
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

„Program rozvoja obcí Mikroregiónu Stredná Topľa na roky 2015 - 2022“ 
 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI 
1. Názov:  

Združenie obcí mikroregiónu Stredná Topľa 
2. IČO: 37885171 
3. Sídlo: Klepár 1, 086 12 Kurima 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa: (predseda združenia) 
Ing. František Olah, Hlavná 200, 0911 897 352 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 
možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie: 
(predseda združenia) 
 Ing. František Olah, Hlavná 200, 0911 897 352 
 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
1. Názov: 

Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa - aktualizácia 
2. Charakter: 

Podľa § 4 ods. 1 zákona MR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 
a súvisiacich ustanovení zákona je Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa  na roky 2015 - 
2022 strategickým dokumentom spracovávaným pre oblasť regionálneho rozvoja, podliehajúcom 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. 
Predkladaný strategický dokument Plán rozvoja rieši využitie malých území na miestnej úrovni 
v zastavanom území obce podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona 24/2006 Z. z..   

3. Hlavné ciele: 
Poslaním Plánu rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa v novom programovacom období do 
roku 2022 je určiť prioritné smerovanie rozvoja obcí vo všetkých strategických oblastiach, ktoré 
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov obcí. 
Hlavné plánované činnosti v obciach mikroregiónu Stredná Topľa na obdobie do roku 2022 sú 
najmä tieto: 
- Rekonštrukcia miestnych a štátnych komunikácií v obciach 
- Výstavba chodníkov, parkovísk, cyklotrás a rekonštrukcia mostov v obciach 
- Vybudovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie v obciach 
- Rekonštrukcia elektrickej rozvodnej siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia v obciach  
- Modernizácia plynofikácie obcí 
- Zregulovanie prítokov potokov a rieky Topľa 
- Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby, výstavba nízkoštandardných nájomných bytov - 
- Vysporiadanie pozemkov a vznik nových stavebných pozemkov 
- Vybudovanie farmárskych dvorov 
- Vybudovanie zón pre malých a stredných podnikateľov 
- Modernizácia a rozšírenie areálov a kapacít základných a materských škôl v obciach 
- Vzniku komunitných centier 
- Budovanie zariadení so starostlivosťou o seniorov 
- Podpora vzniku zdravotníckych zariadení v obciach 
- Vybudovanie priestorov na voľno-časové a kultúrne aktivity v obciach - amfiteáter, detské a     
multifunkčné ihriská 
- Rozvoj turistických a agroturistických aktivít v obciach - vybudovanie verejnej   plochy športu 
a oddychu v obciach 
- Vybudovanie zberných dvorov a kompostovísk 
- Rekonštrukcia verejných budov za účelom úspory energie a bezbariérového prístupu do budov  

4. Obsah (osnova): 
Obsah Plánu rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa je legislatívne vymedzený zákonom č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 



neskorších predpisov. Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa bol metodicky spracovaný 
z materiálu „Metodika na vypracovanie programu Hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce/obcí/VÚC“, verzia 2.0, február 2015 a obsahuje rozpracovanie nasledovných častí: 

ÚVOD: táto časť dokumentu obsahuje obsah dokumentu podľa jednotlivých kapitol, stručný 
popis kontextu vzniku a chronológie prípravy Plánu rozvoja obcí, stručné zhrnutie 
východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia a stručný 
popis inštitucionálneho a časového zabezpečenia spracovania PHSR; 
ANALYTICKÁ ČASŤ: táto časť dokumentu obsahuje komplexnú analýzu súčasného stavu 
územia; je členená na ANALÝZU VNÚTORNÉHO PROSTREDIA, ANALÝZU 
VONKAJŠIEHO PROSTREDIA, hodnotenie realizácie existujúceho PHSR vrátane 
vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov a zhodnotenie 
súčasného stavu územia (SWOT); 
STRATEGICKÁ ČASŤ: táto časť dokumentu obsahuje víziu územia, formuláciu a návrh 
stratégie, a výber a popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja;  

PROGRAMOVÁ ČASŤ:  táto časť dokumentu obsahuje konkrétne opatrenia a aktivity 
vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám a súbor ukazovateľov výsledkov a 
dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt; 

REALIZAČNÁ ČASŤ:  je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia realizácie programu rozvoja mikroregiónu, systém monitorovania a 
hodnotenia plnenia programu rozvoja s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a 
časový harmonogram realizácie programu rozvoja formou akčných plánov; 
FINANČNÁ ČASŤ: obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja mikroregiónu; 
ZÁVER: obsahuje finalizáciu dokumentu a jeho predloženie na schválenie; 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu: 
S ohľadom na spôsob prípravy dokumentu a výber vhodných riešení pre ďalší rozvoj obcí, neboli 
pripravené variantné riešenia strategického dokumentu. Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná 
Topľa je dokumentom záväzným a v prípade  zmien bude spracovaný a aktualizovaný v súlade 
so zákonom. Následne bude Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa predmetom 
schvaľovania.  

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 
 

TERMÍN: 
marec – október 
2015 

III IV V VI VII VIII IX X 

Úvod          

Analytická časť         

Strategická časť         

Programová časť         

Realizačná časť         

Finančná časť         

Záver         

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 
Strategický dokument Plán rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa je spracovaný v súlade s 
Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. 
mája 2014), Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015, 
ÚPN VÚC Prešovského kraja, ako aj zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.  

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 
Zhromaždenie združenia mikroregiónu Stredná Topľa a obecné zastupiteľstvá jednotlivých obcí 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:  
Uznesenie zhromaždenia združenia, Uznesenia obecných zastupiteľstiev.  

 
III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 
1. Požiadavky na vstupy: 



Analýza súčasného stavu územia vo všetkých jeho oblastiach (najmä prírodné podmienky, 
sociálna a ekonomická oblasť, ...) a zhodnotenie stavu územia. 

2. Údaje o výstupoch: 
Výstupmi sú vízia obcí mikroregiónu Stredná Topľa a následne stanovenie hlavných cieľov 
rozvoja, špecifických cieľov, definovanie opatrení a aktivít pre ich dosiahnutie a napokon zoznam 
merateľných ukazovateľov. 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
Navrhované aktivity Plánu rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa sú prioritne zamerané na 
zvyšovanie kvality života obcí, pričom konkrétne aktivity sú zamerané aj na skvalitňovanie 
životného prostredia. Výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie budú mať najmä aktivity 
zamerané na odkanalizovanie obcí, revitalizáciu zelene v obciach, skvalitňovanie odpadového 
hospodárstva.  

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 
Navrhované aktivity Plánu rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa sú prioritne zamerané na 
zvyšovanie kvality života obcí, čiže aj zvyšovanie kvality života ich občanov a ich zdravotný stav. 
Pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva budú mať najmä aktivity zamerané na šport, úpravy 
verejných priestranstiev.  

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho 
významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné 
oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 
Na území obcí sa nenachádza žiadne chránené územie, oblasť ani pásmo. Navrhované 
opatrenia majú za cieľ zachovať a nenarušiť životné prostredie. 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 
Pri realizácii jednotlivých aktivít nie sú známe riziká, ktoré by mali závažný vplyv na životné 
prostredie alebo zdravie obyvateľstva. 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 
S ohľadom na polohu, charakter územia a aktivity strategického dokumentu nie sú známe žiadne 
vplyvy, ktoré by presahovali štátne hranice. 
 

IV. DOTKNUTÉ SUBJEKTY 
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení: 

Realizácia aktivít Plánu rozvoja obcí mikroregiónu Stredná Topľa sa bude dotýkať najmä 
obyvateľov obcí a podnikateľských a neziskových subjektov v obciach. Aktivity sú zároveň 
zamerané tak, aby posilnili pozitívny rozvoj jednotlivých dotknutých subjektov.  

2. Zoznam dotknutých subjektov: 
V rámci štátnej správy všetky príslušné orgány vstupujúce do schvaľovacieho procesu 
investičných zámerov. 

3. Dotknuté susedné štáty: 
Obce mikroregiónu Stredná Topľa nie sú prihraničnými obcami, ale nachádzajú sa v blízkosti 
Poľskej republiky. Z hľadiska Plánu rozvoja obcí to možno definovať ako pozitívne.   
 

V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE  
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 

charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu): 
Súčasťou strategického dokumentu sú tabuľky, grafy a mapa.  

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 
Nie sú. 
 

VI. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA 
Hažlín 12.12.2015 
 

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
1. Meno spracovateľa oznámenia: 

       JUDr. Monika Jurčová 
 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, 
pečiatka: 

       Ing. František Olah 


