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využívali na chov hovädzieho dobytka, koní a ošípaných. v súčasnosti sa chová iba hovä-

dzí dobytok. 

Kvalita vody je subjektívne vnímaná ako neuspokojivá, pozitívnejšie je vnímaná kvalita 

pôdy a vzduchu. 

Zhrnutie: 

 Všeobecne je možné povedať, že hospodársky potenciál územia, napriek jeho optimál-

nym podmienkam pre rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva, nie je dostatočne využitý, 

čo je veľkou príležitosťou obce pre jej ďalšie smerovanie  

 Z poľnohospodárskej pôdy najvýznamnejšiu časť tvoria trvalo trávnaté porasty 

(59%), potom nasleduje orná pôda s podielom 38%, pričom v obci nepôsobia žiadni sa-

mostatne hospodáriaci roľníci  

 Z nepoľnohospodárskej pôdy 85 % predstavujú lesné pozemky 

 

1.1.1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO  

Jednou z povinných úloh obce je zodpovednosť s nakladaním odpadov podľa zákona č. 

223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vznikli na území 

obce a tieto povinnosti konkretizuje vo všeobecne záväznom nariadení (VZN). Náklady na 

práce s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho po-

platku podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.  

Obec zabezpečuje odvoz tuhého komunálneho odpadu cez externého dodávateľa (firma 

FÚRA Košice) podľa stanoveného harmonogramu, ktorá odpad vyváža na skládku v Papíne. 

v obci prebieha separovaný zber skla, PET fliaš, plastov, papiera, tetrapackov, pneumatík, ne-

bezpečného odpadu. Na území katastra je zaznamenaných nad 10 divokých skládok, ktoré sú 

priebežne likvidované aktivačnými pracovníkmi (VPP). 
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Obec nemá vybudovaný vodovod, kanalizáciu ani ČOV. s okolitými obcami Baškovce, 

Turcovce a Hrubov naďalej zostáva táto téma prioritou, ale pravdepodobne vo vzdialenejšom 

horizonte. Na zachytávanie odpadových vôd sú využívané žumpy alebo sú odpadové vody vy-

púšťané cez septiky a trativody do terénu a miestneho potoka. 

Zhrnutie: 

 V obci prebieha separovaný zber komunálneho odpadu, ale chýba riešenie na spraco-

vanie bioodpadu  

 Obec nedisponuje kompostárňou ani zberným dvorom 

 Obec nemá vybudovanú kanalizáciu ani čističku odpadových vôd 

 Na území katastra je evidovaných do 5 divokých skládok 

1.2 ANALÝZA SOCIÁLNEHO A KULTÚRNEHO ROZVOJA 

1.2.1 ŠKOLSTVO  

V minulosti obec pokrývala predškolské a školské vzdelávanie , v súčasnosti však už ma-

terskú a základná školu neprevádzkuje z dôvodu nízkeho počtu detí. Budova základnej školy je 

prechodne využívaná ako knižnica a na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Obyvatelia riešia 

predškolskú a školskú dochádzku v susedných obciach. Materskú školu navštevujú v Baškov-

ciach (6km) a Základnú školu v Ohradzanoch (7km). 

1.2.2 ZDRAVOTNÍCTVO  

Oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je v obci pokrytá a obyvatelia musia za 

ňou dochádzať 20 km do okresného mesta Humenné. Podporu odkázaným občanom v obci 

poskytuje Červený kríž.  V obci nie je dostupná lekáreň. 

1.2.3 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ  

Obec zatiaľ neposkytuje žiadnu formu starostlivosti pre odkázaných občanov, ale patrí 

to medzi priority obce. Zámerom obce je využiť po rekonštrukcii budovu základnej školy na 

zriadenie stacionára, ale zatiaľ nie sú splnené kritériá počtu klientov pre otvorenie stacionára. 
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1.2.4 INÁ VYBAVENOSŤ A MIESTNE SLUŽBY  

Z mobilných operátorov majú v obci pokrytie Orange. Domácnosti sú bez káblovej tele-

vízie a do cca 70% domácností má zavedený internet. Okrem predajne zmiešaného tovaru 

v obci nepôsobia žiadne verejné inštitúcie a iní poskytovatelia služieb.  

Na miestnej úrovni poskytuje svoje služby požiarny zbor a v obci je novovybudovaný 

dom smútku. 

V obci Černina sú vybudované rozvodné siete plynu, ale nemá verejnú kanalizácia ani 

vodovod. Stav ciest, chodníkov a verejného osvetlenia je nedostačujúci. Obci chýba kamerový 

systém a obecný rozhlas si vyžaduje rekonštrukciu. 

1.2.5 KULTÚRA A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY  

Obec má kultúrny dom, slúži na kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov obce, 

ale ponúka ho aj pre súkromné účely. Pravidelne organizuje tradičné slávnosti ako Deň obce, 

Mikuláš, Mesiaca úcty k starším a Športový deň obce. Na budove kultúrneho domu je osadená 

pamätná tabuľa partizánskej skupine Požarskij.  

Obec má zriadenú vlastnú webstránku, miestny rozhlas a v prípade potreby aj infor-

mačné listy. Prostredníctvom webstránky obecné zastupiteľstvo pravidelne a transparentne 

zverejňuje svoje dokumenty v súlade so zákonom.  

Obec Černina má vybudovaný pre svojich obyvateľov a návštevníkov park, ktorým pri-

amo preteká vodný tok. Miestne lesy sú bohaté na lesné plody.  

1.2.6 ŠPORT 

Nepriaznivý demografický vývoj obce mal vplyv aj na pôsobenie futbalového klubu TJ 

Družstevník Černina. Napriek tomu sa obec kontinuálne zapája do športových podujatí orga-

nizovanými okolitými obcami. V budove bývalej základnej školy obec dočasne vytvorila pod-

mienky pre stolný tenis a kalčeto. 
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Aj keď okolité prostredie je ako stvorené na cykloturistiku priamo katastrom obce zatiaľ 

nevedie žiadna cykloturistická trasa. Najbližšia je okruh č. 34 z Humenného do Ohradzian 

s pokračovaním do Nižných Ladičkoviec, Kochanoviec a následne Humenného, druhá cyklotur-

istická trasa taktiež míňajúca obec je trasa č. 33 vedúca z Vranova do Medzilaboriec prechá-

dzajúca najbližšie obcami Jankovce a Nižná Sitnica.  

Ako je z tabuľky č. 16 zrejmé, napriek nízkemu počtu obyvateľov v obci pôsobí niekoľko 

organizácií, ktoré sa podieľajú na pestrom komunitnom živote obce organizovaním rôznych 

podujatí.  

TABUĽKA 1 ZÁUJMOVÉ ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÉ ORGANIZÁCIE V OBCI 

Zameranie a forma združenia Názov 

Kultúrne súbory a iné kluby - 

Športové kluby - 

Verejnoprospešné záujmové organizácie Miestna akčná skupina TRI DOLINY, Regionálne 
združenie Ondavka 

Združenia/spoločenstvá/zväzy Miestny spolok Slovenského červeného kríža 

Hasičské zväzy - 

Cirkevné a náboženské organizácie Cirkevné ružencové bratstvo 

Pozemkové spoločenstvá Pozemkové spoločenstvo Černina 

Klub dôchodcov - 

Poľovnícke zväzy - 

Iné - 

Zdroj: OcÚ Černina 
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Zhrnutie: 

 V obci sa neposkytuje zdravotná starostlivosť 

 V obci pôsobí niekoľko záujmových klubov a združení 

 V zámeroch obce je v najbližšom období je riešenie sociálnej starostlivosti  

 Obec je pokrytá signálom mobilných operátorov a je v nej zavedený internet  
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2 SWOT ANALÝZA 

Infraštruktúra a občianska vybavenosť 

Silné stránky Slabé stránky 

Čiastočne vybudované základná infra-
štruktúra 

Bez prevádzky MŠ a ZŠ 

Novovybudovaný kostol Neobývané rodinné domy 

Plynofikácia obce Chýbajúca sieť chodníkov 

Vyhovujúci stav miestnych komunikácií Chýbajúce vybudované parkoviská pred vý-
znamnými objektami, chýbajúca autobusová 
zastávka 

Dom nádeje  Nevysporiadané vlastníctvo budovy školy 

Internetizácia obce, pokrytie mobilnými 
operátormi 

Nevyhovujúce vykurovanie budovy Obec-
ného úradu a Kultúrneho domu 

Obchod Nevyužitá budova školy – potreba rekon-
štrukcie okien a dverí  

Dopravná dostupnosť Slabá kvalita signálu a internetového pripo-
jenia 

Malebnosť obce Neinštalovaný kamerový systém 

 Chýbajúca sociálna starostlivosť  

Príležitosti Ohrozenia 

Priorita rozvoja – dobudovanie základnej 
infraštruktúry- vodovod, kanalizácia 

Nedostatok financií z obecného rozpočtu  

Možnosť využívania neobývaných do-
mov na chalupárenie 

Zvyšujúce sa ceny nehnuteľnosti 

Záujem o využitie prázdnych budov 
v obecnom vlastníctve na poskytovanie 
verejno-prospešných služieb rôzneho za-
merania 

Zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov 

Rekonštrukcia budovy Obecného úradu 
a Kultúrneho domu 

Náročné podmienky čerpania prostriedkov 
z EÚ fondov 
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Ekonomický potenciál, ľudské zdroje 

Silné stránky Slabé stránky 

Obec má vo vlastníctve : vodný tok, bu-
dova ZŠ a školský byt, pozemky, detské 
ihrisko, park 

Nevysporiadané vlastníctvo budovy školy 

Prírodné podmienky vhodné pre poľno-
hospodárstvo a chov dobytka  

Nedostatok pracovných príležitostí 

Podnikanie v stavebníctve, poľnohospo-
dárstve a chove dobytka 

Nižšia úroveň vzdelanosti 

Aktívne združenia a spolky v obci: 
Miestny spolok Slovenského červeného 
kríža, Cirkevné ružencové bratstvo, Po-
zemkové spoločenstvo Černina 

Stagnujúci demografický vývoj 

Aktívne obyvateľstvo zaujímajúce sa život 
a budúcnosť obce 

Chýbajúce zručnosti v podnikaní – vypraco-
vanie podnikateľského zámeru, marke-
tingu, účtovníctve .. 

Príležitosti Ohrozenia 

Nevyužívané objekty v obci vhodné pre 
turistický ruch alebo podnikanie 

Obmedzený obecný rozpočet  

Záujem o využitie prázdnych budov 
v obecnom vlastníctve na poskytovanie 
verejno-prospešných služieb rôzneho za-
merania 

Zvyšujúce sa ceny nehnuteľnosti 

Rekonštrukcia budovy Obecného úradu 
a Kultúrneho domu 

Zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov 

Vypracovanie Územného plánu obce Nízka miera motivácie na udržanie kvalifi-
kovanej pracovnej sily 

 

Životné prostredie 

Silné stránky Slabé stránky 

Plynofikácia obce Absencia vodovodu 

Bezprostredná blízkosť horského prostre-
dia 

Divoké skládky odpadu 

Komplexne triedený separovaný odpad Nevybudovaná splašková kanalizácia 

Prírodné bohatstvo s lesmi, pasienkami Absencia protipovodňových opatrení 

Obecný park Zastaralá technika na udržiavanie verejných 
priestranstiev 
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Prameň Černina Nedostatočné právne povedomie občanov 

Okrasná zóna v centre obce – dažďová 
záhrada 

Absencia kompostárne/zberného dvora 

 Absencia územného plánu 

Príležitosti Ohrozenia 

Vybudovanie obecného vodovodu Nedostatok financií 

Vybudovanie splaškovej kanalizácie Nepripravené technické projekty na enviro-
mentálnu infraštruktúru 

Vhodné podmienky pre rozvoj ekologic-
kého poľnohospodárstva 

Nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi 

Turistický chodník s oddychovým mies-
tom pri prameni Černina 

Klimatické zmeny 

Zvyšujúce sa dotácie pre poľnohospodá-
rov 

Nevýhodné podmienky čerpania úverových 
zdrojov z komerčných bánk 

Estetizácia obce – výsadba okrasnej ze-
lene 

 

 

Kultúra, šport, aktívny oddych 

Silné stránky Slabé stránky 

Kultúrny dom Ukončenie činnosti aktívneho futbalu 

Vybudované futbalové ihrisko Nedostatok športovísk 

Fungujúca obecná knižnica Neaktualizovaná webovská stránka obce 

Cyklotrasy v okolí obce Nevyužitý prameň Černina 

Klub mladých – vytvorené podmienky pre 
záujmové aktivity mládeže (kalčeto, pin-
gpong) 

Neinštalované informačné tabule v obci  

Organizovanie medziobecných športo-
vých akcií  

Konzumná forma zábavy mladých ľudí 

Príležitosti Ohrozenia 

Vybudovanie viacúčelového športového 
ihriska pre letné a zimné športy 

Nepripravená technická dokumentácia 

Vybudovanie multimediálnej knižnice Nedostatok financií na rekonštrukcie 

Rekonštrukcia kultúrneho domu Slabá podpora kultúry zo strany štátu 
a VUC 
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Obnovenie aktívneho futbalu v obci Vandalizmus 

Sociálna infraštruktúra pri futbalovom 
ihrisku 

Klesajúci počet obyvateľov 
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3 STRATEGICKÁ ČASŤ 

Cieľom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Černina (ďalej 

PHSR) je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne 

záujmy jej občanov a je v súlade so strategickými cieľmi a prioritami štátu, vyššieho územného 

celku.  

Strategický cieľ Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Černina kon-

krétne napĺňajú celkový cieľ regionálneho rozvoja tým, že vytvorením tohto významného stra-

tegického dokumentu sa na miestnej úrovni vytvoria podmienky pre implementáciu navrhnu-

tého Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2016 – 2021, ktorého hlav-

ným cieľom je prostredníctvom jednotlivých opatrení zvýšiť vybavenosť územia zariadeniami 

občianskej infraštruktúry s ohľadom na zabezpečenie ich dostupnosti a kvality poskytovaných 

služieb. 

PHSR Černina je základným nástrojom obce, ktorý určuje smer jej napredovania, pre pl-

nenie strednodobých a dlhodobých cieľov, ktoré umožnia vytvárať spoločný produkt, posky-

tujúci kvalitné podmienky pre život všetkých jej občanov a návštevníkov pri rešpektovaní 

územného plánu obce. Tento strategický dokument posilní regionálny rozvoj tým, že stanoví 

postupy podporujúce miestne iniciatívy. Zároveň pomôže zvýšiť absorpčnú kapacitu regiónu 

pomocou podpory aktivít regionálnych a lokálnych rozvojových organizácií a podporou prí-

pravy strategicky významných projektov. 

Táto časť obsahuje: 

 Víziu územia obce Černina 

 Formuláciu a návrh stratégie 

 Výber a popis strategického cieľa a špecifických cieľov v jednotlivých prioritách 

Pri sformulovaní vízie, stratégie a cieľov obce sa vychádza z aktuálne schválených stra-

tegických dokumentov na národnej úrovni pri zohľadnení celoeurópskej stratégie s názvom 

Stratégia Európa 2020. 
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Základom Stratégie Európa 2020 sú 3 navzájom sa doplňujúce priority a to: 

 Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii 

 Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospo-

dárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje 

 Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou nezamestnanosti, ktoré 

zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť 

Na základe vyššie uvedených priorít si EÚ stanovila do roku 2020 päť hlavných cieľov, 

ktoré chce dosiahnuť a to: 

 Miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov by mala dosiahnuť 75%, 

 Úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3% HDP EÚ, 

 Je potrebné dosiahnuť ciele „20/20/20“ v oblasti klímy/energie (vrátane zvýšenia zá-

väzku, pokiaľ ide o zníženie emisií na 30%, ak budú na to vhodné podmienky, 

 Podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10% a mi-

nimálne 40% mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie 

 Počet ľudí ohrozených chudobou by mal klesnúť o 20 miliónov  

Pre obdobie rokov 2016-2023 s výhľadom do roku 2025 si obec Černina stanovila víziu, 

ktorá má napomôcť k dosiahnutiu vyššie stanovených cieľov EÚ. 

Vízia obce Černina:  

Víziou obce aj v ďalšom programovacom období je všestranný a zodpovedný rozvoj, 

ktorý vytvorí optimálne podmienky pre plnohodnotný život nielen súčasnej, ale aj budúcich 

generácií obyvateľov. Obec sa stane miestom pre spokojný život občanov v ekologicky ne-

narušenom prostredí, s vybudovanou technickou infraštruktúrou, s fungujúcimi zariade-

niami podporujúcimi rozvoj kultúrnej úrovne obyvateľstva a miestom pre športové aktivity 

i oddych všetkých obyvateľov obce.  



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Černina 

12 

 

Uvedená vízia sa opiera o využitie všetkých zdrojov – prírodných, kultúrnych, historic-

kých a ľudských, pri súčasnom zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva predošlých ge-

nerácií. 

Pre stanovenie strategického cieľa obce Černina sa vychádza z Národnej stratégie regio-

nálneho rozvoja SR, ktorá je v súlade s inými strategickými a koncepčnými dokumentmi v ob-

lasti politiky súdržnosti a nadväzuje na Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020. v oblasti 

územného rozvoja je stratégia koordinovaná s Koncepciou územného rozvoja Slovenska. 

Stanovenie strategického cieľa obce sa opiera o východiskový stav definovaný v Národ-

nej stratégii regionálneho rozvoja SR a o princípy zásadného smerovania v prioritných oblas-

tiach. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR stanovuje 4 strategické ciele pre Prešovský 

kraj, ktorými sú: 

1. Posilnenie produktivita konkurencieschopnosti v kľúčových a perspektívnych odvet-

viach priemyslu a služieb 

2. Zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu s prepojením na ochranu 

a tvorbu životného prostredia 

3. Komplexný rozvoj a posilnenie vidieka na hospodárstve regiónu 

4. Zvýšenie kvality ľudského potenciálu – riešenie rómskej otázky a podpora mladých 

ľudí, rozvoj všetkých foriem celoživotného vzdelávania (CŽV) a celoživotného partner-

stva (CŽP) 

Strategický cieľ obce Černina:  

Vytvoriť všetky priaznivé predpoklady pre udržateľnosť a ďalší rozvoj obce s uvážlivým 

využitím prírodných zdrojov a zachovaním tradičných hodnôt v súlade so strategickými cieľmi 

Prešovského samosprávneho kraja. 

Pre naplnenie stanovenej vízie si obec Černina stanovila nasledujúce štyri prioritné ob-

lasti: 

 Rast zamestnanosti a kvality ľudských zdrojov 
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 Dobudovanie infraštruktúry v obci a zlepšenie stavu životného prostredia v obci 

 Zvýšenie kvality spoločenského a kultúrneho prostredia a propagácia obce 

 Podpora obecnej ekonomiky 

TABUĽKA 2 PREHĽAD ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV A OPATRENÍ PRIORITY 1, 2, 3 

Priorita č. 1 Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti 

Špecifický cieľ 1: Dobudovať základnú infraštruktúru a zabezpečiť bezpečnosť v obci 

Opatrenie č. 1.1 Skvalitnenie základnej infraštruktúry 

Opatrenie č. 1.2 Bezpečnosť v obci 

Špecifický cieľ 2: Rozšíriť výkon sociálnych služieb a rozvíjať pracovné návyky u neza-

mestnaných občanov 

Opatrenie č. 1.3 Sociálna politika obce 

 
Priorita č. 2 Starostlivosť o životné prostredie 

Špecifický cieľ 3: Skrášľovať vzhľad obce 

Opatrenie č. 2.1 Estetizácia obce 

Špecifický cieľ 4: Vytvárať podmienky pre ochranu životného prostredia a ochranu 

ľudí a majetku pred povodňami 

Opatrenie č. 2.2 Znižovanie energetickej náročnosti obecných budov 

Opatrenie č. 2.3 Odpadové hospodárstvo 

Opatrenie č. 2.4 Protipovodňová ochrana 

 

Priorita č. 3 Podpora rozvoja aktivít v oblasti kultúry, športu, aktívneho 

oddychu a cestovného ruchu 

Špecifický cieľ 5: Rozvíjať komunitné vzťahy v obci prostredníctvom voľnočasových 

aktivít 

Opatrenie č. 3.1 Skvalitnenie podmienok pre voľnočasové, športové, kultúrne 

a spoločenské aktivity obyvateľov a návštevníkov obce 
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Špecifický cieľ 6: Zviditeľnenie obce a jej života v rámci partnerských projektov na re-

gionálnej aj medzinárodnej úrovni a prostredníctvom cestovného ruchu 

Opatrenie č. 3.2 Propagácia a reprezentácia obce, regiónu a územia MAS 
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4 PROGRAMOVÁ ČASŤ 

Programová časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Černina 

nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam opatrení, projektov/aktivít a ukazo-

vateľov na zabezpečenie realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce. Programová časť PHSR na roky 2016 – 2021 obsahuje podrobnejšie rozpracovanie stra-

tegických cieľov v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej politike na úroveň projektov 

a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami aktivít samosprávy vykonávaných 

mimo bežnú činnosť a smerujúcich k plneniu strategického cieľa rozvoja obce na roky 2016 – 

2021 a to Vytvoriť všetky priaznivé predpoklady pre udržateľnosť a ďalší rozvoj obce s uváž-

livým využitím prírodných zdrojov a zachovaním tradičných hodnôt v súlade so strategic-

kými cieľmi Prešovského samosprávneho kraja. 

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazo-

vatele výsledkov a dopadov v PHSR obce Černina sú spracované v nasledujúcej tabuľke. Vý-

stupy projektu predstavujú práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie ak-

tivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska. Výsledok projektu predstavuje oka-

mžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý je k dispozícii pre cieľovú sku-

pinu alebo predstavuje služby poskytnuté cieľovej skupine. Dopad predstavuje, vyjadruje dl-

hodobý efekt intervencie na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo pria-

mej a výlučnej kontroly subjektu zodpovedajúceho za realizáciu projektu.  

Ukazovatele výstupu sú obvykle priradené k jednotlivým projektom. Označujú hmata-

teľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou jednej alebo viacerých aktivít, často vy-

jadrené v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú skutočnosť, že niečo 

bolo vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované.  

Vypracovanie programovej časti je v súlade s odporúčanou metodikou a zahŕňa nasle-

dovné činnosti: 
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- Návrh projektov a aktivít na dosiahnutie opatrení definovaných v strategickej časti (ta-

buľky priorít, špecifických cieľov a opatrení) 

- Spoluúčasť na kreovaní projektových zámerov a aktivít pracovnou skupinou (samo-

správa, obyvatelia, spolupracujúce organizácie, strategickí partneri) 

- Stanovenie merateľných ukazovateľov k monitorovaniu a hodnoteniu PHSR pracovnou 

skupinou 

- Stanovenie termínov realizácie a odhadovanú výšku ich nákladov riadiacim tímom 

- Odsúhlasenie návrhov poslancami obecného zastupiteľstva 

TABUĽKA 3 SÚHRNNÝ PREHĽAD OPATRENÍ, AKTIVÍT A UKAZOVATEĽOV – PRIORITA 1 

Priorita č. 1 Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti Realizácia (rok) 

Opatrenie č. 1.1 Výstavba a obnova základnej infraštruktúry  

Aktivita 1.1.1 Rekonštrukcia nevyužívaných budov vo vlastníctve obce 

pre poskytovanie verejnoprospešných služieb alebo rozvoj podnika-

nia v obci 

2018-20 

1.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2016-2017 

1.1.3 Výstavba autobusovej zastávky 2017-18 

1.1.4 Inštalovanie obecného rozhlasu 2017 

1.1.5 Vybudovanie obecných chodníkov a parkovísk 2018 

1.1.6 Rekonštrukcia cintorína 2018-19 

1.1.7 Vybudovanie obecného vodovodu a splaškovej kanalizácie Výhľadovo 

Opatrenie č. 1.2 Bezpečnosť v obci  

Aktivita 1.2.1 Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia  2020 

1.2.2 Zriadenie kamerového a varovného systému 2018 

Opatrenie č. 1.3 Sociálna politika obce  

Aktivita 1.3.1 Zabezpečenie prevádzky denného stacionára alebo výdajne 

stravy 

Priebežne 

1.3.2 Podpora aktivít a podujatí v dennom stacionári Priebežne 

1.3.3 Podpora aktivít na znižovanie nezamestnanosti (aktivačné 
práce a iné formy) 

Priebežne 
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TABUĽKA 4 SÚHRNNÝ PREHĽAD OPATRENÍ, AKTIVÍT A UKAZOVATEĽOV – PRIORITA 2 

Priorita č. 2 Starostlivosť o životné prostredie  Realizácia (rok) 

Opatrenie č. 2.1 Estetizácia obce  

Aktivita 2.1.1 Zveľaďovanie a revitalizácia verejných priestranstiev, par-

kov vrátane výsadby zelene a drevín – nákup techniky 

2018 

Opatrenie č. 2.2 Znižovanie energetickej náročnosti obecných budov  

Aktivita 2.2.1 Rekonštrukcia základnej školy - výmena okien a dverí 2016-2017 

Opatrenie č. 2.3 Odpadové hospodárstvo  

Aktivita 2.3.1 Monitoring a odstraňovanie čiernych skládok Priebežne 

2.3.2 Zvyšovanie právneho vedomia obyvateľov v oblasti odpa-

dového hospodárstva a separovaného zberu 

Priebežne 

2.3.3 Vybudovanie kompostárne (zberného dvora) 2020-22 

Opatrenie č. 2.4 Protipovodňová ochrana  

Aktivita 2.4.1 Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina 2016-2017 

 

TABUĽKA 5 SÚHRNNÝ PREHĽAD OPATRENÍ, AKTIVÍT A UKAZOVATEĽOV – PRIORITA 3 

Priorita č. 3 Podpora rozvoja aktivít v oblasti kultúry, športu, aktív-

neho oddychu a cestovného ruchu 

Realizácia (rok) 

Opatrenie č. 3.1 Skvalitnenie podmienok pre voľnočasové, športové, kul-

túrne a spoločenské aktivity obyvateľov a návštevníkov 

 

Aktivita 3.1.1 Organizovanie kultúrno - spoločenských a športových pod-
ujatí v obci  

Priebežne 

3.1.2 Vybudovanie multifunkčného ihriska pre zimné a letné 

športy 

2018 

3.1.3 Vybudovanie turistického chodníka s oddychovou zónou 

k prameňu Černiny 

2020 

3.1.4 Vybudovanie sociálnej infraštruktúry pri futbalovom ihrisku 2019 

Opatrenie č. 3.2 Propagácia a reprezentácia obce, regiónu a územia MAS  

Aktivita 3.2.1 Účasť obce na regionálnych projektoch propagácie regiónu 
a územia MAS 

Priebežne 

3.2.2 Zriadenie novej webovej stránky podľa štandardov IS VS 2018 

3.2.3 Turisticko – informačné značenie 2019 

3.2.4 Účasť obce na medzinárodných projektoch Priebežne 
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5 REALIZAČNÁ ČASŤ 

Samotnú realizáciu PHSR Černina vykonáva podľa §12 Zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. 

o podpore regionálneho rozvoja. Obec teda zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizá-

ciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje 

a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje 

osobitný predpis. 

Realizačná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Černina 

nadväzuje na predchádzajúce časti vo väzbe na aktivity a navrhované ukazovatele. Realizačná 

časť obsahuje popis úloh jednotlivých partnerov, popis inštitucionálneho a organizačného za-

bezpečenia, popis komunikačnej stratégie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho roz-

voja obce k jednotlivým cieľovým skupinám, systém monitorovania a hodnotenia a akčný plán 

s výhľadom na 2 roky. 

5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

Od úrovne a efektívnosti inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie 

PHSR závisí jeho úspech. Na ich plnenie je možné prizvať aj externých poradcov alebo agen-

túry, ktoré môžu urýchliť proces plnenia. 

Matica zodpovednosti a organizačné postupy plnenia Programu hospodárskeho roz-

voja a sociálneho rozvoja: 

Obec 1x ročne spracuje pripomienky členov pracovnej skupiny a v prípade zásadných 

pripomienok alebo návrhov zváži aktualizáciu Programu v závislosti na personálnych, finanč-

ných a časových možnostiach obce 

Finančné riadenie realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja za-

bezpečuje odborný referent pre ekonomiku v súlade so schváleným rozpočtom obce a schvá-

lenými finančnými prostriedkami z európskych investičných a štrukturálnych fondov pre roky 

2014-2020 ako aj dotačnými schémami.  
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Obecné zastupiteľstvo a Komisie obecného zastupiteľstva vo vzťahu k realizácii Pro-

gramu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Černina plní nasledovné úlohy: 

- schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

- 1x ročne schvaľuje jeho plnenie a vyhodnocuje výsledky 

- schvaľuje spolufinancovanie projektov financovaných z vlastných a doplnkových zdro-

jov 

- 1x ročne schvaľuje hodnotiace a monitorovacie správy  

- rozhoduje o zmenách a aktualizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho roz-

voja 

Starosta vo vzťahu k realizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Černina plní nasledovné úlohy: 

- riadi cely proces realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

- podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva, aktualizácií, akčných plánov a ďalších 

strategických dokumentov vo vzťahu k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce 

- vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom a právnickým a fy-

zickým osobám  

Matica zodpovednosti obce predstavuje schému kooperácie a zodpovedností pri efek-

tívnom plnení vo vzťahu k realizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce. 
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5.2 KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA  

Z dotazníkového prieskumu pre samosprávy obcí a webstránky obce Černina je zrejmé, 

že je zabezpečený priebežný tok informácií a v súlade s princípmi transparentnosti riadenia 

a hospodárenia obce potrebnými na zabezpečenie realizácie Programu hospodárskeho roz-

voja a sociálneho rozvoja obce. Obec počíta s využitím externých služieb v rámci projektového 

cyklu ako je príprava projektovej dokumentácie, proces verejného obstarávania, dodávky slu-

žieb, tovarov a stavebných prác, príprava žiadostí o doplnkové zdroje financovania, externý 

manažment, odborné poradenstvo a technická podpora. 

Obec Černina si v rámci plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce stanovila nasledovné úlohy pre plynulé zabezpečenie komunikačnej stratégie: 

- pravidelná komunikácia s internými a externými pracovníkmi Programu hospodár-

skeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

obecobec

•príprava a spracovanie pripomienok a návrhov od občanov, partnerov a poslancov

•realizácia stanovených projektov a aktivít

•realizácia a príprava aktualizácií Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce

komisie obecného 
zastupiteľstva

komisie obecného 
zastupiteľstva

•prerokovanie návrhov a aktualizácií Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce pred schválením v obecnom zastupiteľstve

•prerokovanie návrhu rozpočtu v nadväznosti na vypracovanie Akčných plánov pred 
schválením v obecnom zastupiteľstve

obecné 
zastupiteľstvo

obecné 
zastupiteľstvo

• schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

•schválenie aktualizácií Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

•schválenie monitorovacích a hodnotiacich správ
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- zabezpečenie informovanosti obyvateľov o postupe realizácie a výsledkov Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce primeraným spôsobom  

- zabezpečenie participácie neziskového sektora a verejnosti pri hodnotení dosiahnu-

tých výsledkov 

- zverejňovanie výsledkov realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho roz-

voja obce na webstránke obce a prostredníctvom regionálnych médií 

- vytvorenie podmienok pre zber nových informácií, inšpirácií a návrhov 

5.3 MONITOROVANIE A HODNOTENIE 

Hlavným cieľom monitorovania a hodnotenia procesu a dosiahnutých výsledkov bude 

získať komplexnú informáciu o plnení opatrení definovaných v Programe hospodárskeho roz-

voja a sociálneho rozvoja obce. Obecný úrad v súčinnosti s externými pracovníkmi zabezpečí 

spracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ na základe dosiahnutých merateľných uka-

zovateľov u jednotlivých projektov/aktivít. Uvedené správy budú predkladané obecnému za-

stupiteľstvu 1x ročne. 

Monitorovanie a hodnotenie je priebežným procesom kontroly napĺňania nevrhnutých 

merateľných ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé projekty. 

Komplexné vyhodnotenie je zamerané na plnenie špecifických cieľov Programu hospo-

dárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a vykonáva sa 2x za celé obdobie realizácie a to 

v strede a na konci sledovaného obdobia roku 2024. Správa je spracovaná na hodnotiacich 

podkladoch všetkých participujúcich aktérov. 

Plán hodnotenia a monitorovania: 

Typ sledovania periodicita dôvod 

Monitorovanie a hodnotenie rea-
lizácie Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce 

1x ročne Vyplývajúce zo zákona č. 
539/2008 o podpore regionál-
neho rozvoja 

Komplexné vyhodnotenie celého 
Programu hospodárskeho roz-
voja a sociálneho rozvoja obce 

2 x za realizáciu, v strede obdobia 
a na konci realizácie 

V súlade s napĺňaním špecific-
kých cieľov  
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Mimoriadne hodnotenie plnenia 
častí Programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce 

Ad hoc Pri viditeľnom odklone od stano-
vených cieľov 

Mimoriadne hodnotenie plnenia 
Programu hospodárskeho roz-
voja a sociálneho rozvoja obce 
ako celku 

Ad hoc Na podnet rozhodnutia poslan-
cov, obyvateľov, kontrolného or-
gánu obce a pod. 

 

5.4 AKČNÝ PLÁN 

Súčasťou realizačnej časti Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

je vypracovaný Akčný plán vo väzbe na schválené, jednotlivé prioritné oblasti, opatrenia a ak-

tivity. Jeho nevyhnutnou súčasťou sú plánované náklady na ich realizáciu. 

TABUĽKA 6 AKČNÝ PLÁN – PRIORITA 1 

 

Priorita č. 1 Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti Náklady na opatrenie 

v EUR 

Opatrenie č. 1.1 Výstavba a obnova základnej infraštruktúry  

Aktivita 1.1.1 Rekonštrukcia nevyužívaných budov vo vlastníctve obce pre 

poskytovanie verejnoprospešných služieb alebo rozvoj podnikania v 
obci 

10000 

1.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 100000 

1.1.3 Výstavba autobusovej zastávky 7-8000 

1.1.4 Inštalovanie obecného rozhlasu 3000 

1.1.5 Vybudovanie obecných chodníkov a parkovísk Podľa PD 

1.1.6 Rekonštrukcia cintorína Podľa PD 

1.1.7 Vybudovanie obecného vodovodu a splaškovej kanalizácie Podľa PD 

Opatrenie č. 1.2 Bezpečnosť v obci  

Aktivita 1.2.1 Rozšírenie a modernizácia verejného osvetlenia  100000 

1.2.2 Zriadenie kamerového a varovného systému 5000 

Opatrenie č. 1.3 Sociálna politika obce  

Aktivita 1.3.1 Zabezpečenie prevádzky denného stacionára alebo výdajne 
stravy 

- 

1.3.2 Podpora aktivít a podujatí v dennom stacionári 500/rok 

1.3.3 Podpora aktivít na znižovanie nezamestnanosti (aktivačné 

práce a iné formy) 

6500/ rok  
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TABUĽKA 7 AKČNÝ PLÁN – PRIORITA 2 

Priorita č. 2 Starostlivosť o životné prostredie  Náklady na opatrenie v EUR 

Opatrenie č. 2.1 Estetizácia obce  

Aktivita 2.1.1 Zveľaďovanie a revitalizácia verejných priestranstiev, par-

kov vrátane výsadby zelene a drevín – nákup techniky 

10000 

Opatrenie č. 2.2 Znižovanie energetickej náročnosti obecných budov  

Aktivita 2.2.1 Rekonštrukcia základnej školy - výmena okien a dverí 6 300 

Opatrenie č. 2.3 Odpadové hospodárstvo  

Aktivita 2.3.1 Monitoring a odstraňovanie čiernych skládok - 

2.3.2 Zvyšovanie právneho vedomia obyvateľov v oblasti odpa-

dového hospodárstva a separovaného zberu 

100/rok 

2.3.3 Vybudovanie kompostárne (zberného dvora) 100 000 

Opatrenie č. 2.4 Protipovodňová ochrana  

Aktivita 2.4.1 Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci Černina 150000 

 

TABUĽKA 8 AKČNÝ PLÁN – PRIORITA 3 

Priorita č. 3 Podpora rozvoja aktivít v oblasti kultúry, športu, aktív-

neho oddychu a cestovného ruchu 

Náklady na opatrenie v EUR 

Opatrenie č. 3.1 Skvalitnenie podmienok pre voľnočasové, športové, 

kultúrne a spoločenské aktivity obyvateľov a návštevníkov 

 

Aktivita 3.1.1 Organizovanie kultúrno - spoločenských a športových pod-
ujatí v obci  

700/rok 

3.1.2 Vybudovanie multifunkčného ihriska pre zimné a letné 

športy 

30000 

3.1.3 Vybudovanie turistického chodníka s oddychovou zónou 

k prameňu Černiny 

20000 

3.1.4 Vybudovanie sociálnej infraštruktúry pri futbalovom ihri-

sku 

Zámer, podľa PD 

Opatrenie č. 3.2 Propagácia a reprezentácia obce, regiónu a územia 

MAS 

 

Aktivita 3.2.

1 

Účasť obce na regionálnych projektoch propagácie regiónu 

a územia MAS 

600/rok 

3.2.

2 

Zriadenie novej webovej stránky podľa štandardov IS VS 1000 

3.2.

3 

Turisticko – informačné značenie 2000 

3.2.

4 

Účasť obce na medzinárodných projektoch Podľa ponuky 
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6 FINANČNÁ ČASŤ 

Finančná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je zostavená 

z finančného rámca na realizáciu a modelu doplnkového financovania jednotlivých opatrení, 

aktivít/projektov.  

6.1 INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN NA CELÚ REALIZÁCIU PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO ROZ-

VOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE 

V zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravid-

lách územnej samosprávy obec môže na financovanie rozvojových projektov použiť nasle-

dovné príjmy rozpočtu obce: 

a/ výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu 

b/ nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce 

a jej rozpočtových organizácií podľa toho alebo osobitného zákona 

c/ výnosy z finančných prostriedkov obce 

d/ sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou 

e/ dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce 

f/ podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu 

g/ dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych 

fondov  

h/ ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na prí-

slušný rozpočtový rok 

i/ účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na 

realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov 
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j/ prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny 

účel 

k/ iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi 

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj: 

- prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len „peňažné fondy“) 

- zisk z podnikateľskej činnosti 

-  návratné zdroje financovania 

- združené prostriedky (Národná rada SR, 2004) 

TABUĽKA 9 TABUĽKA MODEL DOPLNKOVÉHO FINANCOVANIA – PRIORITA 1 

Priorita č. 1 Investície do infraštruktúry a občianskej 

vybavenosti 

Zdroj financo-

vania 

Doplnkový zdroj fi-

nancovania 

Opatrenie č. 1.1 Výstavba a obnova základnej infraštruk-

túry 

  

Aktivita 1.1.1 Rekonštrukcia nevyužívaných budov vo 

vlastníctve obce pre poskytovanie verejnoprospeš-

ných služieb alebo rozvoj podnikania v obci 

Rozpočet obce Podľa zámeru 

1.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií PRV  Rozpočet obce 

1.1.3 Výstavba autobusovej zastávky Rozpočet obce MF, dotácie 

1.1.4 Inštalovanie obecného rozhlasu Rozpočet obce MF 

1.1.5 Vybudovanie obecných chodníkov a par-

kovísk 

PRV Rozpočet obce 

1.1.6 Rekonštrukcia cintorína Rozpočet obce  

1.1.7 Vybudovanie obecného vodovodu a splaško-

vej kanalizácie 

Rozpočet obce Environmentálny fond, 

OP KŽP, OP ĽZ 

Opatrenie č. 1.2 Bezpečnosť v obci   

Aktivita 1.2.1 Rozšírenie a modernizácia verejného osvetle-
nia  

Rozpočet obce MH SR 

1.2.2 Zriadenie kamerového a varovného systému Rozpočet obce MV SR, PRV 

Opatrenie č. 1.3 Sociálna politika obce   

Aktivita 1.3.1 Zabezpečenie prevádzky denného stacionára 
alebo výdajne stravy 

poskytovateľ 
služby 

Rozpočet obce, OP ĽZ, 
IROP 

1.3.2 Podpora aktivít a podujatí v dennom stacio-
nári 

Rozpočet obce OP ĽZ 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Černina 

26 

 

 

TABUĽKA 10 TABUĽKA MODEL DOPLNKOVÉHO FINANCOVANIA – PRIORITA 2 

Priorita č. 2 Starostlivosť o životné prostredie  Zdroj financova-

nia 

Doplnkový zdroj fi-

nancovania 

Opatrenie č. 2.1 Estetizácia obce   

Aktivita 2.1.1 Zveľaďovanie a revitalizácia verejných prie-
stranstiev, parkov vrátane výsadby zelene a drevín – ná-

kup techniky 

Rozpočet obce OP KŽP 

Opatrenie č. 2.2 Znižovanie energetickej náročnosti obecných 

budov 

  

Aktivita 2.2.1 Rekonštrukcia základnej školy - výmena okien a 

dverí 

Rozpočet obce OP KŽP, MF 

Opatrenie č. 2.3 Odpadové hospodárstvo   

Aktivita 2.3.1 Monitoring a odstraňovanie čiernych skládok Rozpočet obce OP KŽP, Environmen-

tálny fond 

2.3.2 Zvyšovanie právneho vedomia obyvateľov v ob-
lasti odpadového hospodárstva a separovaného zberu 

Rozpočet obce OP KŽP, Environmen-
tálny fond 

2.3.3 Vybudovanie kompostárne (zberného dvora) Rozpočet obce OP KŽP, Environmen-
tálny fond 

Opatrenie č. 2.4 Protipovodňová ochrana   

Aktivita 2.4.1 Rekonštrukcia opevnenia koryta potoka v obci 

Černina 

PRV  Rozpočet obce 

 

TABUĽKA 11 MODEL DOPLNKOVÉHO FINANCOVANIA – PRIORITA 3 

Priorita č. 3 Podpora rozvoja aktivít v oblasti kultúry, 

športu, aktívneho oddychu a cestovného ruchu 

Zdroj financo-

vania 

Doplnkový zdroj fi-

nancovania 

Opatrenie č. 3.1 Skvalitnenie podmienok pre voľnočasové, 

športové, kultúrne a spoločenské aktivity obyvateľov a 

návštevníkov 

  

Aktivita 3.1.1 Organizovanie kultúrno - spoločenských a špor-
tových podujatí v obci  

Rozpočet obce MK SR, PSK, Nadá-
cie, Sponzori 

3.1.2 Vybudovanie multifunkčného ihriska pre zimné 

a letné športy 

Rozpočet obce MŠ, MF, Úrad vlády 

3.1.3 Vybudovanie turistického chodníka s oddycho-

vou zónou k prameňu Černiny 

Rozpočet obce Cezhraničná spolu-

práca PL_SK 

1.3.3 Podpora aktivít na znižovanie nezamestna-

nosti (aktivačné práce a iné formy) 

Rozpočet obce OP ĽZ, UPSVaR, REP-

AS 
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3.1.4 Vybudovanie sociálnej infraštruktúry pri futbalo-

vom ihrisku 

Rozpočet obce Úrad vlády, MŠ, MF 

Opatrenie č. 3.2 Propagácia a reprezentácia obce, regiónu a 

územia MAS 

  

Aktivita 3.2.1 Účasť obce na regionálnych projektoch propagá-

cie regiónu a územia MAS 

Rozpočet obce MAS 

3.2.2 Zriadenie novej webovej stránky podľa štandar-

dov IS VS 

Rozpočet obce OP EVS 

3.2.3 Turisticko – informačné značenie Rozpo-

čet obce 

Cezhraničná spolu-

práca PL_SK 

3.2.4 Účasť obce na medzinárodných projektoch Rozpo-

čet obce 

Cezhraničná 

spolupráca PL-SK 
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ZÁVER 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Černina na roky 2016 – 

2023 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Černine na svojom riadnom zasadnutí dňa ... ... 

Schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce bude zverejnený 

na internetovej stránke obce www.Černina.ocu.sk 

 

Dokument bol spracovaný : 

- v súlade s platnou legislatívou podľa zákona NR SR č. 309/2014 Z.z. o podpore regio-

nálneho rozvoja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. a na základe platnej 

metodiky na spracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, 

verzia 2.0 

- externou spoločnosťou LT Consult, s.r.o v súlade so zmluvou  

- v spolupráci so samosprávou, strategickými partnermi a verejnosťou prostredníctvom 

osobných stretnutí, dotazníkového prieskumu a webovej stránky 

  

http://www.jankovce.ocu.sk/
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PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1 VÝSLEDKY DOTAZNÍKA 

V obci Černina bol v období jún-júl 2016 vykonaný prieskum názorov a podnetov 

obyvateľstva na súčasný stav a ďalší rozvoj obce dotazníkovou formou s nasledovným 

výstupom: 

 

Charakteristika respondentov: 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 11 respondentov, z toho 4 ženy a 7 mužov. 

 

Najviac opýtaných patrilo do vekovej skupiny od 31 do 60 rokov 37% (4). Kategó-

ria od 19  do 30 rokov bola zastúpená 3 opýtanými (27%). 18% tvorili respondenti s ve-

kom do 18 rokov (2) a seniori od 61 rokov (2).  

 

64%

36%
muž

žena

18%

27%
37%

18% do 18 rokov

19-30

31-60

od 61
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Najviac 37% respondentov má ukončené stredoškolské vzdelanie bez maturity. 

27% respondentov tvoria obyvatelia vyučení s maturitou alebo s úplným stredoškolským 

vzdelaním a rovnaký podiel tvorí základné vzdelanie. Jeden respondent má vyššie vzde-

lanie (pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské). 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie  počet  percentá 

základné 3 27% 

vyučenie bez maturity 4 37% 

vyučenie s maturitou alebo úplné stredoškolské vzde-

lanie 
3 27% 

vyššie vzdelanie (pomaturitné, bakalárske, vysoko-

školské) 
1 9% 

 

 

Najviac opýtaných obyvateľov pracuje mimo obce (46%). V obci je zamestnaných 

18% respondentov. Na otázky odpovedalo 1 nezamestnaný obyvateľ a 2 dôchodcovia. 

Medzi respondentami sú dvaja žiaci/študenti (9%).  

Pozícia  počet percentá 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

základné vyučenie bez
maturity

vyučenie s
maturitou alebo

úplné
stredoškolské

vzdelanie

vyššie vzdelanie
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zamestnaný/á mimo obce 4 46% 

nezamestnaný/á 1 9% 

zamestnaný/á v obci  2 18% 

som na dôchodku  2 18% 

žiak, študent 2 18% 

 

 

Hlavné dôvody respondentov pre ich život v obci: 

Ako hlavné dôvody svojho života v obci väčšina opýtaných uvádzala svoje miesto naro-

denia v obci Černinu. Ďalším dôvodom bolo pekné prostredie (3), prisťahovanie (3) a vstup do 

manželstva. 

Narodila/a som sa tu   8 odpovedí 

Vyrastal/a som tu   4 odpovede 

Priženil/privydala som sa  3 odpovedí 

Nemám inú možnosť  1 odpoveď 

Pekné prostredie    5 odpovedí 

 

9%

18%

37%

18%

18%

som nezamestnaný/á

som na dôchodku

som zamestnaný/á
mimo obce

som zamestnaný/á v
obci

žiak, študent
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Úroveň občianskej občianskej angažovanosti a participácie respondentov: 

Z nižšie uvedených odpovedí je zrejmé, že vzorka obyvateľov, ktorá dotazník vyplnila, 

patrí do kategórie aktívnejších obyvateľov obce. Väčšina odpovedí bola buď v kategórii pravi-

delnej účasti na voľbách samosprávy, v prejavovaní záujmu o ďalší rozvoj obce a zapájania sa 

do jej aktivít. 

Zapájate sa do volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva? 

vždy občas nikdy nie som plno-

letý/á 

7 2 0 2 

Zúčastňujete sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva? 

vždy občas nikdy 

0 0 11 

 

Hovoríte o svojich názoroch a požiadavkách na život v obci so starostom alebo  

poslancami? 

vždy občas nikdy 

1 8 2 

 

Zaujímate sa o všestranný rozvoj obce a o jej smerovanie v ďalších rokoch? 

vždy občas nikdy 

2 9 0 

 

Zapájate sa do aktivít poriadaných obcou? 
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vždy občas nikdy 

3 7 1 

 

 

ĎALŠIE ODPOVEDE RESPONDENTOV:  

Čo vám život v obci najviac znepríjemňuje? 

Najvyššiemu počtu respondentov najviac znepríjemňuje život v obci zriedkavá au-

tobusová doprava, ktorú označilo 33% respondentov a nedostatok obchodov a služieb 

19%. Za ďalšie nedostatky života v obci označilo 7% obyvateľov chýbajúcu  zdravotnú 

a sociálnu starostlivosť, chýbajúcu základnú a materskú školu. Najmenej obyvateľov 

označilo za závažný nedostatok chýbajúcu oddychovú zónu so zeleňou, lavičkami a ihris-

kom pre malé deti a vodovod s kanalizáciou. Čistota a bezpečnosť v obci nepatrila u žiad-

neho z respondentov k závažným nedostatkom. 
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0
1
2
3
4
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10

Odpoveď počet  % 

nedostatok obchodov a služieb 5 19% 

zriedkavá autobusová doprava 9 33% 

chýbajúca zdravotná starostlivosť 2 7% 

chýbajúca sociálna starostlivosť  2 7% 

chýbajúca základná škola 2 7% 

chýbajúca materská škola 2 7% 

čistota v obci 0 0% 

bezpečnosť v obci  0 0% 

nie je nič, čo by mi život v obci znepríjemňovalo 0 0% 

chýbajúca oddychová zóna so zeleňou, lavičkami a ihris-

kom pre malé deti 1 
4% 

nedostatok kultúrnych, športových alebo spoločenských 

podujatí 3 
8% 

Iné: vodovod, kanalizácia 1 4% 
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Podľa vášho názoru, aké možnosti trávenia voľného času by mládež uvítala? 

Podľa 35% respondentov by mládež najviac uvítala ihrisko a podľa 19% opýtaných 

kultúrne podujatia. 12% respondentov označila záujmové kluby, verejnú WiFi sieť 

(miestnosť pre obyvateľov obce s možnosťou internetového pripojenia) a komunitné cen-

trum pre rôzne tvorivé aktivity. 8% obyvateľov uviedlo Kúpalisko alebo krytú plaváreň 

jeden nevedel odpovedať.  

Odpoveď počet % 

ihrisko 9 35% 

záujmové kluby 3 12% 

kúpalisko alebo krytá plaváreň 2 8% 

kultúrne podujatia (koncerty, divadlo, tanec ..) 5 19% 

verejná WiFi sieť (miestnosť pre obyvateľov 

obce s možnosťou internetového pripojenia)  
3 

12% 

komunitné centrum pre rôzne tvorivé aktivity, 

ktoré by si mládež navrhovala 
3 

12% 

neviem odpovedať 1 4% 
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Podľa vášho názoru, aké možnosti trávenia voľného času by dospelí obyvatelia uví-

tali? 

Podľa názoru respondentov by dospelí obyvatelia obce z možností trávenia voľ-

ného času najviac privítali spoločenské podujatia a zábavy (25%) a rovnaké percento by 

uvítalo verejnú WiFi sieť (miestnosť pre obyvateľov obce s možnosťou internetového 

pripojenia). Záujmové združenia a spolky označilo 14%, športové podujatia 11% , kul-

túrne akcie a kúpalisko 8% opýtaných. Dvaja obyvatelia nevedeli odpovedať a jeden oby-

vateľ označil denný stacionár.    

Odpoveď počet percentá 

športové podujatia 4 11% 

spoločenské podujatia a zábavy 9 25% 

kultúrne akcie (koncerty, divadlo, tanec...) 3 8% 

kúpalisko 3 8% 

záujmové združenia, spolky 5 14% 

verejná WiFi sieť (miestnosť pre obyvateľov 

obce s možnosťou internetového pripojenia) 
9 

25% 

neviem odpovedať 2 6% 

Iná možnosť - stacionár 1 3% 
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Ktoré z nedostatkov v obci by ste riešili najskôr? 

Za najakútnejší  nedostatok v obci označilo najviac (20%) respondentov stav chod-

níkov a ciest. Ďalším nedostatkom, ktorý je potrebné podľa 15% opýtaných, čo najskôr 

riešiť je životné prostredie a vodovod a 12% obyvateľov označilo za nedostatok obcho-

dov a služieb. 10% respondentov si myslí, že je potrebné riešiť voľnočasové aktivity a do-

pravnú situáciu a 8% vidí ako prioritu zdravotnú a sociálnu starostlivosť o odkázaných 

ľudí. Jeden respondent označil ako prioritu osvetlenie v obci.  

Odpovede počet percentá 

nedostatok obchodov a služieb 5 12% 

zdravotná starostlivosť 3 8% 

sociálna starostlivosť o odkázaných ľudí 3 8% 

dostupnosť školských a predškolských zaria-

dení 0 0% 

osvetlenie 1 3% 

stav chodníkov a ciest 8 20% 

voľnočasové aktivity 4 10% 

0 2 4 6 8 10

športové podujatia

spoločenské podujatia a zábavy

kultúrne akcie (koncerty, divadlo, tanec ..)

záujmové združenia, spolky

kúpalisko

verejná WiFi (miestnosť pre obyvateľov obce
s možnosťou internetového pripojenia)

neviem odpovedať

iná možnosť - stacionár
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čistota v obci 0 0% 

životné prostredie (narábanie s odpadom, di-

voké skládky, čistička odpadových vôd,...) 

 

6 15% 

oddychové zóny 0 0% 

nedostatok bytov 0 0% 

bezpečnosť v obci 0 0% 

dopravnú situáciu 4 10% 

Iné - vodovod 6 15% 

 

 

 

Hodnotiace/bodovacie otázky: 

Ako sa vám v obci žije? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nes-

pokojnosť a sedem hviezdičiek maximálnu spokojnosť. 

 

hodnotenie - počet hviezdičiek počet odpovedí 

1 0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

nedostatok obchodov a služieb

zdravotnú starostlivosť

sociálnu starostlivosť o odkázaných ľudí

osvetlenie

životné prostredie

dopravnú situáciu

stav chodníkov a cies

voľnočasové aktivity

iné - vodovod
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2 0 

3 0 

4 1 

5 8 

6 2 

7 0 

 

Väčšina respondentov sa prikláňala k spokojnosti, 1 označil priemernú spokojnosť a 10 

nadpriemernú spokojnosť. Najvyššiu možnú hodnotu 7 (maximálna spokojnosť) neoznačil ani 

jeden respondent, rovnako ani podpriemerné bodovanie (1-3 hviezdičky). 

Podľa vášho názoru, ako sa obec rozvíjala v posledných piatich rokoch? Ohodnoťte 

hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nedostatočne a päť hviezdičiek výborne. 

 

hodnotenie - počet hviezdičiek počet odpovedí  

1 0 

2 0 

3 2 

4 6 

5 3 

 

Respondenti za posledných 5 rokov vnímali rozvoj obce pozitívne. Priemerné hodnotenie 

uviedli 2 respondenti a nadpriemerné a maximálne hodnotenie uviedlo 9 respondentov. Pod-

priemerné bodovanie neoznačil ani jeden respondent (1-3 hviezdičky). 
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Je v obci dostatok možností pre voľnočasové aktivity detí a mládeže? Ohodnoťte hviez-

dičkou, pričom jedna hviezdička znamená nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu spokoj-

nosť. 

hodnotenie - počet hviezdičiek počet odpovedí  

1 0 

2 2 

3 2 

4 6 

5 1 

 

Najviac respondentov sa prikláňa k názoru, že v obci sú nadpriemerné možnosti pre voľ-

nočasové aktivity detí a mládeže (6 opýtaných), maximálne spokojný je 1 respondent a dvaja 

sú priemerne spokojní. Dvaja opýtaní cítia nedostatočnú spokojnosť. Najnižší počet bodov ne-

označil ani jeden respondent.  

Je v obci dostatok možností pre trávenie voľného času dospelých obyvateľov obce ako 

spoločenské akcie, kultúra, šport? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená 

nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu spokojnosť. 

 

hodnotenie - počet hviezdičiek počet odpovedí  

1 1 

2 0 

3 4 

4 4 

5 2 
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Odpovede na rovnakú otázku týkajúcu sa dospelých obyvateľov rovnako poukazujú na 

spokojnosť. 6 obyvateľov bolo priemerne a nadpriemerne spokojných (10) a 1 respondent je 

s úrovňou voľnočasových aktivít minimálne spokojný.  

 

Aká je úroveň starostlivosti o zeleň, ihriská, verejné priestranstvá v obci? Ohodnoťte 

hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu 

spokojnosť. 

 

hodnotenie - počet hviezdičiek počet odpovedí  

1 0 

2 0 

3 1 

4 0 

5 10 

 

So starostlivosťou o zeleň, ihriská, verejné priestranstvá v obci sú respondenti spokojní. 

Najviac opýtaných (10) označilo maximálnu spokojnosť, jeden respondent  priemernú a žiadny 

podpriemernú spokojnosť.  

Aká je dostupnosť stavebných pozemkov v obci? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna 

hviezdička znamená nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu spokojnosť. Ak sa o stavebný 

pozemok nezaujímate, prejdite k ďalšej otázke. 

 

hodnotenie - počet hviezdičiek počet odpovedí  

1 0 

2 0 
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3 0 

4 3 

5 0 

 

Podľa respondentov je dostupnosť stavebných pozemkov v obci Turcovce skôr dosta-

točná. Traja respondenti označili spokojnosť s dostupnosťou stavebných pozemkov ako nad-

priemernú. 

 

 


