickej infraštruktúry

Silné stránky
SIETE
-

plynofikácia obce (61,33%)

-

odkanalizovaná väčšina obce (75 %)

-

ČOV

-

verejný vodovod v celej obci (80%)

-

rozvod káblovej TV (časť obce –Sídlisko SNP, Breziny – čiastočne)

-

funkčné verejné osvetlenie

-

postačujúce siete TV signál (STV 1, 2), mobilné siete

-

vlastný a dostatočný zdroj pitnej vody

-

existencia káblového obecného rozhlasu

KOMUNIKÁCIE – DOPRAVA
-

dobrá sieť miestnych komunikácií

-

fungujúca železničná doprava

-

autobusové zastávky – dobrý stav

VEREJNÉ BUDOVY
-

dostatok budov a objektov pre fungovanie obce

-

zrekonštruovaná budova ZŠ a MŠ

-

bezbariérový vstup na OcÚ

BYTOVÁ OBLASŤ
-

dostatočný bytový fond (bytov bežného štandardu)

-

platná UPD

Slabé stránky
SIETE
-

neúplný rozvod vody a kanalizácie (chýbajúce vetvy)

-

chýbajú rigoly (zvody pre odvádzanie dažďových vôd)

-

stará časť obce – zastaralé a nevyhovujúce rozvody pitnej vody

-

časté poruchy vodovodnej a kanalizačnej siete

-

poruchovosť a energetická náročnosť verejného osvetlenia

KOMUNIKÁCIE – DOPRAVA
-

nedostatok parkovacích miest -parkovanie na verejnej zeleni

-

zlý technický stav zastávky ŽSR

-

zlý technický stav časti obecných komunikácií

-

nedostatočná sieť chodníkov a zlý technický stav existujúcich

-

neoznačené prechody pre chodcov

-

chýba dobudovaná sieť cykloturistických trás

VEREJNÉ BUDOVY – VYBAVENOSŤ
-

havarijný stav Kultúrneho domu

-

vysoká energetická náročnosť obecných budov

BYTOVÁ VÝSTAVBA
-

chýbajú sociálne byty pre seniorov a byty nižšieho štandardu

-

nepripravené pozemky pre IBV

CINTORÍN
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-

naplnenosť kapacity cintorína

Príležitosti
-

projekty na dokončenie sietí a zdrojov

-

finančné zdroje EÚ

-

využívanie alternatívnych zdrojov energie

-

úsporné programy (zatepľovanie)

-

podpora výstavby cyklochodníkov

-

výstavba malých vodných elektrární

Hrozby
-

nedostatok financií, ekonomická kríza

-

nezáujem investorov (SPP)

-

nezáujem vlastníkov domov o napojenie na spoločné systémy

-

názorová nejednotnosť občanov

-

vandalizmus a kriminalita

-

ceny energií (liberalizácia)
Humánna oblasť

Silné stránky
PODNIKANIE – SLUŽBY
-

existujúci priemyselný areál

-

výrobné podnikateľské subjekty v obci

-

podnikateľské prevádzky v obci

-

advokátska kancelária

-

dostatok priestorov pre podnikanie

-

dostatok SZČO

-

rozvinutá obchodná sieť – (obchody –potraviny)

-

relatívne postačujúca sieť služieb

VEREJNÁ SPRÁVA
-

organizácie a inštitúcie ako pomerne veľkí a stabilní zamestnávatelia – školy, DSS,ZOS, obec

-

stredné školy (s dopadom na prax)

-

odborná prax študentov SŠ

-

vlastníctvo obecných lesov (2920, 46 ha)

PRACOVNÁ SILA – ZAMESTNANOSŤ
-

dostatok kvalifikovanej pracovnej sily

-

záujem občanov pracovať

SOCIÁLNE SLUŽBY
-

existencia zariadenia opatrovateľskej služby

-

vybudované komunitné centrum pre všetky skupiny obyvateľstva, ktorých činnosť bude súčasťou „Plánu činnosti KC“

-

dlhodobá terénna sociálna práca

SUBJEKTY
-

existencia a fungovanie organizácií a spolkov pre jednotlivé cieľové skupiny (Zväz zdrav. postih., Jednota dôchodcov, záujmové

-

existencia siete školských zariadení (stredná odborná škola – spojená škola internátna – základná škola s materskou školou –

-

prítomnosť DSS – ako zamestnávateľa

skupiny – športové, kultúrne)
súkromná základná umelecká škola)
BÝVANIE
-

obec disponuje nájomnými bytmi

ZAMESTNANOSŤ
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-

pomerne veľká ponuka pracovných príležitostí (priemyselný park, školstvo, samospráva, sociálne zariadenia)

ZDRAVOTNÍCTVO
-

existencia zdravotného strediska – všeobecný lekár, pediater, stomatológ, lekáreň

-

skúsenosti obce i ostatných subjektov na jej území s realizáciou projektov v predmetnej oblasti

INŠTITÚCIE
-

plne organizované školstvo v obci (1.-9. roč.) a MŠ

-

Stredná odborná škola techniky a služieb Prakovce

-

Spojená škola internátna Prakovce

ĎALŠIE VZDELÁVANIE
-

možnosti ďalšieho vzdelávania na stredných školách v obci

-

možnosti zvyšovania odbornosti na území obce

-

dostatočná mimoškolská činnosť pri školách v obci

-

súkromná ZUŠ v obci

-

komunitné centrum – vzdelávacie aktivity (vhodné priestory, vybavenie, personál)

PERSONÁL - POTENCIÁL
-

dostatočný a kvalifikovaný potenciál pedagógov v obci

INFRAŠTRUKTÚRA
-

rekonštruované budovy ZŠ a MŠ

-

zrekonštruované budovy stredných škôl (nie vo vlastníctve obce)

PROJEKTY
-

zrealizovaný projekt na zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

-

vlastná aktívna projektová činnosť škôl

OBECNÁ KNIŽNICA
-

prevádzka obecnej knižnice

VYBAVENOSŤ
-

existujúca budova Kultúrneho domu

-

existujúca obecná knižnica

SPOLKY - AKTIVISTI
-

fungujúce súbory (MJF- malé javiskové formy, ľudová hudba, DFS, DFSS, dychová hudba)

-

kvalitne fungujúci zbor pre občianske záležitosti

-

tradícia záujmových umeleckých telies

-

existujúce spoločenské organizácie

-

potenciál schopných a aktívnych občanov v oblasti kultúry, športu a spoločenského života

-

pestrý potenciál umeleckej tvorivosti občanov

-

dostatočný záujem občanov o kultúrny, športový a spoločenský život v obci

-

DHZ - dobrovoľný hasičský zbor obce (43-členný)

ŠKOLA
-

pravidelné usporadovanie kultúrnych podujatí školami

-

bohatá mimoškolská činnosť ZŠ (25 záujmových útvarov)

-

existujúca SZUŠ v obci

INFORMOVANOSŤ - PROPAGÁCIA
-

vydávanie obecného periodika

-

existencia informačných tabúľ (skrinky)

-

využívaný obecný rozhlas pre propagáciu podujatí a šírenie informácií (aj kultúrne relácie)

-

web, FB

PODUJATIA
-

tradícia podujatí v obci

-

tradícia plesov a spoločenských podujatí

-

kultúrna činnosť v rámci mesiaca úcty k starším, tradičné podujatie „Striebro vo vlasoch“

-

ojedinelá regionálna prehliadka slovenských a slovanských piesní „Slovanská pieseň“
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-

otvorenosť spol., šport. a kult. podujatí rovnako pre minoritu aj majoritu

-

možnosť premietania (kino)

TRADÍCIE – ZAUJÍMAVOSTI
-

atraktívna železničná trať

-

tradícia baníctva a železiarstva

-

tradícia kultúrnych podujatí vhodných pre turistov a návštevníkov

-

budované atrakcie prírodného rezbárstva v priestoroch plánovaného lesoparku

TURISTIKA - CYKLOTURISTIKA
-

napojenosť na významné turistické trasy (Cesta hrdinov SNP)

-

možnosti športového vyžitia v obci

-

existujúca sieť turistických chodníkov v okolí

-

Hnilecká cyklomagistrála (cestná)

VYBAVENOSŤ
-

priestory a plochy vhodné na vybudovanie športovo-rekreačných zariadení

-

existencia športových klubov (turistika, futbal, šach, tenis, volejbal...)

-

tradícia cvičení (aerobic, zumba,..)

-

športové podujatia (memoriály, obecná futbalová liga, volejbal, florbal, tenisové turnaje)

-

existencia športovísk (tenisové kurty, telocvična, multif. ihrisko, štadión, ihriská pri školách, detské ihrisko)

Slabé stránky
PODNIKANIE – SLUŽBY
-

slabo rozvinuté drobné podnikanie

-

nedostatočná ponuka remeselných činností v obci (stavebníctvo, kamenárstvo, drobné remeslá)

-

nevyhovujúca infraštruktúra ubytovacích zariadení v obci

-

chýbajú služby stravovania

VEREJNÁ SPRÁVA
-

chýba koncepcia sociálneho podnikania obce

PRACOVNÁ SILA - NEZAMESTNANOSŤ
-

nízke mzdy v obci a regióne

-

málo pracovných príležitostí v obci a okolí

-

vysoká miera nezamestnanosti

-

zvyšujúci sa počet nekvalifikovaných Rómov

-

odchod kvalifikovaných mladých ľudí

NEZAMESTNANOSŤ – ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ
-

vysoká nezamestnanosť

-

veľký počet obyvateľov v hmotnej núdzi - dlhodobo nezamastených s chýbajúcimi pracovnými návykmi

-

narastajúci počet obyvateľov so sociálnymi problémami

-

znižovanie životnej úrovne obyvateľov

-

znižovanie počtu obyvateľstva v dôsledku odlivu mladých ľudí do miest

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY
-

nárast sociálno-patologických javov (drogy, alkohol, gamblerstvo, drobné krádeže, poškodzovanie verejného majetku)

-

hrozba bezdomovectva

-

absencia aktivít pre mládež

-

rodičia (často aj s deťmi) odchádzajú za prácou mimo regiónu i mimo SR

-

neúplné rodiny

-

narastajúca rozvodovosť

SLUŽBY
-

nepostačujúca kapacita opatrovateľskej služby v domácom prostredí

-

osamelí obyvatelia v seniorskom veku

-

chýbajúca sociálna služba – denný stacionár a chýbajúce priestorové podmienky s vybavením
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-

chýbajúce zariadenie (v regióne) pre matky s deťmi v krízovej situácii

-

chýbajúce bezbariérové prístupy (Zariadenie op. služby, zdravotné stredisko, školské zariadenie, obchody)

INFORMOVANOSŤ
-

slabá informovanosť obyvateľov o možnostiach poskytovaných soc. služieb

ZDRAVOTNÍCTVO
-

nevyhovujúca úroveň poskytovaných zdrav. služieb týkajúca sa predovšetkým ordinačných hodín

PREPOJENOSŤ ŠKOLY S OBCOU
-

nedostatočne využitý potenciál učiteľov pre verejný život obce

MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ
-

neorganizovaná činnosť detí a mládeže počas prázdnin

VZDELÁVANIE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH
-

málo vzdelávacích a výchovných programov (obzvlášť pre dospelých zo sociálne znevýhodneného prostredia)

-

nedostatočná príprava žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia na vyučovanie

-

chýbajúca spolupráca rodičov (zo soc. znevýhodneného prostredia) so školou

VYBAVENOSŤ
-

havarijný stav Kultúrneho domu

-

nedostatok a kvalita priestorov a športovísk pre trávenie voľného času mládeže

-

chýba prenosné pódium pre akcie v exteriéroch

-

zlý technický stav javiskovej techniky

-

chátranie budov potrebných pre kultúrny a spoločenský život

INFORMOVANOSŤ – PROPAGÁCIA
-

nedostatočná obsahová náplň informačných skriniek

-

slabo zviditeľňované tradície baníctva a železiarstva

ZÁUJEM
-

klesajúci záujem detí a mládeže o kultúrne, športové a spoločenské aktivity

-

nedostatok lídrov pre mládež

-

nekoncepčná práca s mládežou

-

odchod mladých z obce

TURISTIKA – CYKLOTURISTIKA
-

chýba dobudovaná sieť cykloturistických trás

-

chýba koncepčná práca s mládežou

-

chýbajúci aktívni a dobrovoľní odborníci v oblasti športu

Príležitosti
-

možnosť zvyšovania zamestnanosti

-

zlepšovanie ekonomickej situácie obyvateľov

-

regionálne info centrum pre malé a stredné podnikanie

-

spolupráca medzi firmami

-

perspektíva rozvoja firiem

-

regionálne poradenské centrum pre Nezamestnaných granty + štrukturálne fondy EÚ

-

rozvoj verejnej dopravy

-

Legislatívna i finančná podpora nových foriem sociálnych služieb pre jednotlivé cieľové skupiny

-

progresívne financovanie kompetencií OcÚ angažovanie sa vzdelaných ľudí a talentovaných detí

-

podpora EÚ vzdelávaniu

-

potreba ľudí celoživotne sa vzdelávať, rekvalifikovať a adaptovať sa novým podmienkam

-

všeobecné kritériá posudzovania osobnosti človeka spoločnosťou aj na základe EQ

-

živé sociálne kontakty

-

záujem o netradičné podujatia

-

využitie ľudského potenciálu ľudí v spoločenských organizáciách

-

nové trendy práce s knihou

-

netradičné formy kultúry
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-

záujem odborníkov z externého prostredia obce o šport v obci

Hrozby
-

dostupnosť investičných zdrojov

-

vonkajšia konkurencia

-

negatívny demografický vývoj

-

nestabilita vstupov pri podnikaní (napr. energie, cien)

-

daňová a legislatívna nestabilita

-

Legislatívne zmeny – zák. o soc. službách

-

Demografická krivka (starnutie) – odliv mladých z regiónu

-

Epidémia

-

Dôsledky zmeny klímy – prinášajúce nové ohrozenia

-

Rozpad spoločenských, komunitných, rodinných vzťahov, sociálna neistota

-

vysoká nezamestnanosť

-

časté zmeny legislatívy

-

únik mozgov

-

dlhodobo alebo krátkodobo neúplné rodiny

-

nezáujem EÚ o rast vzdelanostnej úrovne národa nedostatok financií v oblasti kultúry

-

nestabilita cien a vstupov

-

vysoká miera nezamestnanosti

-

nízka kúpyschopnosť obyvateľstva

-

negatívna demografia

-

zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľstva

-

násilie (verbálne i fyzické) na športoviskách

Zdroj: Vlastné spracovanie

1.3.2 Analýza problémov, možných rizík, výziev
Analýza problémov pomenúva hlavné nedostatky (disparity), na riešenie ktorých sa treba
zamerať. Vychádza zo SWOT analýzy a dopĺňa ju o ďalšie faktory, ktoré neboli zaradené
medzi slabé stránky a hrozby.
Okrem primárneho problému sú predmetom analýzy aj ich následky (súčasné, resp.
potenciálne). Výsledky tejto analýzy sú dôležité pre stanovenie prioritných oblastí, ktoré
vyžadujú prioritné riešenie a výber vhodných projektov, aktivít a opatrení, ktoré by tieto
problémy pomohli eliminovať. Riziká ďalšieho vývoja, s uvedením zdrojov rizík, dôsledkov a
odhadu pravdepodobnosti výskytu, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík
Druh rizika

Zdroj rizika

Objekt rizika

Nežiaduce dôsledky

Pravdepodobnosť

Individuálne

užívatelia

nezáujem obyvateľov

Nerealizovanie aktivít

50%

(potenciálnych
užívateľov)
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Technické

PD

Chyby projektovej

Dodatočné náklady

10%

dokumentácie
Legislatíva

Problémy pri

20%

verejnom obstarávaní
Technológia

Poruchovosť

20%

systémov
Ekologické

Nečakané klimatické zmeny

Opatrenia na

Nepriaznivé životné

adaptáciu

podmienky

klimatických zmien

10%

realizované v
nedostatočnej miere
Sociálne

Migrácia produktívnych

Opatrenia v sociálnej

Nárast sociálnopatologických javov

obyvateľov za prácou do

oblasti s

zahraničia a iných regiónov

nedostatočným

a miest v dôsledku

vplyvom

30%

nedostatku pracovných
príležitostí, nárast chudoby
Ekonomické

Externý

Nedostatok

Nerealizovanie

finančných zdrojov,

projektov / aktivít

70%

nezískanie NFP,
dotácie

Zdroj: Vlastné spracovanie

Z analýzy problémov vyplýva, že väčšinou nejde o izolované problémy, ale navzájom medzi
sebou súvisia, pričom je medzi nimi možné sledovať kauzálne vzťahy, t.j. príčina – dôsledok.
Okrem primárneho problému sú teda predmetom analýzy aj ich následky (súčasné, resp.
potenciálne).
V prípade daného územia sa objavujú tieto hlavné problémy a ich následky:
•

zlý stav miestnych komunikácií → následok: problém dostupnosti objektov, nižšia
atraktivita obce pre prisťahovanie obyvateľov,

•

rast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku →

následok: zvyšuje sa dopyt po

sociálnych službách,
•

narastajúci počet príslušníkov MRK → následok: nárast negatívnych spoločenských
javov

•

zlý stav (absencia) chodníkov → následok: riziko dopravných kolízií, nízka estetická
úroveň verejných priestorov,

•

nízka ekologická stabilita územia → následok: ekologické problémy a vyčerpanie
ekologických potenciálov krajiny, nízka atraktivita krajiny a obmedzené možnosti pre
rekreáciu v krajine,
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•

málo pracovných príležitostí v obci → následok: nutnosť dochádzania za prácou,
uvoľňovanie sociálnych väzieb obyvateľov na obec a znižovanie súdržnosti miestnej
komunity,

•

málo autobusových spojov →

následok: preferencia individuálnej automobilovej

dopravy,
•

absencia cyklistických ciest medzi okolitými obcami

→

následok: preferencia

individuálnej automobilovej dopravy, obmedzené možnosti rozvoja cestovného ruchu.
•

nedostatok financií pre rozvojové aktivity → následok: nízka atraktivita regiónu.

1.3.3 Prognóza budúceho vývoja a identifikácia východísk
Prognóza budúceho vývoja je v neustále sa meniacich podmienkach značne zložitá a v
podstate nemožná. Navrhnutá stratégia rozvoja je v zásade postavená na optimistickom
scenári rozvoja. Identifikované hlavné faktory rozvoja obce a kľúčové disparity predstavujú
hlavné východiská pre stanovenie stratégie rozvoja obce. Ťažisko stratégie by mala byť
orientovaná na využitie výhod vyplývajúcich zo silných stránok obce a súčasne na elimináciu
problémov a nedostatkov
V obci existuje položený základ turistickej infraštruktúry, ktorá vytvára podmienky pre
rozvoj cestovného ruchu. Zo strany obce je potrebné zabezpečiť marketing územia a v rámci
neho lepšiu propagáciu kultúrneho, prírodného a geologického potenciálu.
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2

STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Prakovce na
roky 2022-2028 nadväzuje na komplexnú analýzu územia spracovanej v analytickej časti a
obsahuje stratégiu rozvoja obce s ohľadom na jej vnútorné špecifiká, rešpektovaním princípov
európskej, národnej a regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého a udržateľného
rozvoja územia. Obsahuje strategickú víziu, formuláciu a návrh stratégie rozvoja, taktiež aj
formuláciu cieľov v 5 oblastiach, a to: Ekologickejšia obec, Prepojenejšia obec, Sociálnejšia
obec, Inteligentnejšia obec, Obec bližšie k občanom.

2.1 Nadväznosť na stratégie vyššej úrovne

Pri realizácii stratégie je kladený dôraz na rešpektovanie princípov udržateľného rozvoja a
podporu spolupráce medzi hlavnými oblasťami hospodárskou, sociálnou a environmentálnou
definovanými v dokumente. Pri formulácii stratégie Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce Prakovce na roky 2022 - 2028 boli zohľadnené priority Slovenskej
republiky definované v dokumentoch EÚ.
Jednotlivé členské štáty EÚ majú, podľa návrhu všeobecného nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady Európy, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, povinnosť predložiť
svoje partnerské dohody v súlade s princípom partnerstva.
Východiská pre realizáciu integrovaného prístupu v SR zakotvuje Partnerská dohoda
Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 ( ďalej PD SR), uzatvorená s Európskou komisiou
a je základným strategickým dokumentom vypracovaný Slovenskou republikou za účasti
partnerov, ktorým sa stanovuje stratégia, priority a opatrenia na účinné a efektívne využívanie
prostriedkov z fondov Európskej únie. Je základom pre čerpanie fondov Európskej únie na
území Slovenskej republiky.25
Európska komisia zverejnila v máji 2018 návrh viacročného financovania EÚ na roky 2021 –
2027 a návrh legislatívneho balíka pre politiku súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 –
2027, ktorá má podporovať dva hlavné ciele
• Investovanie do rastu a zamestnanosti
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• Európska územná spolupráca
Pre programové obdobie 2021 – 2027 sa stanovilo päť osobitných cieľov politiky súdržnosti :
1. Inteligentnejšia Európa
2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia Európa
5. Európa bližšie k občanom.
Napĺňanie rozvojových cieľov a priorít s možnosťou čerpania mimorozpočtových zdrojov
vychádza podľa stanovených cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a ciele politiky EÚ,
ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na koordinovaný postup pri riešení
najzávažnejších výziev súčasnosti.26 Obec Prakovce reaguje na nové rozvojové možnosti
nadradených dokumentov národnej úrovne vymedzených v stratégii Slovensko 2030, ktorá
stojí na šiestich národných prioritách Agendy 2030 schválených uznesením vlády SR č.
273/2018
• vzdelanie pre dôstojný život,
• smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických
zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
• znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
• udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
• právny štát, demokracia a bezpečnosť,
• dobré zdravie.
Tieto sú integrované do troch rozvojových programov (stratégia pre Partnerskú dohodu)
• ochrana a rozvoj zdrojov
• udržateľné využívanie prírodných zdrojov
• rozvoj komunít
Základom stratégie Európskej komisie pre implementáciu Agendy 2030 je Európska zelená
Dohoda, ktorá považuje zvýšenie so zvýšením ambícií EÚ v oblasti klímy na roky 2030 –
2050 nasledovnými krokmi:
• bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie
• mobilizácia priemyslu v záujme čistého a obehového hospodárstva
• výstavba a renovácia efektívne využívajúca energiu a zdroje
• ambícia nulového znečistenia pre netoxické prostredie a zlepšenie kvality ovzdušia
• zachovanie a obnova ekosystémov a biodiverzity
• z farmy na stôl : spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém
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• urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu
• začleňovanie hľadiska udržateľnosti do všetkých politík EÚ.
Európska únia zabezpečuje rôznymi spôsobmi spoluprácu medzi európskymi a národnými
politikami. Stratégia Slovensko 2030 je východiskovým dokumentom na prípravu Partnerskej
dohody na roky 2021 – 2027 a jej implementáciu prostredníctvom integrovaného Operačného
programu Slovensko.
Vízia stratégie Slovensko 2030 :
„Slovensko je krajina s vysokou životnou úrovňou, kvalitnými verejnými službami a zdravým
životným prostredím pre všetkých obyvateľov.“
Ekonomický rozvoj sa opiera o inovácie a odvetvia s vysokou pridanou hodnotou, čo vedie k
rastu životnej úrovne obyvateľov pri vyváženom pomere pracovného a rodinného života.
Ako hlavné oblasti pre národnú stratégiu rozvoja Slovenska 2030 boli identifikované oblasti
• Ochrana a rozvoj ľudských, prírodných a obnoviteľných zdrojov
• Rozvoj hospodárstva na inovačne a udržateľné hospodárstvo
• Zhodnotenie vnútorných zdrojov a potenciálov regiónov
• Environmentálna a sociálna udržateľnosť ekonomiky
• Kvalita prostredia pre zdravý a plnohodnotný život jednotlivca a komunít
• Princípy otvoreného vládnutia
• Efektívnosť a transparentnosť verejnej správy a verejných politík
• Strategické plánovanie a efektívnosť riadenia investícií
• Efektívne a udržateľné financovanie rozvoja
Priority a ciele regionálneho rozvoja
• Udržateľná, konkurencieschopná, environmentálne a inovačne orientovaná ekonomika
• zvýšenie kvality života, využitie prírodného a ľudského kapitálu
• integrovaný regionálny a územný rozvoj27
Pre formuláciu vízie a návrh stratégie obce Prakovce je nevyhnutné vychádzať z návrhov a
smerovaní zapracovaných z dokumentov na národnej a regionálnej úrovni (PHRSR KSK,
MAS Hnilec, o.z.).

2.2 Strategická vízia územia
Vízia rozvoja obce Prakovce nadväzuje na návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku
2030: Prakovce sú obcou s vysokou životnou úrovňou, kvalitnými verejnými službami a
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zdravým životným prostredím pre všetkých obyvateľov. Rozvoj obce sa opiera o vitálne
regióny Slovenska so vzdelaným a produktívnym ľudským kapitálom, fungujúcou ekonomikou
a kvalitnou infraštruktúrou. Ekonomický rozvoj sa opiera o inovácie a odvetvia s vysokou
pridanou hodnotou. To vedie k rastu životnej úrovne obyvateľov a vyváženému pomeru práce
a rodinného (spoločenského) života.
Na základe definovanej vízie územia si obec do roku 2028 stanovila:
•

Prioritná oblasť A – Ekologickejšia obec

•

Prioritná oblasť B – Prepojenejšia obec

•

Prioritná oblasť C – Sociálnejšia obec

•

Prioritná oblasť D – Inteligentnejšia obec

•

Prioritná oblasť E – Obec bližšie k občanom

2.3 Štruktúra priorít a opis stratégie
Obce Prakovce sa v stratégii zameriava na elimináciu problémov a nedostatkov, ktoré
bránia plnému využitiu príležitostí vyplývajúcich z výhodnej polohy a z baníckometalurgických aktivít regiónu. Aby obec túto rozvojovú šancu čo najlepšie využila a pritom
nestratila svoj vidiecky charakter a identitu, je potrebné presadzovať komplexnú a vyváženú
stratégiu rozvoja, ktorá bude sledovať prioritné ciele nasledujúcich prioritných oblastí (Tab.
26: Ciele a priority pre jednotlivé rozvojové oblasti PHRSR):
➢ Prioritná oblasť A – Ekologickejšia obec
➢ Prioritná oblasť B – Prepojenejšia obec
➢ Prioritná oblasť C – Sociálnejšia obec
➢ Prioritná oblasť D – Inteligentnejšia obec
➢ Prioritná oblasť E – Obec bližšie k občanom
Pre každú z týchto prioritných oblasti bol navrhnutý globálny cieľ, ktorého plnením sa bude
priamym spôsobom prispievať k naplneniu dlhodobého strategického cieľa rozvojovej
stratégie územia obce.
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Tab. 26: Ciele a priority pre jednotlivé rozvojové oblasti PHRSR
Prioritná oblasť A – Ekologickejšia obec
Globálny cieľ

Energetická efektívnosť obce a ochrana životného prostredia

Priority

Životné prostredie
Energetická efektívnosť a technický stav budov
Udržateľná mobilita
Prioritná oblasť B – Prepojenejšia obec

Globálny cieľ

Zlepenie mobility

Priority

Cestná doprava
Prioritná oblasť C – Sociálnejšia obec

Globálny cieľ

Zvýšenie sociálnej úrovne obyvateľov

Priority

Adaptačný a prístupný trh práce
Záruka pre mladých
Aktívne začlenenie a dostupné služby
Prioritná oblasť D – Inteligentnejšia obec

Globálny cieľ

Jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšej a sebestačnejšej obci

Priority

SMART obec
Prioritná oblasť E - Obec bližšie k občanom

Globálny cieľ

Zlepšenie kvality života obyvateľov

Priority

Prevencia negatívnych spoločenských javov
Infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas
Manažment služieb cestovného ruchu

Zdroj: Vlastné spracovanie

Každý globálny 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 Prakovce
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.
Pre každú oblasť (Tab. 27: Tabuľka priorít a špecifických cieľov) je stanovený globálny
cieľ, ktorý sa bude dosahovať prostredníctvom priorít, ktorým prináleží špecifický cieľ.
Tab. 27: Tabuľka priorít a špecifických cieľov
Prioritná oblasť A – Ekologickejšia obec
Priorita

1.

Životné prostredie
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Špecifický cieľ

1.1 Zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie o ochrane a tvorbe životného prostredia.
1.2 Zabezpečiť čistotu a atraktivitu verejných priestranstiev a zelene v obci.
1.3 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof
1.4 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva
1.5 Podpora prechodu na obehové hospodárstvo
1.6 Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry
1.7 Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovanie environmentálnych záťaží

Priorita
Špecifický cieľ

2.

Energetická efektívnosť a technický stav budov

2.1 Podpora energetickej efektívnosti a zlepšiť technický stav budov
2.2 Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie emisií skleníkových plynov
Prioritná oblasť B – Prepojenejšia obec

Priorita
Špecifický cieľ
Priority
Špecifické ciele

3.

Udržateľná mobilita

3.1 Podpora udržateľnej mobility
4.

Cestná doprava

4.1 Zlepšenie infraštruktúry pre cestné motorové vozidlá
4.2 Zlepšenie infraštruktúry pre chodcov
Prioritná oblasť C – Sociálnejšia obec

Priorita
Špecifické ciele

5.

Adaptačný a prístupný trh práce

5.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie
5.2 Zvýšenie účinnosti a inkluzívnosti trhu práce rozvíjaním sociálnej infraštruktúry a podporou sociálneho
hospodárstva
5.3 Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania pracovných príležitostí v obci

Priorita
Špecifické ciele

6.

Záruka pre mladých

6.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie
6.2 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením
6.3 Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj obce, na marginalizované skupiny
obyvateľstva a počas mimoškolskej doby

Priorita
Špecifické ciele

7.

Aktívne začlenenie a dostupné služby

7.1 Aktívne začlenenie a dostupné služby na základe potrieb jednotlivých cieľových skupín
7.2 Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj spoločenského života obce.
Prioritná oblasť D – Inteligentnejšia obec

Priorita
Špecifické ciele

8.

SMART obec

8.1 Zabezpečiť jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšej a sebestačnejšej obci
Prioritná oblasť E - Obec bližšie k občanom

Priorita
Špecifické ciele
Priorita
Špecifické ciele
Priorita
Špecifické ciele

9.

Prevencia negatívnych spoločenských javov

9.1 Prevencia negatívnych spoločenských javov
10. Infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas
10.1 Infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas
11. Manažment služieb cestovného ruchu
11.1 Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich kultúrne dedičstvo, komunitný rozvoj a
udržateľný cestovný ruch

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Uvedené aktivity a projekty vyžadujú značné investície, z ktorých väčšinu bude možné
zrealizovať len pri získaní externých zdrojov zo štátnych dotácií a fondov EÚ
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3 PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová časť obsahuje podrobnejšie rozpracovanie stratégie na úroveň opatrení a aktivít (Tab. 28: Opatrenia a aktivity vrátane ich priradenia k
jednotlivým cieľom a prioritám) pre každú prioritnú oblasť. Opatrenia a aktivity dodávajú dlhodobej a abstraktnejšie ponímanej stratégii žiaduci
operatívny aspekt tým, že ju transformujú do konkrétnych praktických krokov. Preto sa týkajú kratšieho obdobia, ich plánovací horizont je 3 – 5
rokov. V niektorých prípadoch sa počíta s neskorším začiatkom realizácie (v druhom slede), po splnení istých nevyhnutných podmienok.
Tab. 28: Opatrenia a aktivity vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám
Prioritná oblasť A – Ekologickejšia obec
Priorita 1. Životné prostredie
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

1.1 Zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie o ochrane a

1.1.1 Realizovať osvetové a informačné aktivity v oblasti nakladania s

1.1.1.1 Osloviť aktivistov, MVO a školské inštitúcie pôsobiace na

tvorbe životného prostredia.

odpadmi, tvorby a ochrany ŽP

území obce o spoluprácu pri informačných a osvetových aktivitách v
oblasti ŽP
1.1.1.2 Odporučiť šk. inštitúciám na území obce realizovať
environmentálne aktivity s dopadom na potreby a problémy obce
1.1.1.3 Pokračovať vo verejných budovách s ekologickou prevádzkou
– t.j. triedenie a minimalizovanie odpadu, zelené obstarávanie,
znižovanie spotreby energie, vody a pod. (ako vzor pre obyvateľov
obce, žiakov školy)
1.1.1.4

Využiť

kultúrno-spoločenské

i

športové

aktivity

na

informovanie v oblasti tvorby a ochrany ŽP (vrátane ekol.. zásad ich
usporiadavania)
1.1.1.5 Pokračovať v pravidelnej rubrike v obecných novinách na tému
tvorby a ochrany ŽP
1.1.1.6 V rámci terénnej sociálnej práce a komunitného centra sa
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venovať informačným a osvetovým témam týkajúcich sa nakladania s
odpadmi
1.2 Zabezpečiť čistotu a atraktivitu verejných priestranstiev a zelene v

1.2.1

obci.

a mačkami

Zamedziť

znečisťovaniu

verejných

priestranstiev

psami

1.2.1.1 Osadiť na vyhradených miestach obce koše pre psie
exkrementy
1.2.1.2 Zakúpiť majiteľom psov a mačiek v obci sáčky a rukavice na
exkrementy a raz ročne ich distribuovať

1.2.2 Zabezpečiť zvyšovanie podielu zelene a jej atraktivitu na území

1.2.2.1Revitalizovať verejnú zeleň na sídlisku SNP

obce

1.2.2.2 Revitalizovať verejnú zeleň na sídlisku Breziny

1.2.3

Realizovať

sankčné

opatrenie

v

prípadoch

porušenia

všeobecných nariadení týkajúcich sa ochrany a tvorby ŽP

1.2.3.1

Osadiť

zákazové

a

príkazové

značky

na

verejných

priestranstvách a mimo obce týkajúce sa zákazu znečisťovania, ničenia
verejného majetku a pod.
1.2.3.2 Vytvoriť a osadiť tabule verejných prevádzkových poriadkov
na verejných priestranstvách (športoviská, detské ihriská, trhovisko)
1.2.3.3 Realizovať sankčné opatrenia v prípade nahlásených alebo
zistených priestupkov (vychádzajúc z nahrávok kamerového systému)

1.3 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof

1.3.1 Vodozádržné opatrenia v sídle a krajine

1.3.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie
1.3.1.2 Revitalizácia a výstavba kanálov na zber povrchovej vody

1.3.2 Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch

1.3.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie
1.3.2.2 Revitalizácia protipovodňovom opatrení na miestnych tokoch
1.3.2.3 Výstavba retenčných jazierok na zachytenie prívalových vôd v
mierne strmých polohách vodných tokov.

1.4 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva

1.4.1 Výstavba a obnova stokových sieti, ČOV a verejných vodovodov

1.4.1.1 Vybudovať vodovod (Hutno – 1 km)
1.4.1.2 Vybudovať kanalizáciu (25% - Za Čurinkou, Waltzwerk – za
traťou, Hutno,, Prakovská dolina, Gelnická dolina)
1.4.1.3 Vybudovať novú ČOV
1.4.1.4 Rekonštruovať verejný vodovod (17,1 km – 40-ročné)
a kanalizáciu (17 km)

1.5 Podpora prechodu na obehové hospodárstvo

1.5.1 Podpora predchádzania vzniku odpadov

1.5.1.1 Podpora zberu komunálnych odpadov (PAYT systém)
1.5.1.2 Intenzifikácia a rozširovanie systémov triedeného zberu

1.6 Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej

1.6.1 Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej

1.6.1.1

infraštruktúry

infraštruktúry

ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania
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zelenej a modrej infraštruktúry a potláčaním vplyvu inváznych
nepôvodných druhov
1.6.1.2 Podpora zvýšenia environmentálneho povedomia a zlepšenia
spolupráce medzi dotknutými subjektmi v oblasti ochrany prírody a
krajiny
1.7

Zabezpečenie

prieskumu,

sanácie

a monitorovanie

environmentálnych záťaží

1.7.1

Zabezpečenie

prieskumu,

sanácie

a monitorovanie

1.7.1.1 Sanácia environmentálnych záťaží

environmentálnych záťaží

1.7.1.2 Monitoring environmentálnych záťaží

Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

2.1 Podpora energetickej efektívnosti a zlepšiť technický stav budov

2.1.1

2.1.1.1 Zabezpečiť odbornú štúdiu týkajúcu sa možností využívania

Priorita 2. Energetická efektívnosť a technický stav budov

Znižovanie energetickej náročnosti a zlepšenie technického

stavu budov

obnoviteľných zdrojov pri prevádzke obecných budov
2.1.1.2 Zabezpečiť vypracovanie finančnej analýzy týkajúcej sa
možností využívania obnoviteľných zdrojov pri prevádzke obecných
budov
2.1.1.3 Vypracovať projektový zámer na realizáciu využívania
obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky obecných budov
2.1.1.4 Rekonštruovať budovu obecného úradu - v zmysle platnej PD
- Zateplenie obvodových múrov budovy obecného úradu
- Výmena vchodových dverí budovy obecného úradu
2.1.1.5 Rekonštruovať budovu zdravotného strediska - v zmysle platnej
PD
- zateplenie a oprava fasády budovy zdravotného strediska
- výmena inžinierskych sietí budovy zdravotného strediska
- vybudovanie kotolne na drevoštiepku v budove zdravotného strediska
- výmena strechy na budove zdravotného strediska
2.1.1.6 Rekonštruovať budovu futbalového štadióna (hosp.budova) - v
zmysle platnej PD
- zmena vnútornej dispozície na vrchnom poschodí budovy
futbalového štadióna
- rekonštrukcia vodovodu, odpadovej kanalizácie
2.1.1.7 Rekonštruovať budovu Zariadenia opatrovateľskej služby vypracovať PD
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- zateplenie obvodových múrov na budove Zariadenia opatrovateľskej
služby
- rekonštrukcia strechy na budove Zariadenia opatrovateľskej služby
- vybudovanie bezbariérového prístupu v budove Zariadenia
opatrovateľskej služby
- vybudovanie výťahu v budove Zariadenia opatrovateľskej služby
2.1.1.8 Rekonštruovať budovu Kultúrneho domu - v zmysle platnej PD
- zateplenie vonkajších obalových konštrukcií na budove Kultúrneho
domu
- rekonštrukcia vnútornej sanity (elektrického vedenia, vodovodu,
kanalizácie) v budove Kultúrneho domu
- výmena okien, dverí a vykurovania v budove Kultúrneho domu
- oprava vnútorných omietok na budove Kultúrneho domu
2.1.1.9 Rekonštruovať budovu nákupného strediska v spolupráci s
firmou Praktos - vypracovať PD
- zateplenie vonkajších obalových konštrukcií budovy nákupného
strediska
- rekonštrukcia vnútornej sanity (elektrického vedenia, vodovodu,
kanalizácie) v budove nákupného strediska
- zmena vnútornej dispozície v budove nákupného strediska
2.1.1.10 Rekonštruovať budovu Materskej školy - vypracovať PD
- vybudovanie vnútornej inštalácie (el., vodovod, kanalizácia) v
budove MŠ
- zabezpečenie vnútorného vybavenia v budove MŠ
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
2.1.1.11 Rekonštruovať budovu Domu smútku a skladových priestorov
v spolupráci s firmou Praktos, spol s.r.o. - vypracovať PD
- oprava vodovodu v budove Domu smútku
- výmena strešnej krytiny na budove Domu smútku
- oprava vonkajšej omietky na budove Domu smútku
2.1.1.12 Dokončiť rekonštrukciu budovy základnej školy
- oprava sociálnych zariadení v budove ZŠ
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2.1.1.13 Rekonštruovať budovu požiarnej zbrojnice - v zmysle platnej
PD
- nadstavba budovy Požiarnej zbrojnice
- zateplenie vonkajších obvodových múrov budovy Požiarnej zbrojnice
- vybudovanie novej strechy na budove Požiarnej zbrojnice
- zmena dispozície budovy Požiarnej zbrojnice
2.1.2

Zlepšovanie

energetickej

efektívnosti

infraštruktúry

pri

zásobovaní energiou

2.1.2.1 Zabezpečiť štúdiu a projektovú dokumentáciu pre komplexnú
rekonštrukciu verejného osvetlenia
2.1.2.2 Realizovať komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia
2.1.2.3 IOT - online sledovanie spotreby energie a vody

2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

2.1.3.1 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

2.2 Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a

2.2.1 Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a

2.2.1.1 Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a

zníženie emisií skleníkových plynov

zníženie emisií skleníkových plynov

zníženie emisií skleníkových plynov

Prioritná oblasť B – Prepojenejšia obec
Priorita 3. Udržateľná mobilita
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

3.1 Podpora udržateľnej mobility

3.1.1 Rozvoj verejnej dopravy

3.1.1.1 Intervencie do výstavby

záchytných parkovísk, rozšírenie

prepravných možností obyvateľstva ekologickou formou dopravy
- centrálna autobusová zastávka, železničná zastávka
- záchytné parkovisko
3.1.2 Podpora cyklodopravy a znižovanie emisií

3.1.2.1 Podpora cyklodopravy
- cyklistické stojany
- chránené parkoviská pre bicykle
- servisné stojany pre bicykle
- nabíjacie stanice pre elektrobicykle

Priorita 4 Cestná doprava
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

4.1 Zlepšenie infraštruktúry pre cestné motorové vozidlá

4.1.1 Modernizácia ciest, križovatiek a mostov, podpora cyklistickej

4.1.1.1 Modernizácia ciest, križovatiek a mostov, podpora cyklistickej

dopravy

dopravy
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4.2 Zlepšenie infraštruktúry pre chodcov

4.1.2 Modernizácia a miestnych komunikácií, podpora cyklistickej

4.1.2.1 Modernizácia miestnych komunikácií, podpora cyklistickej

dopravy

dopravy

4.2.1 Cesty II. a III.triedy

4.2.1.1 Rekonštruovať cestu č. 546 smer z Gelnice na Helcmanovce

4.2.2 Miestne komunikácie (MK)

4.2.2.1 Dobudovať chýbajúce miestne komunikácie (prístupová cesta
na sídlisko v zmysle ÚPD)
4.2.2.2 Rekonštruovať úsek MK
- rekonštruovať úsek MK od Ocú po blok Šmidke (372m x 7,5 m)
- rekonštruovať úsek MK od bloku Šmidke po bloky Turček, Svidník
(166 m x 7 m)
- rekonštruovať úsek MK od ZOS po SOŠ
- rekonštruovať úsek MK od cintorína po Požiarnu zbrojnicu (264 m x
5 m)
- rekonštruovať úsek MK od Požiarnej zbrojnice do časti Za Čurinkou
(panelová) - 1145 m x 4 m
- rekonštruovať úsek MK v časti Medzi domkami po Zväzarm (666 m
x 4 m)
- rekonštruovať úsek MK od Zväzarmu po rodinný dom č.s. 318 (310
m x 4 m)
- rekonštruovať úsek MK od SOŠ po Novú ulicu (800 m x 4m)
- rekonštruovať úsek MK od futbalového štadióna po gréckokatolícky
kostol (437 m x 4 m)
- rekonštruovať MK okolo Kultúrneho domu (280 m x 4 m)
- rekonštruovať úsek MK v Gelnickej doline (600 mx 4 m)
- rekonštruovať úsek MK – Prakovská dolina - Pravý šór (300 m x 3m)
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4.2.3 Dobudovať chýbajúce články infraštruktúry

4.2.3.1 Vybudovať chodníky
- Vybudovať chodník od OcÚ od schodov – k SOŠ (470 m x 2m) – v
zmysle existujúcej PD
- Vybudovať chodník od križovatky (ZOS) –po dom so súpisným
číslom 195 (330 x 2 m) - – v zmysle existujúcej PD
- Vybudovať chodník od cintorína po koniec Prakoviec (smer Gelnica)
okolo Hlavnej cesty – vo vlastníctve KSK (1800 m x 2 m) vypracovať PD
- Vybudovať chodník k závodu – od mosta po cestný nadjazd nad
traťou ŽSR - vypracovať PD
4.2.3.2 Rekonštruovať chodníky
- Rekonštruovať chodník pri Križovatke s II/546 pod cintorínom –
most cez Hnilec – asfalt (280m)
- Rekonštruovať chodník pri križovatke s II/546 pod cintorínom – po
dom so súpisným číslom 195 – (390 m)
- Rekonštruovať chodník na Novej ulici – betónový (197 m)
- Rekonštruovať chodníky v parku – zámková dlažba (213 m)
4.2.3.3 Opraviť lesné cesty vo vlastníctve obce (t.j. zvyšovanie
kategórie lesných ciest)
4.2.3.4 Vybudovať parkovacie odstavné plochy
- vybudovať parkovacie odstavné plochy - Sídlisko SNP
- vybudovať parkovacie odstavné plochy - Sídlisko Breziny

Prioritná oblasť C - Sociálnejšia obec
Priorita 5 Adaptačný a prístupný trh práce
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

5.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie

5.1.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie

5.1.1.1

Realizovať

dopytovo-orientované

projekty

rozvoja

zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných / nízkokvalifikovaných
obyvateľov obce prostredníctvom OP Ľudské zdroje
5.1.1.2 Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle
zákona o č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Aktivačné
práce, Dobrovoľnícka služba, Absolventská prax)
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5.2 Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhu práce rozvíjaním

5.2.1 Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhu práce rozvíjaním

5.2.1.1 Vytvoriť koncepciu sociálneho podnikania

sociálnej infraštruktúry a podporou sociálneho hospodárstva

sociálnej infraštruktúry a podporou sociálneho hospodárstva

- vypracovať audit zdrojov vhodných pre podnikanie a činnosť
sociálneho podniku
- realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) obcou
- realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) občanov
- realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) podnikov a
prevádzok v obci a okolí
- vypracovať koncepciu rozvoja SP
- vypracovať podnikateľské zámery SP (vrátane už hotového podnik.
zámeru)
5.2.1.2 Vytvoriť prevádzku sociálneho podniku
- inštitucionalizovať SP
- zabezpečiť SP nevyhnutným personálnym vybavením pre vedenie
prevádzky
- prostredníctvom SP pripraviť a realizovať vzdelávacie programy a
kurzy pre nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych
zamestnancov
- v spolupráci s UPSVaR a MVO pripraviť a realizovať programy
rekvalifikácií pre nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych
zamestnancov
- pripraviť koncepciu zamestnaneckého inkubátora
-vybaviť

prevádzky

SP

dostatočným

materiálno

technickým

vybavením pre vzdelávacie, tréningové a kurzové aktivity
- zriadiť v rámci SP zamestnanecký inkubátor
-zabezpečiť potrebné vzdelanie tých zamestnancov SP, ktorí sa priamo
podieľajú na zamestnaneckom inkubátore a vedení zamestnaneckých
tímov
5.3 Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania

5.3.1 Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania

5.3.1.1Vytvoriť

pracovných príležitostí v obci

pracovných príležitostí v obci

podnikania

priestorové

podmienky

pre

rozvoj

drobného

- vytvoriť sumár a pasportizáciu voľných priestorov v obci vhodných
pre podnikanie (budovy, pozemky)
- zverejniť a zviditeľňovať sumár voľných priestorov v obci vhodných
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pre podnikanie
5.3.1.2 Podporiť prezentáciu a propagáciu miestnych podnikateľov
- vytvoriť pod-web stránku s možnosťou propagovať podnikateľské
subjekty na území obce
- propagovať podnikateľské subjekty v obecnom časopise
5.3.1.3 Identifikovať potreby obyvateľov obce vo vzťahu k trhu
tovarov a služieb
- realizovať prieskum zameraný na zistenie potrieb obyvateľov obce vo
vzťahu k trhu tovarov a služieb ako východisko pre potencionálnych
začínajúcich podnikateľov
5.3.1.4 Vytvoriť systém podpory pre začínajúcich podnikateľov na
území obce
- Vytvoriť motivačný daňový program pre začínajúcich podnikateľov
na území obce (daňové zvýhodnenie)
5.3.1.5 Zrekonštruovať verejné trhovisko zákon č. 178/1998 Z. z. o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
- zabezpečiť predajné stánky (revitalizovať existujúce a zabezpečiť
nové)
- aktualizovať VZN o trhovom mieste a Trhový poriadok
- zabezpečiť správcu trhoviska
- propagovať trhovisko v regionálnych médiách
Priorita 6 Záruka pre mladých
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

6.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie

6.1.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie

6.2 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo

6.2.1 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo

6.2.1.1 Zabezpečiť poskytovanie výchovno-vzdelávacích programov

sociálnym vylúčením

sociálnym vylúčením

pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce.
- motivovať žiakov MRK k zapojeniu sa do záujmových útvarov v
školách a komunitnom centre (KC)
- realizovať doučovanie (kurzy) žiakov MRK pred prijímaním na
stredné školy
- realizovať program rozvoja pracovných vedomostí a zručností pre
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žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v KC
- realizovať program rozvoja umeleckých vedomostí a zručností pre
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v KC
- pripraviť a realizovať motivačný program pre deti rómskych rodičov
pre zlepšenie vedomia o dôležitosti predškolskej prípravy v KC
- zabezpečiť technicko-materiálne vybavenie KC
- zabezpečiť podmienky pre údržbu osobných vecí a prania, pre
rodičov detí MŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia v KC
- v rámci aktivít MŠ a KC pripraviť a realizovať program predškolskej
prípravy pre rodiny (ako celok) zo sociálne znevýhodneného prostredia
- pripraviť a realizovať programy, kurzy a výcviky pre rodiny zo
sociálne

znevýhodneného

prostredia

(hospodárenie

a

vedenie

domácnosti, bývanie, hygiena, vzdelanie, a pod.) v KC
- prostredníctvom KC a TSP kontrolovať a motivovať k pravidelnej
dochádzke v MŠ/ZŠ detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
- v rámci komunitného centra vytvoriť podmienky pre šírenie rómskej
kultúry, rómska kapela
- zabezpečiť rómskych asistentov učiteľa v MŠ
- pripraviť podmienky pre realizáciu poldňového vyučovania pre deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia MŠ
6.3 Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na

6.3.1 Zabezpečiť prepojenosť činností školských inštitúcií s potrebami

6.3.1.1. Realizovať na úrovni obce stretnutia so zástupcami školských

rozvoj obce, na marginalizované skupiny obyvateľstva a počas

a rozvojovými víziami obce

inštitúcií s cieľom:

mimoškolskej doby

a) informovať učiteľov, členov školských rád a vedenia škôl o
zámeroch obce (PHRSR, komunitný plán a pod.)
b) vytvoriť priestor pre školy, aby zastrešovali realizáciu vybraných
aktivít PHRSR (t.j. jednotlivé aktivity PHRSR – delegovať školám)
c) vzájomne sa oboznámiť s vlastnými rozvojovými koncepciami a
školskými vzdelávacími programami (plánmi v rámci polytechnického
vzdelávania a duálneho vzdelávania)
d) z pozície obce aktívne participovať pri tvorbe školských
vzdelávacích programov
e) prostredníctvom Rady školy – delegovaných zástupcov obce tlmočiť
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školám návrhy na aktivity v prospech obce
6.3.2 Vytvoriť podmienky pre odborné vzdelávanie v šk. inštitúciách v

6.3.2.1 zriadiť odborné učebne na úrovni predškolského vzdelávania

zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

6.3.2.2 Zriadiť odborné učebne na úrovni základného vzdelávania

6.3.3 Rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež v čase

6.3.3.1 Vytvoriť zoznam možných voľnočasových aktivít počas

prázdnin v spolupráci s jednotlivými subjektami na území obce

prázdnin v spolupráci s miestnymi inštitúciami, aktivistami a
dobrovoľníkmi (koncom kalendárneho roka) komunitné centrum,
CVČ, cirkvi a pod.

Priorita 7 Aktívne začlenenie a dostupné služby
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

7.1

7.1.1 Vytvoriť ponuku komunitne poskytovaných sociálnych služieb

7.1.1.1 Poskytovať sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby

s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o

(zákon č. 444/2008, §36)

svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe

7.1.1.2 Poskytovať domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom

(terénnych, v prirodzených podmienkach, ambulantných).

prostredí klienta (448/2008, §41) v zmysle VZN č.3/2012

Aktívne začlenenie a dostupné služby na základe potrieb

jednotlivých cieľových skupín

7.1.1.3 Poskytovať sociálne služby v rámci komunitného centra podľa
plánu (448/2008, § 24d)
7.1.1.4 Poskytovať nízkoprahové sociálne služby pre rodinu s deťmi v
komunitnom centre
7.1.1.5 Zabezpečiť sociálnu službu v zmysle §58 z.448/2008 – jedáleň
(aj prostredníctvom donášky) v školskej jedálni
7.1.1.6 Realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu v lokalitách
MRK v zmysle príručiek www.ia.gov.sk
7.1.1.7 Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo a osvetu v oblasti
hygieny a zdravia terénnymi sociálnymi pracovníkmi pre MRK
7.1.2 Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti,

7.1.2.1 Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti,

podpora sociálnej integrácie

podpora sociálnej integrácie

7.1.3 Vytvoriť informačný kanál na komplexné informovanie

7.1.3.1

obyvateľov o sociálnych službách na území Prakovce (prípadne o

prostredníctvom web stránky obce, obecného časopisu, obec. tabúľ

dostupnosti poskytovania sociálnych služieb v regióne)

7.1.3.2 Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov sociálnych

Informovať

obyvateľov

obce

o

sociálnych

službách

služieb a ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej oblasti (min.1x

132

PHRSR obce Prakovce na roky 2022 – 2028

ročne) na vzájomné informovanie sa a vytváranie partnerských
iniciatív pri riešení problémov v sociálnej oblasti
7.1.4 Vybudovať priestory pre sociálne bývanie a poskytovanie

7.1.4.1 Vybudovať obecné nájomné byty bežného štandardu

chýbajúcich sociálnych služieb (seniori a ost.sociálne skupiny)

7.1.4.2 Vybudovať sociálne bývanie pre MRK - vypracovať PD

Zabezpečiť dostatočné kapacity bývania pre jednotlivé skupiny
obyvateľov
7.1.5 Rozšíriť územie cintorína a realizovať jeho oplotenie

7.1.5.1 Rozšíriť územie urnového hája
7.1.5.2 Pripraviť územie pre výstavbu nového cintorína (v ÚPN)
7.1.5.3 Realizovať výstavbu nového cintorína

7.2 Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj spoločenského života
obce

7.2.1 Zabezpečiť kvalitné materiálno - technické vybavenie a ľudské

7.2.1.1 Zabezpečiť kvalitné ozvučenie a svetelnú techniku pre

zdroje obce pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života.

spoločenské, kultúrne a športové podujatia v exteriéroch
- vyhľadať vhodné ponuky a technické možnosti prenosnej
ozvučovacej a svetelnej techniky
- zakúpiť prenosnú ozvučovaciu a svetelnú techniku
7.2.1.2 Vybudovať malé pódium so zastrešením - vypracovať PD
- vypracovať štúdiu malého amfiteátra
- vybudovať pódium so zastrešením
- vybudovať hľadisko v malom amfiteátri
7.2.1.3 Zriadiť tradičné kultúrne zaujímavosti
- zriadiť expozíciu – „Dom remeselných tradícií obce“ ako súčasť
Európskej železnej cesty - - vypracovať PD
- vybudovať tradičný „tanzplatz“ – tančiareň
7.2.1.4 Zabezpečiť kvalitné materiálne vybavanie obecných súborov
- materiálno - technické vybavenie súborov (pracujúcich pod obcou)
7.2.1.5 Vytvoriť platformu pre rozvoj kvality kultúrno-spoločenského
života
- zriadiť fórum aktivistov a zabezpečiť jeho pravidelné stretávanie
(konferencia, výročné stretnutie, okrúhly diskusný stôl,...) – iniciované
obcou
- vypracovať ročný plán kultúrno-spoločenských aktivít
- pripraviť a prepracovať grantové podmienky malého grantového
systému obce (VZN)
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7.2.2 Podporiť originálne i tradičné kultúrno-spoločenské podujatia

7.2.2.1 Zabezpečiť organizovanie tradičných kultúrno-spoločenských

obce v spolupráci s jednotlivými kultúrno-spoloč. zložkami a

podujatí

aktívnymi jednotlivcami

- v rámci Dní Prakoviec udeľovať Cenu obce a Cenu starostu aktívnym
občanom
- pripravovať a organizovať tematické zájazdy organizované SZZP a
Jednotou dôchodcov
- pripravovať a organizovať podujatie Slovanská pieseň – regionálnu
súťažnú prehliadku slovanských piesní
- pripravovať a organizovať podujatie Deň Prakoviec prezentáciu
domácich a pozvaných umeleckých kolektívov
- pripravovať a organizovať Oslavy SNP so zámerom propagácie
historického odkazu SNP
- pripravovať a organizovať podujatie Striebro vo vlasoch - Úcta k
starším - program venovaný jubilantom
- pripravovať a organizovať podujatie Vianočný jarmok - propagáciu a
prezentáciu tradičných vianočných zvykov
- pripravovať a organizovať prehliadku hud.skupín/kapiel a dychových
hudieb a iných umeleckých kolektívov s medzinárodnou účasťou
- pripravovať a organizovať Estrádne programy žiakov deviatych
ročníkov ZŠ
- pripravovať a organizovať Country bál
- pripravovať a organizovať podujatie Deň matiek – program detí ZŠ s
MŠ venovaný matkám
- pripravovať a organizovať podujatie Vianočná besiedka - program
detí ZŠ s MŠ pre rodičov a priateľov školy
- pripravovať a organizovať Podujatie pre starých rodičov - program
detí ZŠ s MŠ pre starých rodičov
- pripravovať a organizovať podujatie Po stopách SNP– návšteva
pamätných miest
- pripraviť a organizovať Rómsky festival v rámci Dňa Rómov,
pripraviť v rámci Rómskeho festivalu ocenenie a zviditeľnenie
pozitívnych príkladov aktívnych obyvateľov
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- pripravovať a realizovať podujatie knižníc "Noc s Andersenom“ (ZŠ)
- pripravovať a realizovať podujatie "Dni Dobšinského rozprávok"
(ZŠ)
- organizovať pravidelné spoločenské stretnutia seniorov - "Čaj o
piatej"
- osloviť pre vedenie obecného spevokolu vhodného aktivistu
- organizovať a realizovať podujatie „Prakovská hviezdička“ v rámci
Dní Prakoviec (v spoluprácu so SZUŠ)
- Veľkonočná predajná výstava ručných prác nielen Prakovčanov
7.2.3 Zabezpečiť organizovanie nových originálnych kultúrno-

7.2.3.1 Zabezpečiť organizovanie nových originálnych kultúrno-

spoločenských podujatí

spoločenských podujatí
- Celodenné podujatie spojené s propagáciou LESOV (ochrana, práce v
lese) a pobytu v prírode (turistika, poľovníctvo) a kultúrnym
programom

Prioritná oblasť D – Inteligentnejšia obec
Priorita 8 SMART obec
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

8.1 Zabezpečiť jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšej

8.1.1 Zabezpečiť jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšej

8.1.1.1 SEAK Smart City - riadenie verejného osvetlenia

a sebestačnejšej obci

a sebestačnejšej obci

8.1.1.2 SENSONEO - manažment odpadov
8.1.1.3 ZELENÝ BICYKEL - komplexná príprava a prevádzka
systému zdieľaných bicyklov
8.1.1.4 MVI - komplexný systém na komunikáciu s občanmi,
podnikateľmi, turistami a študentami pomocou online nástrojov s
prepojením na informačné systémy obce

Prioritná oblasť E - Obec bližšie k občanom
Priorita 9 Prevencia negatívnych spoločenských javov
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

9.1 Prevencia negatívnych spoločenských javov

9.1.1 Prevencia negatívnych spoločenských javov a vytváranie

9.1.1.1

bezpečného fyzického prostredia v obcí

kriminality

Dobudovanie

bezpečnej

infraštruktúry

pre

prevenciu

- dobudovať kamerový systém- sídlisko SNP (nákupné centrum
KOCKA, detské ihrisko, park)
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- dobudovať kamerový systém - Sídlisko Breziny (panelová cesta,
Zdravotné stredisko, Kultúrny dom, futbalový štadión a okolie)
- dobudovať kamerový systém - Okrajové časti obce (Čurinka, Za
traťou, Hutno, Gelnická dolina, Prakovská dolina)
9.1.1.2 Zvyšovanie informovanosti občanov v oblasti prevencie
kriminality
9.1.1.3 Miestne poriadkové hliadky
Priorita 10 Infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas
Špecifické ciele

Opatrenia

Aktivity

10.1 Infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas

10.1.1 Budovanie dostupnej infraštruktúry

10.1.1.1 Vybudovať detské ihrisko na Brezinách - vypracovať PD
10.1.1.2 Vybudovať multifunkčné ihrisko pri SOŠ - v zmysle
existujúcej PD
10.1.1.3 Vybudovať detské ihrisko pri bytovom dome 199 vypracovať PD
10.1.1.4 Vybudovať oddychovú zónu v lese v rámci Lesného náučného
chodníka - v zmysle existujúcej PD

10.1.2 Zvyšovanie záujmu občanovo pohybové aktivity a podpora

10.1.2.1 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie sezónneho klziska

zdravého životného štýlu

(zavedenie prívodu vody, rozoberateľné mantinely, osvetlenie)
10.1.2.2 V spolupráci s klubom adrenalínových cyklistov vybudovať
prírodný areál pre ich aktivity
10.1.2.3 Rozšíriť priestory posilňovne v hospodárskej budove (drobné
stavebné úpravy, zakúpenie posilň.strojov)
10.1.2.4 Exteriérové ihrisko
10.1.2.5 Zabezpečiť kvalitných športovcov i vedúcich jednotlivých
športov
- Osloviť a motivovať (aj finančne) aktívnych a kvalitných nadšencov
v oblasti športu pre vedenie jednotlivých športov
- Vychovávať mladých
10.1.2.6 Podporiť pestrosť aktivít pre deti a mládež (florbal, šach,
volejbal, netradičné športy) i tradičné športy a športové podujatia
- pripravovať a organizovať podujatie Obecná futbalová liga
- pripravovať a organizovať Memoriál Ing. Jozefa Pavlova vo volejbale
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- pripravovať a organizovať turistické podujatie Po partizánskych
chodníčkoch v spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať turistické podujatie Novoročný výstup na
Kloptaň v spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať turistické podujatie Veľkonočný výstup na
Ostrý vrch v spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať Otvorenie jarnej turistickej sezóny–
prechod Jaklovce – Plejsy – Prakovce v spolupráci s turistickým
klubom
- pripravovať a organizovať podujatie Splav Dunajca v spolupráci s
turistickým klubom
- pripravovať a organizovať podujatie MDD na Trohanke –turistický
zraz venovaný deťom v spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať Šachový novoročný turnaj (šachový klub)
- pripravovať a organizovať Open Prako – stretnutie šachistov
(šachový klub)
-pripravovať a organizovať Deň športu – športové súťaže organizované
SZZP a Jednotou dôchodcov
- pripravovať a organizovať podujatie Stretnutie troch generácií –
športové súťaže organizované SZZP a Jednotou dôchodcov C
-

osloviť

s

ponukou

spolupráce

miestny

neformálny

klub

adrenalínových cyklistov
Priorita 11 Manažment služieb cestovného ruchu
Špecifické ciele

Opatrenia

11.1 Zlepšovanie manažmentu služieb a infraštruktúry podporujúcich

11.1.1Budovanie

kultúrne dedičstvo, komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

prepájanie kultúrneho a prírodného dedičstva
11.1.2

Podpora

Aktivity
a modernizácia

ostatnej

turistickej

infraštruktúry

infraštruktúry

na

11.1.1.1 Budovanie a modernizácia turistickej infraštruktúry na
prepájanie kultúrneho a prírodného dedičstva

spojenej

s kultúrnymi

11.1.2.1

Podpora ostatnej

infraštruktúry

spojenej

s kultúrnymi

a prírodnými aktivitami regiónu

a prírodnými aktivitami regiónu

11.1.3 Zlepšenie dostupnosti informácií o kultúrnych a prírodných

11.1.3.1 Zlepšenie dostupnosti informácií o kultúrnych a prírodných

aktivitách CR

aktivitách CR

Zdroj: Vlastné spracovanie
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4 REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť programu rozvoja nadväzuje na programovú časť a spolu s finančnou
časťou predstavujú implementačnú časť programového dokumentu. Obsahuje opis
organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie, opis komunikačnej stratégie vo
vzťahu k jednotlivým cieľovým skupinám, opis systému monitorovania a hodnotenia plnenia
programového dokumentu vo väzbe na merateľné ukazovatele stanovené v programovej časti

4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie PHRSR
Organizačné zabezpečenie
Realizácia programu je činnosťou samosprávy a obec ju vykonáva prostredníctvom svojich
orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta). Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje
pripomienky partnerov, úradu, poslancov a verejnosti do leta v čase začiatku prípravy
rozpočtu na ďalší rok. V pláne komunikácie je táto činnosť naplánovaná do termínu
september príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie program za predchádzajúci rok
aj jeho prípadná aktualizácia na ďalšie roky.
Obecné zastupiteľstvo
Najvyšším orgánom obce je obecné zastupiteľstvo. Vo vzťahu k realizácii programu
zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument
a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Zastupiteľstvo taktiež schvaľuje
spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov financovania
a z prostriedkov rozpočtu obce. Zastupiteľstvo v rámci hodnotenia programu schvaľuje
každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o zmenách a aktualizácii
programu. Zastupiteľstvo vo svojich uzneseniach týkajúcich sa hodnotenia programu v
prípade nutnosti korekcií rozdeľuje jednotlivé priority programu a akčného plánu medzi
existujúce komisie OcZ, ktoré sa zaoberajú monitorovaním a hodnotením ich realizácie.
Starosta
Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta obce. Rozhoduje vo
všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené zastupiteľstvu.
Vo vzťahu k realizácii programu starosta riadi proces realizácie, na programovej úrovni
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podpisuje uznesenie obecného zastupiteľstva o strategickej časti dokumentu, schválenie
celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k
právnickým a fyzickým osobám.
Inštitucionálne zabezpečenie
Inštitucionálne a administratívne zabezpečuje veci zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom, obecný úrad. Okrem prípadov, kedy budú prijímateľmi
projektov iné subjekty v plnom rozsahu zabezpečuje administráciu a procesy komunikácie,
hodnotenia a monitorovania projektov i samotného programu.

4.2 Postup realizácie PHRSR
Realizácia rozvojovej stratégie obce Prakovce 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 realizácii 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
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potrebné prehodnotiť nové úpravy, zmeny alebo aktualizácie vybraných častí príp. celého
PHRSR.
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 do leta 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.
4.3 Spolupráca s partnermi
V rámci prípravy PHRSR obce Prakovce 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

spolupráca,

odborná

výpomoc

alebo

poradenstvo,

organizácia

vzdelávania, seminárov a iných podujatí v záujme realizácie aktivít PHRSR a pod.;
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•

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.

4.4 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 Prakovce, ktorá ich bude spracovávať na základe spolupráce s
poverenými zamestnancami Obecného úradu Prakovce, 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 OcZ podľa príslušnosti jednotlivých napĺňaných priorít
v rámci PHRSR, ktoré sú kompetentnými orgánmi správy oponovať, 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
Operatívne hodnotenie

častejšie, je založené na
krátkodobej báze.

Hodnotia sa jednotlivé aspekty PHRSR, najmä realizácia jednotlivých
projektov a ich vplyv na samotné riešené územie. Vykonáva sa ideálne
viac krát ročne (min. 2-krát)

Dátum (mesiac a rok),
kedy sa má vykonať
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prvý krát, si určí
samospráva riešeného
územia sama.
Hodnotí sa vybraná časť dokumentu alebo konkrétny projektový
Tematické hodnotenie

v roku 2023, 2025,

zámer, napr. v prípade, keď je považovaný za rizikovú, čo vyplýva z

časti PHRSR

2027, 2028

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

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

odklonením sa od stanovených cieľov, plánovaných hodnôt alebo pri
podľa potreby

návrhu zmeny obsahovej štruktúry dokumentu. Nepravidelná
periodicita, podľa potreby

Ad hoc hodnotenie

na konci

na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu

celého PHRSR alebo

programovacieho

obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy

jeho časti

obdobia

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
Program rozvoja je dôležitým komunikačným nástrojom i nástrojom marketingovej
komunikácie. Obec vhodnou prezentáciou stratégie môže získať väčšiu dôveryhodnosť aj u
potenciálnych investorov, ktorí sa pri svojich lokalizačných rozhodnutiach orientujú podľa
stability rozvojovej politiky a tiež podľa ponuky konkrétnych investičných príležitostí
obsiahnutých v rozvojových dokumentoch obcí. Ďalšou cieľovou skupinou sú obyvatelia
obce. Na túto cieľovú skupinu sa komunikačné aktivity orientovali počas spracovania
dokumentu. Komunikácia s verejnosťou by mala pokračovať aj naďalej – jednak priamym
zapojením a tiež zverejňovaním každoročných hodnotiacich správ o plnení programu a
aktuálnych akčných plánov na najbližšie obdobie. Hlavným komunikačným kanálom je
internetová stránka obce (www.prakovce.sk). Doplnkovo sa na tento účel využíva aj
informačná tabuľa, miestny rozhlas obce. V menších obciach je významná aj úloha
neformálnej komunikácie poslancov miestnej samosprávy a vedenia obce smerom k občanom
pri informovaní o aktuálnych otázkach rozvoja obce.
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Komunikácia so samosprávnym krajom
Pre úspešnú realizáciu viacerých navrhnutých projektov je dôležité získanie podpory
kompetentných inštitúcií regionálnej úrovne – samosprávneho kraja a/alebo regionálnej
rozvojovej agentúry. Vo fáze realizácie a aktualizácie programu rozvoja je žiaduce
oboznamovať samosprávny kraj so základnými informáciami o vybraných kľúčových
projektoch a aktivitách, pri ktorých sa počíta so získaním finančného príspevku z fondov EÚ,
aby tieto projekty mohli byť zaradené do zásobníka projektov. Obec samosprávny kraj ďalej
povinne informuje o plnení PHRSR, ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole.

Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR

P. č.

Časový

Miesto

rámec

konania

Cieľová skupina

Forma

Téma, ciele

Vstupné údaje

Výstupy

Hodnotiaca
poslanci,
obyvatelia,
1.

01/2023

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

Prepojenie PHRSR a
rozpočtovania,

verejné
prerokovanie

subjekty

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok

a monitorovacia
správa plnenia
PHRSR, rozpočet na
príslušný rok,
Výročná správa

Monitorovacia
správa,
Uznesenie OZ

obce, Záverečný
účet
Hodnotiaca

poslanci,
obyvatelia,
2.

01/2024

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

Prepojenie PHRSR a
rozpočtovania,

verejné
prerokovanie

subjekty

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok

a monitorovacia
správa plnenia
PHRSR, rozpočet na
príslušný rok,
Výročná správa

Monitorovacia
správa,
Uznesenie OZ

obce, Záverečný
účet
Hodnotiaca

3.

01/2025

OcÚ

poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,

rozpočtovania,

neziskové
a podnikateľské

verejné
prerokovanie

subjekty

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok

a monitorovacia
správa plnenia
PHRSR, rozpočet na
príslušný rok,
Výročná správa

Monitorovacia
správa,
Uznesenie OZ

obce, Záverečný
účet
Hodnotiaca

4.

01/2026

OcÚ

poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,

rozpočtovania,

neziskové
a podnikateľské

verejné
prerokovanie

subjekty

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci
rok

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

143

Monitorovacia
správa,
Uznesenie OZ

PHRSR obce Prakovce na roky 2022 – 2028

Hodnotiaca
poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,
5.

01/2027

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

rozpočtovania,

verejné
prerokovanie

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci

subjekty

rok

a monitorovacia
správa plnenia
PHRSR, rozpočet na
príslušný rok,
Výročná správa

Monitorovacia
správa,
Uznesenie OZ

obce, Záverečný
účet
Hodnotiaca

poslanci,

Prepojenie PHRSR a

obyvatelia,
7.

01/2028

OcÚ

neziskové
a podnikateľské

rozpočtovania,

verejné
prerokovanie

hodnotenie plnenia
za predchádzajúci

subjekty

rok

a monitorovacia

Monitorovacia

správa plnenia

správa,

PHRSR, rozpočet na

Uznesenie OZ,

príslušný rok,

Záverečná

Výročná správa

hodnotiaca

obce, Záverečný

správa

účet

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

4.6 Akčný plán obce Prakovce
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
nasledujúce 3 roky. Aktualizovaný akčný plán PHRSR je potrebné po jeho vyhotovení
prerokovať a zobrať na vedomie v OZ.
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.
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Akčný plán obce Prakovce 2022 - 2024
Prioritná oblasť A – Ekologickejšia obec
Priorita: 1. Životné prostredie
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšiť informovanosť a environmentálne povedomie o ochrane a tvorbe životného prostredia.
Opatrenie: 1.1.1 Realizovať osvetové a informačné aktivity v oblasti nakladania s odpadmi, tvorby a ochrany ŽP
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

1.1.1.1 Osloviť aktivistov, MVO a školské inštitúcie pôsobiace na území obce o

2022 - 2024

Obec

-

realizované pracovné

spoluprácu pri informačných a osvetových aktivitách v oblasti ŽP

Referát odpadového

stretnutia so zápisom a

hospodárstva

úlohami realizované inf. a
osvetové aktivity

1.1.1.2 Odporučiť šk. inštitúciám na území obce realizovať

environmentálne

2022 - 2024

aktivity s dopadom na potreby a problémy obce

Obec

-

realizované pracovné

Referát odpadového

stretnutia so zápisom a

hospodárstva

úlohami realizované
env.aktivity

1.1.1.3 Pokračovať vo verejných budovách s ekologickou prevádzkou – t.j.

2022 - 2024

triedenie a minimalizovanie odpadu, zelené obstarávanie, znižovanie spotreby
energie, vody a pod. (ako vzor pre obyvateľov obce, žiakov školy)
1.1.1.4 Využiť kultúrno-spoločenské i športové aktivity na informovanie v oblasti

Obec

-

Referát odpadového

Množstvo vytriedeného
odpadu

hospodárstva
2022 - 2024

tvorby a ochrany ŽP (vrátane ekol.. zásad ich usporiadavania)

Obec

-

Počet aktivít

Referát odpadového
hospodárstva

1.1.1.5 Pokračovať v pravidelnej rubrike v obecných novinách na tému tvorby a

2022 - 2024

Redakčná rada

-

Počet príspevkov

2022 - 2024

Zamestnanci TSP a KC

-

Počet aktivít

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

ochrany ŽP
1.1.1.6 V rámci terénnej sociálnej práce a Komunitného centra sa venovať
informačným a osvetovým témam týkajúcich sa nakladania s odpadmi
Špecifický cieľ: 1.2 Zabezpečiť čistotu a atraktivitu verejných priestranstiev a zelene v obci.
Opatrenie: 1.2.1 Zamedziť znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a mačkami
Aktivita

Termín
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1.2.1.1 Osadiť na vyhradených miestach obce koše pre psie exkrementy

2022 - 2024

Referát koordinácie

-

Počet osadených košov

-

Počet sáčkov a rukavíc

malých obecných
služieb a aktivačných
prác
1.2.1.2 Zakúpiť majiteľom psov a mačiek v obci sáčky a rukavice na exkrementy a

2022 - 2024

raz ročne ich distribuovať

Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

Opatrenie: 1.2.2 Zabezpečiť zvyšovanie podielu zelene a jej atraktivitu na území obce
Aktivita
1.2.2.1 Revitalizovať verejnú zeleň na sídlisku SNP

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Referát koordinácie

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

malých obecných
služieb a aktivačných
prác
1.2.2.2 Revitalizovať verejnú zeleň na sídlisku Breziny

2022 - 2024

Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

Opatrenie 1.2.3 Realizovať sankčné opatrenie v prípadoch porušenia všeobecných nariadení týkajúcich sa ochrany a tvorby ŽP
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

1.2.3.1 Osadiť zákazové a príkazové značky na verejných priestranstvách a mimo

2022 - 2024

Referát koordinácie

-

obce týkajúce sa zákazu znečisťovania, ničenia verejného majetku a pod.

malých obecných

Ukazovateľ výstupu
Počet osadených značiek
(príkazových, zákazových)

služieb a aktivačných
prác
1.2.3.2 Vytvoriť a osadiť tabule verejných prevádzkových poriadkov na verejných

2022 - 2024

priestranstvách (športoviská, detské ihriská, trhovisko)

Referát koordinácie

-

malých obecných

Počet vytvorených/osadených
tabúľ

služieb a aktivačných
prác
1.2.3.3 Realizovať sankčné opatrenia v prípade nahlásených alebo zistených

2022 - 2024

priestupkov (vychádzajúc z nahrávok kamerového systému)
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Špecifický cieľ: 1.3 Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof
Opatrenie 1.3.1 Vodozádržné opatrenia v sídle a krajine
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

1.3.1.1 Vypracovanie technickej dokumentácie

2022 - 2024

Obec

-

Počet dokumentov

1.3.1.2 Revitalizácia a výstavba kanálov na zber povrchovej vody

2022 - 2024

Obec

-

Dĺžka
revitalizovaných/vystavených
kanálov na zber povrchovej
vody

Opatrenie: 1.3.2 Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

1.3.2.1 Spracovanie technickej dokumentácie

2022 - 2024

Obec

-

Počet dokumentov

1.3.2.2 Revitalizácia protipovodňových opatrení na miestnych tokoch

2022 - 2024

Referát koordinácie

-

Počet aktivít

-

Počet vystavených retenčných

malých obecných
služieb a aktivačných
prác
1.3.2.3 Výstavba retenčných jazierok na zachytenie prívalových vôd v mierne

2022 - 2024

strmých polohách vodných tokov.

Referát koordinácie
malých obecných

jazierok

služieb a aktivačných
prác
Špecifický cieľ: 1.4 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva
Opatrenie: 1.4.1 Výstavba a obnova stokových sieti, ČOV a verejných vodovodov
Aktivita
1.4.1.1 Vybudovať vodovod (Hutno – 1 km)

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Referát koordinácie

-

Dĺžka vodovodu

-

Dĺžka vybudovanej

malých obecných
služieb a aktivačných
prác
Vodárenská spoločnosť
1.4.1.2 Vybudovať kanalizáciu (25% - Za Čurinkou, Waltzwerk – za traťou,

2022 - 2024

Hutno,, Prakovská dolina, Gelnicá dolina)

Obec
Vodárenská spoločnosť
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1.4.1.3 Vybudovať novú ČOV

2022 - 2024

1.4.1.4 Rekonštruovať verejný vodovod (17,1 km – 40-ročné) a kanalizáciu (17

2022 - 2024

km)

Obec

-

Počet aktivít

Obec

-

Dĺžka zrekonštruovaného

Vodárenská spoločnosť

vodovodu/ kanalizácie

Špecifický cieľ: 1.5 Podpora prechodu na obehové hospodárstvo
Opatrenie: 1.5.1 Podpora predchádzania vzniku odpadov
Aktivita
1.5.1.1 Podpora zberu komunálnych odpadov (PAYT systém)

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

Referát odpadového
hospodárstva
1.5.1.3 Intenzifikácia a rozširovanie systémov triedeného zberu

2022 - 2024

Obec
Referát odpadového
hospodárstva

Špecifický cieľ 1.6 Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry
Opatrenie: 1.6.1 Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry
Aktivita

Termín

1.6.1.1 Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb
prostredníctvom

udržovania

a budovania

zelenej

a modrej

2022 - 2024

infraštruktúry

Referát odpadového

a potláčaním vplyvu inváznych nepôvodných druhov

hospodárstva

1.6.1.2 Podpora zvýšenia environmentálneho povedomia a zlepšenia spolupráce

2022 - 2024

medzi dotknutými subjektmi v oblasti ochrany prírody a krajiny

Referát odpadového
hospodárstva

Špecifický cieľ: 1.7 Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovanie environmentálnych záťaží
Opatrenie: 1.7.1 Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovanie environmentálnych záťaží
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

1.7.1.1 Sanácia environmentálnych záťaží

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

1.7.1.2 Monitoring environmentálnych záťaží

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Priorita 2. Energetická efektívnosť a technický stav budov
Špecifický cieľ: 2.1 Podpora energetickej efektívnosti a zlepšiť technický stav budov
Opatrenie: 2.1.1 Znižovanie energetickej náročnosti a zlepšenie technického stavu budov
Aktivita

Termín
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2.1.1.1 Zabezpečiť odbornú štúdiu týkajúcu sa možností využívania obnoviteľných

2022 - 2024

zdrojov pri prevádzke obecných budov
2.1.1.2 Zabezpečiť vypracovanie finančnej analýzy týkajúcej sa možností

2022 - 2024

využívania obnoviteľných zdrojov pri prevádzke obecných budov
2.1.1.3 Vypracovať projektový zámer na realizáciu využívania obnoviteľných

Obec

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

Obec

-

Počet aktivít

Obec

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

Referát správy majetku
Obec
Referát správy majetku
2022 - 2024

zdrojov energie v rámci prevádzky obecných budov
2.1.1.4 Rekonštruovať budovu obecného úradu - v zmysle platnej PD

2022 - 2024

- Zateplenie obvodových múrov budovy obecného úradu

Referát správy majetku,

- Výmena vchodových dverí budovy obecného úradu

referát verejného
obstarávania

2.1.1.5 Rekonštruovať budovu zdravotného strediska - v zmysle platnej PD

2022 - 2024

Obec

- zateplenie a oprava fasády budovy zdravotného strediska

Referát správy majetku,

- výmena inžinierskych sietí budovy zdravotného strediska

referát verejného

- vybudovanie kotolne na drevoštiepku v budove zdravotného strediska - výmena

obstarávania

strechy na budove zdravotného strediska
2.1.1.6 Rekonštruovať budovu futbalového štadióna (hosp. budova) - v zmysle

2022 - 2024

platnej PD
- zmena vnútornej dispozície na vrchnom poschodí budovy futbalového štadióna

referát verejného

- rekonštrukcia vodovodu, odpadovej kanalizácie
2.1.1.7 Rekonštruovať budovu Zariadenia opatrovateľskej služby - vypracovať PD

Obec
Referát správy majetku,
obstarávania

2022 - 2024

- zateplenie obvodových múrov na budove Zariadenia opatrovateľskej služby

Obec
Referát správy majetku,

- rekonštrukcia strechy na budove Zariadenia opatrovateľskej služby

referát verejného

- vybudovanie bezbariérového prístupu v budove Zariadenia opatrovateľskej služby

obstarávania

- vybudovanie výťahu v budove Zariadenia opatrovateľskej služby
2.1.1.8 Rekonštruovať budovu Kultúrneho domu - v zmysle platnej PD - zateplenie

2022 - 2024

vonkajších obalových konštrukcií na budove Kultúrneho domu

Obec
Referát správy majetku,

- rekonštrukcia vnútornej sanity (elektrického vedenia, vodovodu, kanalizácie) v

referát verejného

budove Kultúrneho domu

obstarávania

- výmena okien, dverí a vykurovania v budove Kultúrneho domu
- oprava vnútorných omietok na budove Kultúrneho domu
2.1.1.9 Rekonštruovať budovu nákupného strediska v spolupráci s firmou Praktos -

2022 - 2024

149

Obec

PHRSR obce Prakovce na roky 2022 – 2028

vypracovať PD

Referát správy majetku,

- zateplenie vonkajších obalových konštrukcií budovy nákupného strediska

referát verejného

- rekonštrukcia vnútornej sanity (elektrického vedenia, vodovodu, kanalizácie) v

obstarávania

budove nákupného strediska
- zmena vnútornej dispozície v budove nákupného strediska
2.1.1.10 Rekonštruovať budovu materskej školy - vypracovať PD

2022 - 2024

- vybudovanie vnútornej inštalácie (el., vodovod, kanalizácia) v budove MŠ

Obec

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

-

Počet aktivít

Referát správy majetku,

- zabezpečenie vnútorného vybavenia v budove MŠ

referát verejného

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ

obstarávania

2.1.1.11 Rekonštruovať budovu Domu smútku a skladových priestorov -

2022 - 2024

vypracovať PD

Obec
Referát správy majetku,

- oprava vodovodu v budove Domu smútku

referát verejného

- výmena strešnej krytiny na budove Domu smútku

obstarávania

- oprava vonkajšej omietky na budove Domu smútku
2.1.1.12 Dokončiť rekonštrukciu budovy základnej školy

2022 - 2024

- oprava sociálnych zariadení v budove ZŠ

Obec
Referát správy majetku,
referát verejného
obstarávania

2.1.1.13 Rekonštruovať budovu požiarnej zbrojnice - v zmysle platnej PD

2022 - 2024

- nadstavba budovy Požiarnej zbrojnice

Obec
Referát správy majetku,

- zateplenie vonkajších obvodových múrov budovy Požiarnej zbrojnice -

referát verejného

vybudovanie novej strechy na budove Požiarnej zbrojnice

obstarávania

- zmena dispozície budovy Požiarnej zbrojnice
Opatrenie 2.1.2 Zlepšovanie energetickej efektívnosti infraštruktúry pri zásobovaní energiou
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2.1.2.1 Zabezpečiť štúdiu a projektovú dokumentáciu pre komplexnú rekonštrukciu

2022 - 2024

Obec

-

Počet štúdií/ dokumentov

Obec

-

Úspora energie

verejného osvetlenia
2.1.2.2 Realizovať komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia

2022 - 2024

Referát správy majetku,
referát verejného
obstarávania
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2.1.2.3 IOT - online sledovanie spotreby energie a vody

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

Opatrenie 2.1.3 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky
Aktivita
2.1.3.1 Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

Špecifický cieľ: 2.2 Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie emisií skleníkových plynov
Opatrenie: 2.2.1 Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie emisií skleníkových plynov
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2.2.1.1 Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie emisií

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Počet aktivít

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Počet aktivít

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

skleníkových plynov

Prioritná oblasť B – Prepojenejšia obec
Priorita 3. Udržateľná mobilita
Špecifický cieľ: 3.1 Podpora udržateľnej mobility
Opatrenie: 3.1.1 Rozvoj verejnej dopravy
Aktivita

Termín

3.1.1.1 Intervencie do výstavby záchytných parkovísk, rozšírenie prepravných

2022 - 2024

možností obyvateľstva ekologickou formou dopravy

Referát správy majetku,

- centrálna autobusová zastávka, železničná zastávka

referát verejného

- záchytné parkovisko

obstarávania
Opatrenie: 3.1.2 Podpora cyklodopravy a znižovanie emisií
Aktivita

3.1.2.1 Podpora cyklodopravy

Termín
2022 - 2024

- cyklistické stojany

Referát správy majetku,

- chránené parkoviská pre bicykle

referát verejného

- servisné stojany pre bicykle

obstarávania

- nabíjacie stanice pre elektrobicykle
Priorita 4 Cestná doprava
Špecifický cieľ: 4.1 Zlepšenie infraštruktúry pre cestné motorové vozidlá
Opatrenie: 4.1.1 Modernizácia ciest, križovatiek a mostov, podpora cyklistickej dopravy
Aktivita

Termín
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4.1.1.1 Modernizácia ciest, križovatiek a mostov, podpora cyklistickej dopravy

2022 - 2024

-

Opatrenie: 4.1.2 Modernizácia miestnych komunikácií, podpora cyklistickej dopravy
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

4.1.2.1 Modernizácia ciest II. A III. triedy a miestnych komunikácií, podpora

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Dĺžka zrekonštruovanej cesta

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Dĺžka dobudovanej miestnej

cyklistickej dopravy
4.2 zlepšenie infraštruktúry pre chodcov
Opatrenie: 4.2.1 Cesty II. a III.triedy
Aktivita

Termín

4.2.1.1 Rekonštruovať cestu č. 546 smer z Gelnice na Helcmanovce

2022 - 2024

Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác
Opatrenie: 4.2.2 Miestne komunikácie (MK)
Aktivita

Termín

4.2.2.1 Dobudovať chýbajúce miestne komunikácie (prístupová cesta na sídlisko v

2022 - 2024

zmysle ÚPD)

Referát koordinácie

komunikácie

malých obecných
služieb a aktivačných
prác
4.2.2.2 Rekonštruovať úsek miestnej komunikácie (MK)

2022 - 2024

- rekonštruovať úsek MK od Ocú po blok Šmidke (372m x 7,5 m)

Obec
Referát koordinácie

- rekonštruovať úsek MK od bloku Šmidke po bloky Turček, Svidník (166 m x 7

malých obecných

m)

služieb a aktivačných

- rekonštruovať úsek MK od ZOS po SOŠ

prác

- rekonštruovať úsek MK od cintorína po Požiarnu zbrojnicu (264 m x 5 m)

Referát správy majetku

- rekonštruovať úsek MK od Požiarnej zbrojnice do časti Za Čurinkou (panelová) 1145 m x 4 m
- v zmysle existujúcej PD
- rekonštruovať úsek MK v časti Medzi domkami po Zväzarm (666 m x 4 m)
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- rekonštruovať úsek MK od Zväzarmu po rodinný dom č.s. 318 (310 m x 4 m)
- rekonštruovať úsek MK od SOŠ po Novú ulicu (800 m x 4m)
- rekonštruovať úsek MK od futbalového štadióna po gréckokatolícky kostol (437
m x 4 m)
- rekonštruovať MK okolo Kultúrneho domu (280 m x 4 m)
- rekonštruovať úsek MK v Gelnickej doline (600 mx 4 m)
- rekonštruovať úsek MK – Prakovská dolina - Pravý šór (300 m x 3m)
Opatrenie: 4.2.3 Dobudovať chýbajúce články infraštruktúry
Aktivita
4.2.3.1 Vybudovať chodníky

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Dĺžka vybudovaných

- Vybudovať chodník od OcÚ od schodov – k SOŠ (470 m x 2m) – v zmysle

Referát koordinácie

existujúcej PD

chodníkov

malých obecných

- Vybudovať chodník od križovatky (ZOS) –po dom so súpisným číslom 195 (330

služieb a aktivačných

x 2 m) - – v zmysle existujúcej PD

prác

- Vybudovať chodník od cintorína po koniec Prakoviec (smer Gelnica) okolo
Hlavnej cesty – vo vlastníctve KSK (1800 m x 2 m) - vypracovať PD
- Vybudovať chodník k závodu – od mosta po cestný nadjazd nad traťou ŽSR vypracovať PD
4.2.3.2 Rekonštruovať chodníky

2022 - 2024

- Rekonštruovať chodník pri Križovatke s II/546 pod cintorínom – most cez Hnilec
– asfalt (280m)

-

Dĺžka zrekonštruovaných
chodníkov

malých obecných

- Rekonštruovať chodník na Novej ulici – betónový (197 m)

služieb a aktivačných

- Rekonštruovať chodníky v parku – zámková dlažba (213 m)
4.2.3.3 Opraviť lesné cesty vo vlastníctve obce (t.j. zvyšovanie kategórie lesných

Obec
Referát koordinácie

prác
2022 - 2024

ciest)

Obec

-

Dĺžka opravenej lesnej cesty

-

Počet parkovacích odstavných

Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

4.2.3.4 Vybudovať parkovacie odstavné plochy

2022 - 2024

- vybudovať parkovacie odstavné plochy - Sídlisko SNP

Obec
Referát koordinácie

- vybudovať parkovacie odstavné plochy - Sídlisko Breziny

malých obecných
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služieb a aktivačných
prác

Prioritná oblasť C - Sociálnejšia obec
Priorita 5 Adaptačný a prístupný trh práce
Špecifický cieľ 5.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie
Opatrenie 5.1.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie
Aktivita
5.1.1.1 Realizovať dopytovo-orientované projekty rozvoja zamestnanosti pre

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

Fondy EÚ

Počet zrealizovaných aktivít

Obec

-

Počet zrealizovaných

dlhodobo nezamestnaných / nízkokvalifikovaných obyvateľov obce
prostredníctvom OP Ľudské zdroje
5.1.1.2 Realizovať aktívne opatrenia politiky trhu práce v zmysle zákona o č.

2022 - 2024

5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Referát sociálnych vecí

projektov

znení neskorších predpisov (Aktivačné práce, Dobrovoľnícka služba, Absolventská
prax)
Špecifický cieľ 5.2 Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhu práce rozvíjaním sociálnej infraštruktúry a podporou sociálneho hospodárstva
Opatrenie: 5.2.1 Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhu práce rozvíjaním sociálnej infraštruktúry a podporou sociálneho hospodárstva
Aktivita
5.2.1.1 Vytvoriť koncepciu sociálneho podnikania

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Počet zrealizovaných

- vypracovať audit zdrojov vhodných pre podnikanie a činnosť sociálneho podniku

projektov

- realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) obcou
- realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) občanov
- realizovať prieskum potrieb (nákupu tovarov a služieb) podnikov a prevádzok v
obci a okolí
- vypracovať koncepciu rozvoja SP
- vypracovať podnikateľské zámery SP (vrátane už hotového podnik. zámeru)
5.2.1.2 Vytvoriť prevádzku sociálneho podniku

2022 - 2024

- inštitucionalizovať SP

Obec

-

Počet zrealizovaných
projektov

- zabezpečiť SP nevyhnutným personálnym vybavením pre vedenie prevádzky
- prostredníctvom SP pripraviť a realizovať vzdelávacie programy a kurzy pre
nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych zamestnancov
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- v spolupráci s UPSVaR a MVO pripraviť a realizovať programy rekvalifikácií pre
nezamestnaných v obci, klientov a potencionálnych zamestnancov
- pripraviť koncepciu zamestnaneckého inkubátora
-vybaviť prevádzky SP dostatočným materiálno technickým vybavením pre
vzdelávacie, tréningové a kurzové aktivity
- zriadiť v rámci SP zamestnanecký inkubátor
-zabezpečiť potrebné vzdelanie tých zamestnancov SP, ktorí sa priamo podieľajú
na zamestnaneckom inkubátore a vedení zamestnaneckých tímov
Špecifický cieľ 5.3 Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania pracovných príležitostí v obci
Opatrenie: 5.3.1 Podporiť podnikateľský sektor v oblasti tvorby a udržania pracovných príležitostí v obci
Aktivita
5.3.1.1Vytvoriť priestorové podmienky pre rozvoj drobného podnikania

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 – 2024

Obec

-

Počet aktivít

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

2022 - 2024

Referát sociálnych vecí

-

Počet aktivít

2022 - 2024

Referát sociálnych vecí

-

Počet aktivít

2022 - 2024

Obec

-

Počet zrealizovaných aktivít

- vytvoriť sumár a pasportizáciu voľných priestorov v obci vhodných pre
podnikanie (budovy, pozemky)
- zverejniť a zviditeľňovať sumár voľných priestorov v obci vhodných pre
podnikanie
5.3.1.2 Podporiť prezentáciu a propagáciu miestnych podnikateľov
- vytvoriť pod-web stránku s možnosťou propagovať podnikateľské subjekty na
území obce
- propagovať podnikateľské subjekty v obecnom časopise
5.3.1.3 Identifikovať potreby obyvateľov obce vo vzťahu k trhu tovarov a služieb
- realizovať prieskum zameraný na zistenie potrieb obyvateľov obce vo vzťahu k
trhu tovarov a služieb ako východisko pre potencionálnych začínajúcich
podnikateľov
5.3.1.4 Vytvoriť systém podpory pre začínajúcich podnikateľov na území obce
- Vytvoriť motivačný daňový program pre začínajúcich podnikateľov na území
obce (daňové zvýhodnenie)
5.3.1.5 Zrekonštruovať verejné trhovisko zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
- zabezpečiť predajné stánky (revitalizovať existujúce a zabezpečiť nové)
- aktualizovať VZN o trhovom mieste a Trhový poriadok
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- zabezpečiť správcu trhoviska
- propagovať trhovisko v regionálnych médiách
Priorita 6 Záruka pre mladých
Špecifický cieľ 6.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie
Opatrenie 6.1.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie
Aktivita
6.1.1.1 Zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Miera nezamestnanosti

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Počet aktivít

Špecifický cieľ 6.2 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením
Opatrenie 6.2.1 Podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením
Aktivita
6.2.1.1

Zabezpečiť

poskytovanie

výchovno-vzdelávacích

Termín
programov

pre

2022 - 2024

znevýhodnené skupiny obyvateľov obce.

Vedenie ZŠ s MŠ

- motivovať žiakov MRK k zapojeniu sa do záujmových útvarov v školách a

Komunitné centrum

komunitnom centre (KC)

Terénni pracovníci

- realizovať doučovanie (kurzy) žiakov MRK pred prijímaním na stredné školy

Referát školstva, kultúry

- realizovať program rozvoja pracovných vedomostí a zručností pre žiakov zo

a športu

sociálne znevýhodneného prostredia v KC
- realizovať program rozvoja umeleckých vedomostí a zručností pre žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia v KC
- pripraviť a realizovať motivačný program pre deti rómskych rodičov pre
zlepšenie vedomia o dôležitosti predškolskej prípravy v KC
- zabezpečiť technicko-materiálne vybavenie KC
- zabezpečiť podmienky pre údržbu osobných vecí a prania, pre rodičov detí MŠ zo
sociálne znevýhodneného prostredia v KC
- v rámci aktivít MŠ a KC pripraviť a realizovať program predškolskej prípravy pre
rodiny (ako celok) zo sociálne znevýhodneného prostredia
- pripraviť a realizovať programy, kurzy a výcviky pre rodiny zo sociálne
znevýhodneného prostredia (hospodárenie a vedenie domácnosti, bývanie, hygiena,
vzdelanie, a pod.) v KC
- prostredníctvom KC a TSP kontrolovať a motivovať k pravidelnej dochádzke v
MŠ/ZŠ detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
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- v rámci komunitného centra vytvoriť podmienky pre šírenie rómskej kultúry,
rómska kapela
- zabezpečiť rómskych asistentov učiteľa v MŠ
- pripraviť podmienky pre realizáciu poldňového vyučovania pre deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia MŠ
Špecifický cieľ 6.3 Zabezpečiť poskytovanie vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj obce, na marginalizované skupiny obyvateľstva a počas mimoškolskej doby
Opatrenie 6.3.1 Zabezpečiť prepojenosť činností školských inštitúcií s potrebami a rozvojovými víziami obce
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

6.3.1.1. Realizovať na úrovni obce stretnutia so zástupcami školských inštitúcií s

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

cieľom:

Referát školstva, kultúry

a) informovať učiteľov, členov školských rád a vedenia škôl o zámeroch obce

a športu

(PHRSR, komunitný plán a pod.)
b) vytvoriť priestor pre školy, aby zastrešovali realizáciu vybraných aktivít PHRSR
(t.j. jednotlivé aktivity PHRSR – delegovať školám)
c) vzájomne sa oboznámiť s vlastnými rozvojovými koncepciami a školskými
vzdelávacími programami (plánmi v rámci polytechnického vzdelávania a
duálneho vzdelávania)
d) z pozície obce aktívne participovať pri tvorbe školských vzdelávacích
programov
e) prostredníctvom Rady školy – delegovaných zástupcov obce tlmočiť školám
návrhy na aktivity v prospech obce
Opatrenie 6.3.2 Vytvoriť podmienky pre odborné vzdelávanie v šk. inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Aktivita
6.3.2.1 Zriadiť odborné učebne na úrovni predškolského vzdelávania

Termín
2022 - 2024

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Počet zriadených učební

-

Počet zriadených učební

Vedenie ZŠ s MŠ
6.3.2.2 Zriadiť odborné učebne na úrovni základného vzdelávania

2022 - 2024

Obec
Vedenie ZŠ s MŠ

Opatrenie 6.3.3 Rozšíriť ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež v čase prázdnin v spolupráci s jednotlivými subjektami na území obce
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

6.3.3.1 Vytvoriť zoznam možných voľnočasových aktivít počas prázdnin v

2022 - 2024

Obec

-

Vytvorený dokument
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spolupráci s miestnymi inštitúciami, aktivistami a dobrovoľníkmi (koncom

Referát školstva, kultúry

kalendárneho roka) komunitné centrum, cirkvi a pod.

a športu
Zamestnanci KC

Priorita 7 Aktívne začlenenie a dostupné služby
Špecifický cieľ 7.1 Aktívne začlenenie a dostupné služby na základe potrieb jednotlivých cieľových skupín
Opatrenie 7.1.1 Vytvoriť ponuku komunitne poskytovaných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej
osoby pri sebaobsluhe (terénnych, v prirodzených podmienkach, ambulantných).
Aktivita

Termín

7.1.1.1 Poskytovať sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby (zákon č.

2022 - 2024

444/2008, §36), ktoré bude súčasťou polyfunkčného objektu

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Poskytnuté služby

-

Počet klientov

-

Počet poskytnutých služieb

-

Počet klientov

-

Počet užívateľov služby

-

Počet pracovníkov

-

Počet aktivít

Referát Zariadenia
opatrovateľskej služby
Prakovce 277
Referát sociálnych vecí

7.1.1.2 Poskytovať domácu opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí klienta

2022 - 2024

(448/2008, §41) v zmysle VZN č.3/2012

Obec
Referát sociálnych vecí

7.1.1.3 Poskytovať sociálne služby v rámci komunitného centra podľa plánu

2022 - 2024

(448/2008, § 24d)

Obec
Referát sociálnych vecí
Komunitné centrum

7.1.1.4 Poskytovať nízkoprahové sociálne služby pre rodinu s deťmi v komunitnom

2022 - 2024

centre

Obec
Referát sociálnych vecí
Komunitné centrum

7.1.1.5 Zabezpečiť sociálnu službu v zmysle §58 z.448/2008 – jedáleň (aj

2022 - 2024

prostredníctvom donášky) v školskej jedálni

Obec
Referát sociálnych vecí

7.1.1.6 Realizovať kvalifikovanú terénnu sociálnu prácu v lokalitách MRK v

2022 - 2024

zmysle príručiek www.ia.gov.sk

Obec
Referát sociálnych vecí
Komunitné centrum

7.1.1.7 Poskytovať sociálne a pracovné poradenstvo a osvetu v oblasti hygieny a

2022 - 2024

zdravia terénnymi sociálnymi pracovníkmi pre MRK.

Obec
Referát sociálnych vecí
Komunitné centrum

Opatrenie 7.1.2 Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti, podpora sociálnej integrácie
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Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

7.1.2.1 Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti, podpora

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

sociálnej integrácie

Referát sociálnych vecí

Opatrenie 7.1.3 Vytvoriť informačný kanál na komplexné informovanie obyvateľov o sociálnych službách na území Prakovce (prípadne o dostupnosti poskytovania sociálnych služieb v
regióne)
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

7.1.3.1 Informovať obyvateľov obce o sociálnych službách prostredníctvom web

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

-

Počet stretnutí

stránky obce, obecného časpisu, ob. tabúľ

Referát sociálnych vecí

7.1.3.2 Vytvoriť pravidelné stretnutia poskytovateľov sociálnych služieb a

2022 - 2024

ostatných aktérov rozvoja obce v sociálnej oblasti (min.1x ročne) na vzájomné

Obec
Referát sociálnych vecí

informovanie sa a vytváranie partnerských iniciatív pri riešení problémov v
sociálnej oblasti
Opatrenie 7.1.4 Vybudovať priestory pre sociálne bývanie a poskytovanie chýbajúcich sociálnych služieb (seniori a ost.sociálne skupiny) Zabezpečiť dostatočné kapacity bývania pre jednotlivé
skupiny obyvateľov
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

7.1.4.1 Vybudovať obecné nájomné byty bežného štandardu

2022 - 2024

Obec

-

Počet bytov

7.1.4.2 Vybudovať sociálne bývanie pre MRK - vypracovať PD

2022 - 2024

Obec

-

Počet zrealizovaných
projektov

Opatrenie: 7.1.5 Rozšíriť územie cintorína a realizovať jeho oplotenie
Aktivita
7.1.5.1 Rozšíriť územie urnového hája

Termín
2022 - 2024

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Počet aktivít

Obec

-

Počet aktivít

Obec

-

Počet aktivít

Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

7.1.5.2 Pripraviť územie pre výstavbu nového cintorína (v ÚPN)

2022 - 2024

7.1.5.3 Realizovať výstavbu nového cintorína

2022 - 2024

Referát koordinácie
malých obecných
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služieb a aktivačných
prác
Špecifický cieľ 7.2 Vytvoriť podmienky a podporu pre rozvoj spoločenského života obce
Opatrenie 7.2.1 Zabezpečiť kvalitné materiálno - technické vybavenie a ľudské zdroje obce pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života.
Aktivita

Termín

7.2.1.1 Zabezpečiť kvalitné ozvučenie a svetelnú techniku pre spoločenské,

2022 - 2024

kultúrne a športové podujatia v exteriéroch

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Obec

-

Počet zakúpenej techniky

-

Počet zrealizovaných aktivít

-

Počet zrealizovaných aktivít

-

Počet zakúpenej techniky

-

Počet zrealizovaných aktivít

Referát správy majetku,

- vyhľadať vhodné ponuky a technické možnosti prenosnej ozvučovacej a svetelnej

referát verejného

techniky

obstarávania

- zakúpiť prenosnú ozvučovaciu a svetelnú techniku
7.2.1.2 Vybudovať malé pódium so zastrešením - vypracovať PD

2022 - 2024

- vypracovať štúdiu malého amfiteátra

Obec
Referát správy majetku,

- vybudovať pódium so zastrešením

referát verejného

- vybudovať hľadisko v malom amfiteátri

obstarávania
Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

7.2.1.3 Zriadiť tradičné kultúrne zaujímavosti

2022 - 2024

- zriadiť expozíciu – „Dom remeselných tradícií obce“ ako súčasť Európskej

Obec
Referát správy majetku,

železnej cesty - - vypracovať PD

referát verejného

- vybudovať tradičný „tanzplatz“ – tančiareň

obstarávania
Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

7.2.1.4 Zabezpečiť kvalitné materiálne vybavenie obecných súborov

2022 - 2024

- materiálno - technické vybavenie súborov (pracujúcich pod obcou)

Obec
Referát správy majetku,
referát verejného
obstarávania

7.2.1.5 Vytvoriť platformu pre rozvoj kvality kultúrno-spoločenského života

2022 - 2024
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- zriadiť fórum aktivistov a zabezpečiť jeho pravidelné stretávanie (konferencia,

Referát školstva, kultúry

výročné stretnutie, okrúhly diskusný stôl,...) – iniciované obcou

a športu

- vypracovať ročný plán kultúrno-spoločenských aktivít

Referát všeobecnej

- pripraviť a prepracovať grantové podmienky malého grantového systému obce

správy

(VZN)

Vedenie ZŠ a MŠ
Občianske združenia
obce
Opatrenie 7.2.2 Podporiť originálne i tradičné kultúrno-spoločenské podujatia obce v spolupráci s jednotlivými kultúrno-spoloč. zložkami a aktívnymi jednotlivcami
Aktivita

7.2.2.1 Zabezpečiť organizovanie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Počet zrealizovaných aktivít

- v rámci Dní Prakoviec udeľovať Cenu obce a Cenu starostu aktívnym občanom

Referát školstva, kultúry

- pripravovať a organizovať tematické zájazdy organizované SZZP a Jednotou

a športu

dôchodcov

Referát všeobecnej

- pripravovať a organizovať podujatie Slovanská pieseň – regionálnu súťažnú

správy

prehliadku slovanských piesní

Vedenie Zš a Mš

- pripravovať a organizovať podujatie Deň Prakoviec prezentáciu domácich a

Občianske združenia

pozvaných umeleckých kolektívov

obce

- pripravovať a organizovať Oslavy SNP so zámerom propagácie historického
odkazu SNP
- pripravovať a organizovať podujatie Striebro vo vlasoch - Úcta k starším program venovaný jubilantom
- pripravovať a organizovať podujatie Vianočný jarmok - propagáciu a prezentáciu
tradičných vianočných zvykov
- pripravovať a organizovať prehliadku hud. skupín/kapiel a dychových hudieb a
iných umeleckých kolektívov s medzinárodnou účasťou
- pripravovať a organizovať Estrádne programy žiakov deviatych ročníkov ZŠ
- pripravovať a organizovať Country bál
- pripravovať a organizovať podujatie Deň matiek – program detí ZŠ s MŠ
venovaný matkám
- pripravovať a organizovať podujatie Vianočná besiedka - program detí ZŠ s MŠ
pre rodičov a priateľov školy
- pripravovať a organizovať Podujatie pre starých rodičov - program detí ZŠ s MŠ
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pre starých rodičov
- pripravovať a organizovať podujatie Po stopách SNP– návšteva pamätných miest
- pripraviť a organizovať Rómsky festival v rámci Dňa Rómov, pripraviť v rámci
Rómskeho festivalu ocenenie a zviditeľnenie pozitívnych príkladov aktívnych
obyvateľov
- pripravovať a realizovať podujatie knižníc "Noc s Andersenom“ (ZŠ)
- pripravovať a realizovať podujatie "Dni Dobšinského rozprávok" (ZŠ)
- organizovať pravidelné spoločenské stretnutia seniorov - "Čaj o piatej"
- osloviť pre vedenie obecného spevokolu vhodného aktivistu
- organizovať a realizovať podujatie „Prakovská hviezdička“ v rámci Dní
Prakoviec (v spoluprácu so SZUŠ)
- Veľkonočná predajná výstava ručných prác nielen Prakovčanov
Opatrenie 7.2.3 Zabezpečiť organizovanie nových originálnych kultúrno-spoločenských podujatí
Aktivita

Termín

7.2.3.1 Zabezpečiť organizovanie nových originálnych kultúrno-spoločenských

2022 - 2024

podujatí

Zodpovedný

Financovanie

Obec

Ukazovateľ výstupu

-

Počet zrealizovaných aktivít

Referát školstva, kultúry

- Celodenné podujatie spojené s propagáciou LESOV (ochrana, práce v lese) a

a športu

pobytu v prírode (turistika, poľovníctvo) a kultúrnym programom

Referát všeobecnej
správy
Vedenie ZŠ a MŠ
Občianske združenia
obce
Prioritná oblasť D – Inteligentnejšia obec

Priorita 8 SMART obec
Špecifický cieľ 8.1 Zabezpečiť jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšej a sebestačnejšej obci
Opatrenie 8.1.1 Zabezpečiť jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšej a sebestačnejšej obci
Aktivita
8.1.1.1 SEAK Smart City - riadenie verejného osvetlenia

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Počet zrealizovaných

Referát správy majetku,
referát verejného
obstarávania
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8.1.1.2 SENSONEO - manažment odpadov

2022 - 2024

Obec

-

Referát správy majetku,

Počet zrealizovaných
projektov

referát verejného
obstarávania
8.1.1.3 ZELENÝ BICYKEL - komplexná príprava a prevádzka systému

2022 - 2024

zdieľaných bicyklov

Obec

-

Referát správy majetku,

Počet zrealizovaných
projektov

referát verejného
obstarávania
8.1.1.4 MVI - komplexný systém na komunikáciu s občanmi, podnikateľmi,

2022 - 2024

turistami a študentami pomocou online nástrojov s prepojením na informačné

Obec

-

Referát správy majetku,

systémy obce

Počet zrealizovaných
projektov

referát verejného
obstarávania
Prioritná oblasť E – Obec bližšie k občanom

Priorita 9 Prevencia negatívnych spoločenských javov
Špecifický cieľ 9.1 Prevencia negatívnych spoločenských javov
Opatrenie 9 .1.1Prevencia negatívnych spoločenských javov a vytváranie bezpečného fyzického prostredia v obcí
Aktivita
9.1.1.1 Dobudovanie bezpečnej infraštruktúry pre prevenciu kriminality

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Počet zrealizovaných

- dobudovať kamerový systém- sídlisko SNP (nákupné centrum KOCKA, detské

projektov

ihrisko, park)
- dobudovať kamerový systém - Sídlisko Breziny (panelová cesta, Zdravotné
stredisko, Kultúrny dom, futbalový štadión a okolie)
- dobudovať kamerový systém - Stará časť obce (Požiarna zbrojnica, Nákupné
stredisko)
- dobudovať kamerový systém - Okrajové časti obce (Čurinka, Za traťou, Hutno,
Gelnická dolina, Prakovská dolina)
9.1.1.2 Zvyšovanie informovanosti občanov v oblasti prevencie kriminality

2022 - 2024

Obec

-

Počet zrealizovaných
projektov

9.1.1.3 Miestne poriadkové hliadky

2022 - 2024

Obec

-

Počet zrealizovaných
projektov
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Priorita 10 Infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas
Špecifický cieľ 10.1 Infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas
Opatrenie10.1.1 Budovanie dostupnej infraštruktúry
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

10.1.1.1 Vybudovať detské ihrisko na Brezinách - vypracovať PD

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

10.1.1.2 Vybudovať multifunkčné ihrisko pri SOŠ - v zmysle existujúcej PD

2022 - 2024

Obec

-

Počet vybudovaných

Referát správy majetku,

multifunkčných ihrísk

referát verejného
obstarávania
Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác
10.1.1.3 Vybudovať detské ihrisko pri bytovom dome 199 - vypracovať PD

2022 - 2024

Obec

-

Referát správy majetku,

Počet vybudovaných
multifunkčných ihrísk

referát verejného
obstarávania
Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác
10.1.1.4 Vybudovať oddychovú zónu v lese v rámci Lesného náučného chodníka -

2022 - 2024

v zmysle existujúcej PD

Obec

-

Referát správy majetku,

Počet vybudovaných
oddychových zón

referát verejného
obstarávania
Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác
Opatrenie 10.1.2 Zvyšovanie záujmu občanovo pohybové aktivity a podpora zdravého životného štýlu
Aktivita

Termín

164

Zodpovedný

Financovanie
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10.1.2.1 Vytvoriť podmienky pre vybudovanie sezónneho klziska (zavedenie

2022 - 2024

prívodu vody, rozoberateľné mantinely, osvetlenie)

Obec

-

Počet zrealizovaných aktivít

Referát správy majetku,
referát verejného
obstarávania
Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

10.1.2.2 V spolupráci s klubom adrenalínových cyklistov vybudovať prírodný areál

2022 - 2024

pre ich aktivity

Obec

-

Počet vybudovaných areálov

-

Počet aktivít

-

Počet vybudovaných

Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

10.1.2.3 Rozšíriť priestory posilňovne v hospodárskej budove (drobné stavebné

2022 - 2024

úpravy, zakúpenie posilň.strojov)

Obec
Referát koordinácie
malých obecných
služieb a aktivačných
prác

10.1.2.4 Exteriérové ihrisko

2022 - 2024

Obec
Referát koordinácie

exteriérových ihrísk

malých obecných
služieb a aktivačných
prác
10.1.2.5 Zabezpečiť kvalitných športovcov i vedúcich jednotlivých športov

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

- Osloviť a motivovať (aj finančne) aktívnych a kvalitných nadšencov v oblasti
športu pre vedenie jednotlivých športov
- Vychovávať mladých,
10.1.2.6 Podporiť pestrosť aktivít pre deti a mládež (florbal, šach, volejbal,
netradičné športy) i tradičné športy a športové podujatia
- pripravovať a organizovať podujatie Obecná futbalová liga
- pripravovať a organizovať Memoriál Ing. Jozefa Pavlova vo volejbale
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- pripravovať a organizovať turistické podujatie Po partizánskych chodníčkoch v
spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať turistické podujatie Novoročný výstup na Kloptaň v
spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať turistické podujatie Veľkonočný výstup na Ostrý vrch
v spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať Otvorenie jarnej turistickej sezóny– prechod Jaklovce
– Plejsy – Prakovce v spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať podujatie Splav Dunajca v spolupráci s turistickým
klubom
- pripravovať a organizovať podujatie MDD na Trohanke –turistický zraz
venovaný deťom v spolupráci s turistickým klubom
- pripravovať a organizovať Šachový novoročný turnaj (šachový klub)
- pripravovať a organizovať Open Prako – stretnutie šachistov (šachový klub)
-pripravovať a organizovať Deň športu – športové súťaže organizované SZZP a
Jednotou dôchodcov
- pripravovať a organizovať podujatie Stretnutie troch generácií – športové súťaže
organizované SZZP a Jednotou dôchodcov C
- osloviť s ponukou spolupráce miestny neformálny klub adrenalínových cyklistov
Priorita 11 Manažment služieb cestovného ruchu
Špecifický cieľ 11.1 Zlepšovanie manažmentu služieb a infraštruktúry podporujúcich kultúrne dedičstvo, komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch
Opatrenie 11.1.1Budovanie a modernizácia turistickej infraštruktúry na prepájanie kultúrneho a prírodného dedičstva
Aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

11.1.1.1 Budovanie a modernizácia turistickej infraštruktúry na prepájanie

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

kultúrneho a prírodného dedičstva
Opatrenie 11.1.2 Podpora ostatnej infraštruktúry spojenej s kultúrnymi a prírodnými aktivitami regiónu
Aktivita
11.1.2.1 Podpora ostatnej infraštruktúry spojenej s kultúrnymi a prírodnými

Termín

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

2022 - 2024

Obec

-

Počet aktivít

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

aktivitami regiónu
Opatrenie11.1.3 Zlepšenie dostupnosti informácií o kultúrnych a prírodných aktivitách CR
Aktivita

Termín
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11.1.3.1 Zlepšenie dostupnosti informácií o kultúrnych a prírodných aktivitách CR

2022 - 2024

Zdroj: Vlastné spracovanie

167

Obec

-

Počet aktivít
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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
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•

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 Prakovce na roky 2022-2028
Prioritná oblasť

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Rok 2025

Rok 2026

Rok 2027

Rok 2028

A Ekologickejšia obec
B Prepojenejšia obec
C Sociálnejšia obec
D Inteligentnejšia obec
E Obec bližšie k občanom

Zdroj: Vlastné spracovanie

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

Označ.

opatr

aktivity

1.1.1

Náklady spolu

Verejné

Národné

Zdroje

Súkrom.

úver.

zdroje

zdroje

EÚ

zdroje

zdroje

EIB

Iné
zdroje

celkom

celkom

celkom

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.1.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.1.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.1.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.1.1.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h
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1.1.1.6

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.2.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.2.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.2.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.2.3.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.2.3.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.3.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.3.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.3.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.3.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.3.2.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.4.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.4.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.4.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.4.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.5.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.5.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.6.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.6.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.7.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.7.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.5

a=b+e+f+g+

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.6

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.7

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.8

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.9

a=b+e+f+g+

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.10

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.11

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.12

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.1.13

a=b+e+f+g+

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.2.3

a=b+e+f+g+

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.1.3

2.1.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

2.2.1

2.2.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

3.1.1

3.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

3.1.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

1.2.1
1.2.3

1.3.1
1.3.2

1.4.1

1.5.1
1.6.1
1.7.1
2.1.1

2.1.2

3.1.2

3.1.2.1.

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.1.1

4.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.1.2

4.1.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.2.1

4.2.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.2.2

4.2.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.2.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

4.2.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.2.3
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5.1.1
5.2.1
5.3.1

4.2.3.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.2.3.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

4.2.3.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

5.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

5.1.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

5.2.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

5.2.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

5.3.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

5.3.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

5.3.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

5.3.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

5.3.1.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

6.1.1

6.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.2.1

6.2.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.3.1

6.3.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

6.3.2

6.3.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

6.3.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

6.3.3

6.3.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1.1

7.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.1.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.1.6

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.1.7

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.2

7.1.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1.3

7.1.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1.3.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1.4.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1.4.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1.5.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1.5.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.1.5.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.2.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.2.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.2.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.2.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.2.1.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.2.2

7.2.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

7.2.3

7.2.3.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

8.1.1

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

9.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

9.1.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

9.1.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

10.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

7.1.4
7.1.5

7.2.1

9.1.1

10.1.1
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10.1.1.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

10.1.1.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

10.1.1.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

10.1.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

10.1.2.2

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

10.1.2.3

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

10.1.2.4

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

10.1.2.5

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

10.1.2.6

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

11.1.1

11.1.1.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

C

d

e

f

g

h

11.1.2

11.1.2.1

a=b+e+f+g+h

b=c+d

c

d

e

f

g

h

11.1.3

11.1.3.1

a=b+e+f+g+h
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ZÁVER
PHRSR obce Prakovce 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 Prakovce bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:
.................................. uznesenie č. ......................................

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

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

pečiatka obce

starosta obce
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