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1 Základné informácie o obci 
 

Samosprávny kraj: Prešovský 

Okres: Humenné 

Región: Horná Oľka 

Prvá písomná zmienka: rok 1430 

Celková výmera: 979 ha 

Počet obyvateľov: 377 (r.2015) 

 

Obrázok 1 Erb Obce 

 

 

 

Obrázok 2 Vlajka obce 
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Erb obce Vyšná Sitnica:  V modrom štíte sa nachádzajú tri zlaté rastliny s rozkonárenými 
byľami predstavujúce vysokú trávu (názov obce pochádza z miestneho pomenovania vysokej 
trávy). V hornej časti erbu sa nachádzajú dve a v spodnej časti jedna rastlina.  

Vlajka obce Vyšná Sitnica: Trojcípa vlajka s troma vodorovne rozloženými pruhmi. Dva 
tenšie žlté pruhy rozdeľuje v strede hrubý modrý pruh zasahujúci do všetkých troch cípov 
vlajky.  

Autormi týchto symbolov obce sú Peter Kónya, Leon Sokolovský a Sergej Panč. 

Zdroj: Heraldický úrad SR 

 

1.1 História a kultúrne dedičstvo 
 

Leží v Ondavskej vrchovine v nadmorskej výške okolo 195 m. Predpokladá sa, že 
sídlisko založili obyvatelia z Nižnej Sitnice pred 14. storočím, prípadne ho založil šoltýs s 
roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Najstarší písomný doklad o dedine je z roku 1408. Obec 
sa vyčlenila z chotára obce Nižná Sitnica. Obec je doložená z roku 1430 ako Kyssythnicze, 
neskôr ako Kiszethnycze (1454), Žitnicza (1773), Horní Žitnice (1808), Vyšná Šitnica (1920), 
Vyšná Sitnica (1927); po maďarsky Felsősitnyice, Felsővirányos. 
Patrila panstvu Stropkov, od 18. storočia rodine Vécseyovcov, koncom 19. storočia 
Szinneyovcom. V roku 1715 mala mlyn, 2 opustené a 7 obývaných domácností, v roku 1787 
mala 29 domov a 259 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov a 252 obyvateľov. Pracovali v 
lesoch a na píle, ktorá bola činná od roku 1880 a tkali plátno.Za I. ČSR sa obyvatelia 
zaoberali tradičnými zamestnaniami. Časť obyvateľstva pracovala v priemysle na okolí a v 
Košiciach, časť ako súkromne hospodáriaci roľníci. 
Obec postihli rôzne epidémie a prírodné kalamity a dňa 22.11.1944 Nemci obec pre 
partizánsku činnosť takmer celú vypálili (3 ľudia upálení). Po oslobodení obce 25. 11. 1944 a 
po návrate z násilnej evakuácie v januári 1945 prebehla povojnová obnova obce, postavených 
bolo 56 murovaných domov. Bola zavedená elektrina. Výraznejšie zmeny nastali v 60-tych 
rokoch-vybudoval sa nový most, postavil sa OÚ a požiarna zbrojnica. K ZŠ sa pristavila 
prístavba a v obci pribudla predajňa Jednoty. V ďalšom období materská škola (1977), 
kultúrny dom (1991). Súčasný ráz obce dotvárajú nové, moderné rodinné domy. O rozvoj 
obce sa pričinila aj miestna prevádzkareň, ktorá zabezpečuje rôzne služby.  
 

Kultúrne dedičstvo – Pamiatky  

Kostol rímskokatolícky neobarokovo-klasicistický z roku 1892, postavený s použitím 
zvyškov starého z roku 1767. 

Zdroj: www.vysnasitnica.sk, www.naseobce.sk 

 

1.2 Geografická charakteristika obce 
 



Územie katastra obce Vyšná Sitnica
správnom usporiadaní SR: 

Tabuľka 1 Územie katastra obce Vyšná Sitnica

NUTS I  

NUTS II  

NUTS III  

NUTS IV  

NUTS V  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Obrázok 3 Umiestnenie obce v rámci Slovenskej republiky

Zdroj:OcÚ a internet 

 

Obrázok 4 Umiestnenie katastra obce v rámci Prešovského kraja

obce Vyšná Sitnica podľa zákona NR SR č. 221/1996 Zb. o územno

Územie katastra obce Vyšná Sitnica 

Slovenská republika 

Východné Slovensko 

Prešovský kraj 

Okres Humenné 

Vyšná Sitnica 

Umiestnenie obce v rámci Slovenskej republiky 

Umiestnenie katastra obce v rámci Prešovského kraja 

7 

podľa zákona NR SR č. 221/1996 Zb. o územno-
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Zdroj: OcÚ a internet 

Obrázok 5 Situácia obce Vyšná Sitnica 

 

Zdroj: OcÚ a internet 

 

Výhody územia z pohľadu polohy a lokalizácie: 

 Jedinečnosť a prvenstvá v rámci územia celej SR a EU 
- Kultúrna rozmanitosť obyvateľstva 
- Prítomnosť národnostných menšín a ich zachovalé ľudové tradície, remeslá, 

architektúra Zemplína 
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- Významné kultúrne a historické pamiatky v obciach regiónu – sakrálne 
pamiatky, kaštiele, kúrie a iné 

 Kvalitné životné prostredie a prírodno-kultúrny potenciál pre rozvoj regiónu 
- Lesné plochy a zeleň tvoria väčšinu plôch územia 
- Vodný prameň v obci 
- Čistota ovzdušia a pôdy 
- Poveternostné podmienky vhodné pre letný a zimný turistický ruch 
- Dostatočné zásoby pitnej vody 

 Vhodná geografická poloha regiónu z pohľadu európskeho priestoru pre 
integrovaný rozvoj vidieka 

- Možnosť výmeny informácii a programov cezhraničnej spolupráce v oblasti 
vzdelávania, kultúry, športu, budovania infraštruktúry, vytvorenie a prepojenie 
cezhraničných produktov CR a iné 

- Predpoklad pre sociálno–ekonomických a kultúrno–spoločenský rozvoj 
a zvyšovanie kvality života obyvateľov na vidieku. 

Nevýhody územia z pohľadu polohy a lokalizácie: 

- Veľká vzdialenosť regiónu k priemyselným a administratívnym centrám – 
hlavne mesto SR Bratislava (496 km), krajské mesto Prešov (70km) 

- Zlá dopravná dostupnosť – nedobudovaná infraštruktúra (chýbajúce rýchlostné 
komunikácie a nevyhovujúci stav ciest 1, 2. a 3. triedy) 

- Vysoká miera sociálnej a ekonomickej deprivácie a sociálnej vylúčenosti – 
vysoká miera nezamestnanosti, vysoký podiel obyvateľstva marginalizovaných 
skupín 

- Zložitá geomorfológia územia – nedostatočná kvalita signálu internetu 
a počítačových miest 

- Nižšia životná úroveň v regióne v rámci SR až vysídľovanie okrajových častí 
regiónu 

 
 

1.3 Hydrogeologické, geologické, geomorfologické, prírodnépomery 
  

Obec Vyšná Sitnica z pohľadu inžiniersko – geologickej rajonizácie  je rajónom 
pieskovcovo – zlepencových hornín. Geologickú stavbukatastra obce tvoria pestré slieňovce, 
vápnité ílovce, siltovce, pieskovce a sklzové telesá. V  území majú dominantné postavenie 
ílovce a pieskovce s výnimkou úzkeho pásu bradlového pásma tiahnúceho sa vymedzeným 
územím v severozápado – juhovýchodnom smere tvoreného vápencami a dolomitmi.  
Najvýznamnejšími hydrogeologickými kolektormi vo vymedzenom území sú pieskovce 
a ílovce, iba v úzkom pruhu bradlového pásma sú to sliene a slienité vápence. 
Hydrogeologický komplex paleogénnych flyšových hornín budujú sedimenty paleogénu, 
ktoré majú prevažne puklinovú priepustnosť. Tvoria ich horniny, v ktorých sa pravidelne 
striedajú ílovce, pieskovce a len v menšej miere, práve v tomto území v bradlovom pásme, sú 
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zastúpené karbonátové horniny. Z hľadiska výskytu a cirkulácie podzemnej vody sú to veľmi 
rôznorodé horniny. Súvrstvia v pieskovcovom alebo zväčša hruborytmickom pieskovcovom 
vývine predstavujú kolektory podzemných vôd, súvrstvia v ílovcovom alebo 
drobnorytmickomílovcovo – pieskovcovom vývine predstavujú izolátory resp. poloizolátory 
podzemných vôd. Málo priaznivé podmienky pre vytváranie kolektorov podzemnej vody sa 
najlepšie odrážajú vo všeobecne nízkej výdatnosti prameňov dosahujúcej často iba niekoľko 
stotín resp. desatín l.s-1.  

Obec hľadiska geomorfologického členenia patrí územie obce Vyšná Sitnica k provincii 
Východné Karpaty, subprovincii Vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízke Beskydy k časti 
Ondavská vrchovina plošne zahŕňajúcemu i podcelokOhradzianska kotlina. Ondavská 
vrchovina má hladko modelovaný, v takto vymedzenom území pahorkatinný reliéf s výškou 
chrbtov 200 – 400 m.n.m. Prejavuje sa silná korelácia reliéfu s odolnosťou hornín 
a štruktúrou. Na odolnejších pieskovcových súvrstviach boli vypreparované vyvýšené 
pretiahle chrbty alebo osamotené tvrdoše, na mäkkých ílovcových a slieňovcových 
súvrstviach pretiahnuté zníženiny a brázdy. Doliny Ondavky a jej prítokov majú buď úzke 
prielomové úseky v tvrdých pieskovcoch alebo sú široké na mäkkých slienitých alebo 
ílovcových súvrstviach. Z hľadiska základných typov erózno – denudačného reliéfu dominuje 
reliéf pedimentovanýchpodvrchovína pahorkatín. Z hľadiska základných morfoštruktúr toto 
územie tvoria zlomovo – vrásové štruktúry Západných Karpát zastúpené 
morfoštruktúrnoutransverzálnou depresiou Nízkych Beskýd a morfoštruktúrna depresia 
peripieninského (pribradlového) pásma. Z vybraných tvarov reliéfu veľmi výrazne prevládajú 
hlboké V doliny bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou, ojedinele sa vyskytujú riečne 
terasy.   

Zdroj: Zdroj: Atlas krajiny Slovenskej republiky 2002, Atlas Krajiny Slovenskej republiky 
(http://geo.enviroportal.sk/atlassr/) 

 

1.3.1 Pôdne pomery 
Územie obce Vyšná Sitnica patrí do flyšového pásma. Pretože na flyšové horniny je 

viazaná genéza hnedých pôd – kambizemí, tento pôdny typ v pôdnom pokryve prevláda. 
Kambizeme patria do skupiny pôd hnedých, pre ktoré je charakteristický proces hnednutia. 
alterácie, oxidického zvetrávania, s dominantným kambickým B- horizontom. Tento pôdny 
typ je však vlastnosťami veľmi heterogénny, preto uvádzame charakteristiku jeho 
jednotlivých subtypov.  V pôdnom kryte takto vymedzeného územia podstatnú časť zaberajú 
prevažne nasýtené kambizeme a to kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé 
(sprievodné rankre a kambizemepseudoglejové, zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých 
zvetralín nekarbonátových hornín) a kambizemepseudoglejové nasýtené (sprievodné 
pseudogleje modálne a kultizemné, lokálne gleje). Rovnako sú predovšetkým v bradlovom 
pásme zastúpené pararendzinykambizemné a kambizemerendzinové i ostrovčeky typických a 
kambizemnýchrendzín a karbonátovýchlitozemí na jurských vápencoch bradiel. V nivách 
vodných tokov sú vyvinuté fluvizeme a glejové pôdy. Na celom území prevláda stredná 
priepustnosť, veľká retenčná schopnosť pôd, neutrálna pôdna reakcia a mierne vlhký 
vlhkostný režim pôd. 
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Zdroj: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – Združenie Topoľ 2007-2016 
 

1.3.2 Rastlinstvo a živočíšstvo 
Prevažná časť vymedzeného  územia patrí ku dubovo – hrabovým lesom Carpinion – 

Betuli, vyššie polohy k podhorským bukovým lesom. Z pohľadu fytogeograficko – 
vegetačného členenia patrí k bukovej zóne, flyšovej oblasti. Kataster obce Vyšná Sitnica patrí 
z hľadiska fytogeografického členenia do floristickej oblasti Carpaticumoccidentale, 
podoblasti Beschidicumorientale (podobvodvýchodobeskydskej flóry). Táto časť územia je 
botanicky málo pestrá (Pulsatillagrandiflora, Carextranssilvanica, Gentianaasclepiadea, 
Myricariagermanica, Symphytumcordatum).  

1.3.3 Príroda 
Vyšná Sitnica leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Sitničky a jej prítokov. 

Nadmorská výška v strede obce je 195 m n. m. a v chotári 190-400 m n. m. Mierne zvlnený 
pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria flyšové vrstvy. Je tu minerálny prameň. 

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť 

1.3.4 Klimatické podmienky 
Obec Vyšná Sitnica má horskú teplú klímu (priemerná denná teplota v januári -2 až -

5°C, v júli +17,5 až +19,5°C, ročná amplitúda priemerných mesačných teplôt vzduchu +21 až 
+23°C, ročné zrážky 600-800 mm/rok). Počas roka prevládajú vetry severných a južných 
smerov (v lete viac severných) a relatívny slnečný svit (pomer medzi skutočným úhrnom 
slnečného svitu a astronomicky možným úhrnom slnečného svitu) je leto 40-45%, zima 25-
30%.  
Bezmrazivé obdobie územia obce (počet dní medzi posledným a prvým výskytom minimálnej 
teploty vzduchu nižšej ako -0,1°C) trvá 160-180 dní so začiatkom vykurovacieho obdobia 
obvykle 20.-30.októbra a trvaním 220-240 dní. 

Zdroj: OcÚ, Stratégia CLLD: „Spoločne pre región – región pre nás“ 
 

1.4 Geografická charakteristika regiónu 
 

 Región v ktorom leží obec Vyšná Sitnica bol v minulosti uhorskou župou - Zemplín. 
Na severe susedila s Poľskom, západné hranice regiónu tvorili bývalá Šarišská župa 
a Abovská župa, na východe hraničil s Ukrajinou a Užskoužupou. 

 V súčasnosti geograficky je územie situované v regióne Horného Zemplína, v ktorom 
sa rozprestierajú Vihorlatské vrchy, Beskydské predhorie, Ondavská vrchovina a Laborecká 
vrchovina. Najväčšou riekou pretekajúcou okresom je Laborec, do ktorého sa vlievajú 
Výrava, Udava a Cirocha. Západnou časťou okresu preteká Oľka a Ondavka. Na jeho severe 
sa rozprestiera typická karpatská krajina s pôvodnými pralesovými porastmi a so vzácnou 
faunou. Ponúka neporušenú prírodu, samoty s ďalekými výhľadmi i rázovité dediny v oblasti 
Východných Karpát. Medzi najnavštevovanejšie turistické lokality Horného Zemplína patrí 
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okolie vodnej nádrže Domaša, Národný park Poloniny a chránené krajinné oblasti Vihorlat a 
Východné Karpaty. 

Zdroj: OcÚ, Stratégia CLLD: „Spoločne pre región – región pre nás“ 
 

1.5 Sociálno-demografická analýza 
 

V demografickom vývoji obce Vyšná Sitnica za posledných 10 rokov dochádzalo k  
rastu a striedavo k poklesu počtu obyvateľov. V konečnom dôsledku sa však počet 
obyvateľov znížil z počtu 402 (r. 2005) na počet 377 (r. 2015). Najväčší pokles nastal v roku 
2014, kedy sa počet obyvateľov znížil o 13 ľudí a najviac ľudí pribudlo v roku 2012 (7 
obyvateľov). Čo sa týka rozloženia obyvateľstva podľa pohlavia, prevládajú ženy. 
Najvýraznejší rozdiel medzi ženami a mužmi bol zaznamenaný v roku 2007, kedy bolo o 27 
žien viac ako mužov.   
 
Tabuľka 2Počet obyvateľov 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Stav trvale 
bývajúceho 
obyvateľstva na 
konci obdobia 
(Osoba) 

402 405 401 397 388 390 385 392 395 382 377 

Muži 188 191 187 188 186 187 185 190 192 185 182 
Ženy 214 214 214 209 202 203 200 202 203 197 195 

Zdroj: ŠÚ SR 
 

Graf 1Počet obyvateľov obce 

 
Zdroj: ŠU SR 
 
 

Počet obyvateľov sledujeme podľa dvoch aspektov: Prirodzený prírastok obyvateľstva 
a migračné saldo. V obci sa počet živonarodených detí pohybuje v intervale od 3 do 5 detí. 
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Avšak v roku 2015 sa narodili iba 2 deti. Počet zomretých sa pohybuje v intervale od 1 do 6, 
pri čom len 1 obyvateľ zomrel iba v roku 2013.Podľa tabuľkového a grafického znázornenia 
sa tak hodnota prirodzeného prírastku pohybuje od -3 do 3. Najčastejšou hodnotou je -1. 
Migračné saldo dosiahlo najnižšiu hodnotu, a to -11 v roku 2014. V tomto roku sa z obce 
Vyšná Sitnica vysťahovalo až 14 osôb a prisťahovali 3 ľudia. Najviac ľudí v počte 9 sa 
prisťahovalo v roku 2012. Podľa údajov získaných zo štatistického úradu dosiahol celkový 
prírastok obyvateľov obce najnižšiu hodnotu -13 v roku 2014 a najvyššiu hodnotu 7 v roku 
2012.  

Tabuľka 3Prirodzený prírastok obyvateľstva a migračné saldo 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Živonarodení 
(Osoba) 

5 5 3 4 3 3 5 3 4 3 2 

Zomretí (Osoba) 6 6 2 5 4 6 3 3 1 5 5 

Prirodzený 
prírastok 
obyvateľstva 
(Osoba) 

-1 -1 1 -1 -1 -3 2 0 3 -2 -3 

Prisťahovaní na 
trvalý pobyt 
(Osoba) 

4 8 3 3 0 7 4 9 5 3 1 

Vysťahovaní z 
trvalého pobytu 
(Osoba) 

11 4 8 6 8 2 9 2 5 14 3 

Migračné saldo 
(Osoba) 

-7 4 -5 -3 -8 5 -5 7 0 -11 -2 

Celkový prírastok 
obyvateľstva 
(Osoba) 

-8 3 -4 -4 -9 2 -3 7 3 -13 -5 

Zdroj: ŠÚ SR 
 
 
Graf 2Prehľad celkového prírastku obyvateľstva 
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Zdroj: ŠÚ SR 

 

Graf 3 Prehľad prirodzeného prírastku obyvateľstva 

 
 
Zdroj: ŠÚ SR 

Graf 4 Migračné saldo 

 
 
Zdroj: ŠÚ SR 
 

Zaujímavým ukazovateľom demografie je aj miera sobášnosti a rozvodovosti, keďže 
tento ukazovateľ je ovplyvnení celkovou sociálno-ekonomickou situáciou, životnou úrovňou,  
pracovnými príležitosťami či ekonomickým, hospodárskym alebo kultúrnym rozvojom. 
Množstvo sobášov  obci Vyšná Sitnica sa pohybuje od 0-3, pričom žiadne manželstvo nebolo 
uzavreté v roku 2008 a 3 manželstvá boli uzavreté v roku 2014. V rokoch 2005, 2009 a 2015 
sa konal 1 sobáš a v ostatné roky sa konali 2 sobáše. V danej obci sa počas hodnoteného 
obdobia rozviedlo len jedno manželstvo, a to v roku 2015.  
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Tabuľka 4 Sobášnosť a rozvodovosť 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sobáše  1 2 2 0 1 2 2 2 2 3 1 

Rozvody  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Zdroj: ŠÚ SR 
 
Graf 5 Sobášnosť, rozvodovosť 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
 

Tabuľka 5 Veková štruktúra obyvateľstva 
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rokov  
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Zdroj: ŠÚ SR 
 

Graf 6 Veková štruktúra obyvateľstva 
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Zdroj: ŠÚ SR 
 

Ako je vidieť z grafu vyššie najväčšou vekovou skupinou v obci Vyšná Sitnica je 
obyvateľstvo vo veku od 35 do 49 rokov. Táto skupina tvorí 22,5% obyvateľstva obce. 
Najmenej obyvateľov parí do skupiny 4 roky alebo menej. Pri pozorovaní vývoja vekových 
skupín obce je badateľné, že najväčší pokles počtu obyvateľov za sledované obdobie 
zaznamenali občania vo veku od 5 do 14 rokov. V roku 2005 do tejto vekovej skupiny patrilo 
56 osôb a tento počet klesol na 33 v roku 2015. 0, 
 

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry tvoria najväčšiu skupinu obyvatelia so základným 
vzdelaním. Podľa SOBD z roku 2011 to bolo 21% (97 osôb) všetkých obyvateľov obce Vyšná 
Sitnica. Počtom nasleduje skupina obyvateľov s učňovským vzdelaním bez maturity (71). 
Ďalej nasleduje stredné odborné vzdelanie bez maturity (59), bez školského vzdelania (58) 
a úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (55). 15 obyvateľov ukončilo úplné stredné 
všeobecné školy. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia boli zaznamenaní v počte 10 (8-
Mgr./Ing./Dr. a 2-Bc.). Najväčšie zastúpenie medzi obyvateľmi obce má vysokoškolské 
vzdelanie v študijnom odbore technické vedy a náuky.  Pri rozdelení vzdelanostnej štruktúry 
obce podľa pohlavia obyvateľov majú ženy najväčšie zastúpenie skupine obyvateľov so 
základným vzdelaním. Muži majú najväčšie zastúpenie v skupine obyvateľov s učňovských 
vzdelaním bez maturity. A najväčší rozdiel medzi mužmi a ženami je badateľný pri základom 
vzdelaní, kde prevládajú ženy. Pri 10 obyvateľoch sa nepodarilo zistiť ich ukončené 
vzdelanie.   
 
 

Tabuľka6 Obyvateľstvo podľa vzdelania SOBD z roku 2011 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
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Základné 25 72 97 

Učňovské (bez maturity) 45 26 71 

Stredné odborné (bez maturity) 43 16 59 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 7 4 11 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 19 36 55 

Úplné stredné všeobecné 5 10 15 

Vyššie odborné vzdelanie 0 1 1 

Vysokoškolské bakalárske 1 1 2 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 5 3 8 

Vysokoškolské spolu 6 4 10 

Š
tu

di
jn

ý 
od

b
or

 

prírodné vedy 0 1 1 

technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, 
strojárstvo, informatika a VT, elektrotech., tech. 
chémia, potravinárstvo) 

3 2 5 

technické vedy a náuky II (textilná 
v.,sprac.kože,dreva, plastov, v.hud.nástrojov, 
archit., staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., 
špec. odb.) 

1 1 2 

spoločenské vedy, náuky a služby II 
(histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy, publicistika a 
informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.) 

2 0 2 

Bez školského vzdelania 29 29 58 

Nezistené 6 4 10 

Úhrn 185 202 387 

Zdroj: SOBD 2011 
 

Graf 7 Obyvateľstvo podľa vzdelania SOBD z roku 2011 



Zdroj: SOBD 2011 
 

 

V obci Vyšná Sitnica má jednoznačnú prevahu slovenská národnosť, ku ktorej sa hlási 
99% obyvateľov. Zastúpenie má aj r
v oboch prípadoch 2 obyvateľky.   

 

Tabuľka 7 Zloženie obyvateľstva podľa národnosti SOBD z roku 2011

Národnosť

Slovenská 

Rusínska 

Ukrajinská 

Nezistená 

Spolu 
Zdroj: SOBD 2011 

Graf 8 Prehľad národnostného zloženia obce
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Zloženie obyvateľstva podľa národnosti SOBD z roku 2011 

Národnosť Muži Ženy 
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0 2 

0 2 

1 0 

185 202 

Prehľad národnostného zloženia obce 
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má jednoznačnú prevahu slovenská národnosť, ku ktorej sa hlási 
krajinská národnosť, ku ktorým sa hlásia 
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Zdroj: SOBD 2011 

Pri pohľade na zloženie obyvateľov obce Vyšná Sitnica z
je vidieť evidentná prevaha 
obyvateľov, domov a bytov z
Gréckokatolíci predstavujú 6% 
obyvateľkou obce. Bez vyznania

 
Tabuľka 8 Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania SOBD z roku 2011

Náboženské vyznanie 

Rímskokatolícka cirkev 

Gréckokatolícka cirkev 

Pravoslávna cirkev 

Kresťanské zbory 

Bez vyznania 

Iné 

Nezistené 

Spolu 
Zdroj: SOBD 2011 
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Pri pohľade na zloženie obyvateľov obce Vyšná Sitnica z hľadiska ich vierovyznania 
je vidieť evidentná prevaha rímskokatolíckej cirkvi. K tejto cirkvi sa podľa Sčítania 

bytov z roku 2011 sa prihlásilo 359 obyvateľov danej obce
éckokatolíci predstavujú 6% (7 mužov, 16 žien). Pravoslávna cirkev je zastúpená jednou 

bce. Bez vyznania je 1 žena žijúca v obci.  
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Zdroj: SOBD 2011 
 

Tabuľka nižšie ukazuje členenie obyvateľov 
a pohlavia podľa SOBD 2011
dovolenke boli 3 ženy a 9 žien na rodičovskej dovolenke. Nepracujúcich dôchodcov 
zaznamenala obec 102 (30 mužov, 72 žien) a 2 pracujúcich dôchodcov (1 žena, 1 muž). 
Nezamestnaní obyvatelia dosiahli počet 34, z
nezávislým patrí jeden obyvateľ. K
rokov (61 detí), študenti stredných škôl (25 osôb), študenti vysokých škôl (8 osôb). K 
ostatným závislým alebo nezistením patrí jedna obyvateľka. 
 

Tabuľka 9 Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia SOBD z roku 2011
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Tabuľka nižšie ukazuje členenie obyvateľov obce podľa ekonomickej aktivity 
odľa SOBD 2011. Ekonomicky aktívnych obyvateľov bolo 180

9 žien na rodičovskej dovolenke. Nepracujúcich dôchodcov 
zaznamenala obec 102 (30 mužov, 72 žien) a 2 pracujúcich dôchodcov (1 žena, 1 muž). 
Nezamestnaní obyvatelia dosiahli počet 34, z toho 20 mužov a 14 žien. K
nezávislým patrí jeden obyvateľ. K osobám závislým patrí 94 osôb, kam patria deti do 16 

(61 detí), študenti stredných škôl (25 osôb), študenti vysokých škôl (8 osôb). K 
ostatným závislým alebo nezistením patrí jedna obyvateľka.  
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konomicky aktívnych obyvateľov bolo 180. Na materskej 
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Tabuľka 10 Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia SOBD z roku 
2011 

Vek, pohlavie 

Postavenie v zamestnaní 
Ekonomicky 

aktívni 
spolu zamestnanci 

podnikatelia 
členovia 
družstiev 

ostatní a 
nezistení so 

zamestnancami 
bez 

zamestnancov 

15 - 19 muži 1 0 0 0 0 1 

  ženy 0 0 0 0 0 0 

  spolu 1 0 0 0 0 1 

20 - 24 muži 4 0 2 0 5 11 

  ženy 7 0 1 0 3 11 

  spolu 11 0 3 0 8 22 

25 - 29 muži 18 0 1 0 1 20 

  ženy 8 0 1 0 1 10 

  spolu 26 0 2 0 2 30 

30 - 34 muži 8 0 2 0 1 11 

  ženy 8 0 1 0 1 10 

  spolu 16 0 3 0 2 21 

35 - 39 muži 11 1 5 0 2 19 

  ženy 7 0 2 0 2 11 

  spolu 18 1 7 0 4 30 

40 - 44 muži 9 0 4 0 1 14 

  ženy 7 0 2 0 1 10 

  spolu 16 0 6 0 2 24 

45 - 49 muži 9 0 2 0 5 16 

  ženy 9 0 0 0 1 10 

  spolu 18 0 2 0 6 26 

50 - 54 muži 4 1 1 0 0 6 

  ženy 4 0 0 0 1 5 

  spolu 8 1 1 0 1 11 

55 - 59 muži 6 1 1 0 3 11 

  ženy 1 1 0 0 2 4 

  spolu 7 2 1 0 5 15 

60 - 64 muži 0 0 0 0 0 0 

  ženy 0 0 0 0 0 0 

  spolu 0 0 0 0 0 0 

65+ muži 0 0 0 0 0 0 

  ženy 0 0 0 0 0 0 

  spolu 0 0 0 0 0 0 

Úhrn muži 70 3 18 0 18 109 

  ženy 51 1 7 0 12 71 

  spolu 121 4 25 0 30 180 

% 67,2 2,2 13,9 0 16,7 100 

Z obyvateľstva v produktívnom veku podiel ekonomicky aktívnych  
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Muži - - - - - 76,2 

Ženy - - - - - 54,2 

Spolu - - - - - 65,7 

Z obyvateľstva v 
poproduktívnom veku 
podiel ekonomicky 
aktívnych 

- - - - - 0 

Zdroj: SOBD 2011 
 
 

Z tabuľkového zobrazenia vyššie sa dá vyčítať podiel ekonomicky aktívnych 
obyvateľov obce v produktívnom, ale aj poproduktívnom veku, pričom sú rozdelení aj podľa 
pohlavia. V tomto prípade je obyvateľstvo rozdelené podľa postavenia v zamestnaní na 
zamestnancov, podnikateľov (so zamestnancami, bez zamestnancov), členov družstva 
a ostatných/nezistených. Podľa údajov získaných zo SOBD 2011 je podiel ekonomicky 
aktívnych obyvateľov obce v produktívnom veku 65,7%. Medzi zamestnancov sa zaraduje 
121 obyvateľov (67,2%). K podnikateľom so zamestnancami patria 4 osoby ( 3muži, 1 žena), 
bez zamestnancov 25 osôb (18 mužov, 7 žien). U ostatných 30 obyvateľov sa túto informáciu 
nepodarili zistiť.  

Zhrnutie:  

- Mierne klesajúcatendencia počtu obyvateľstva  
- Pomalé znižovanie počtu detí do 4 rokov do roku 2015 môže viesť k starnutiu 

obyvateľstva ako aj u iných obcí Slovenska 
- Zvyšovanie sa hodnoty prirodzeného úbytku obyvateľstva v obci spôsobené 

klesajúcou tendenciou pôrodnosti – ide o tzv. trendové správanie sa obyvateľstva 
v súčasnom modernom svete 

- Staršie vekové kategórie majú stúpajúcu tendenciu avšak mladšie vekové skupiny 
klesajú čo môže spôsobiť starnutie obyvateľstva v nasledujúcich rokoch 

- Nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva – hlavne prevláda obyvateľstvo so 
základným vzdelaním 

- Jednoznačne prevládajúce vierovyznanie (rímskokatolícke) ako aj národnosť 
(slovenská) 

- Veľké zastúpenie obyvateľstva  pracujúcich ako zamestnanci, nízke ukazovatele 
podnikateľov 
 

1.6 Analýza hospodárskeho rozvoja 
 

Tabuľka 11 Hodnota majetku 

Názov položky 
Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek 

vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, 
opravy významných chýb minulých rokov 

Súčet –výsledok hospodárenia 328141,54 
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Nevysporiadaný výsledok 
minulých rokov 

304220,74 

Výsledok hospodárenia 23920,8 
Zdroj: www.finstat.sk 

 

Tabuľka 12 Prehľad investičných aktivít v obci  – 2006 až 2014 

Investícia Náklady v € Rok realizácie 

Zastávka autobusu 10000 2006 

Kultúrny dom 134000 2010 

Revitalizácie priestoru pri kaplnke 1500 2011 

Rekonštrukcia ZŠ 10000 2012 

Strecha kultúrneho domu 5000 2012 

Rekonštrukcia domu smútku 7000 2013 

Verejné priestranstvá 4000 2013 

Kuchyňa v kultúrnom dome 2000 2014 

Revitalizácia parku 3000 2014 

Parkovisko pred OcÚ 4000 2014 

Rekonštrukcia mosta a komunikácie 260000 2015 
Zdroj informácii: OcÚ 

 
Popis ekonomických zdrojov 
 

Ekonomicky aktívne osoby sú v nasledujúcej tabuľke rozdelené podľa odvetvia ich 
ekonomickej činnosti. Najviac obyvateľov pracuje v stavebníctve, pri čom sa výstavbe budov 
venuje 19 osôb a špecializovaným stavebným prácam 17 osôb. Verejná správa a obrana, 
povinné sociálne zabezpečenie je ďalším najrozšírenejším odvetvím, v ktorom sú obyvatelia 
obce Vyšná Sitnica zamestnaní. Nasleduje maloobchod (okrem motorových vozidiel 
a motocyklov) a následne výroba potravín. Zvyšné odvetvia sú zastúpené menej ako 10 
obyvateľmi. Najmarkantnejší rozdiel medzi mužmi a ženami je zaznamenaný v stavebnom 
odvetví, v ktorom je zamestnaných 33 mužov a len 3 ženy. Ženy najviac prevládajúpri výrobe 
potravín, kde však pracuje len o 4 ženy viac ako mužov.  

Keďže tak malá obec nemá podmienky na to, aby mohli byť všetci obyvatelia 
zamestnaní v obci, 77,8% obyvateľov za prácou dochádza.  

Cestná vzdialenosť k najbližším a najvýznamnejším mestám v okolí: Humenné - 24 
km, Vranova nad Topľou - 35 km a Stropkov  - 40 km. Vyšnú Sitnicu od krajského mesta 
Prešov oddeľuje cestná vzdialenosť 70 km.  

 
Tabuľka 13 Prehľad odvetví ekonomickej činnosti obyvateľstva obce 

Odvetvie ekonomickej činnosti 
Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu 
z toho dochádza 
do zamestnania 

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým 
súvisiace 

1 3 4 3 

Lesníctvo a ťažba dreva 1 0 1 1 



24 
 

Ťažba uhlia a lignitu 1 0 1 1 

Výroba potravín 3 7 10 9 

Výroba textilu 1 3 4 4 

Výroba odevov 0 5 5 4 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku 
okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného 
materiálu 

1 0 1 1 

Tlač a reprodukcia záznamových médií 1 0 1 0 

Výroba chemikálií a chemických produktov 1 1 2 1 

Výroba výrobkov z gumy a plastu 1 1 2 2 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1 0 1 1 

Výroba a spracovanie kovov 1 0 1 0 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 7 2 9 7 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 1 1 2 1 

Výroba elektrických zariadení 1 0 1 1 

Výroba strojov a zariadení i. n. 4 0 4 2 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 2 1 3 2 

Výroba nábytku 2 0 2 2 

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 1 0 1 0 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2 1 3 2 

Zber, úprava a dodávka vody 0 1 1 0 

Výstavba budov 18 1 19 15 

Inžinierske stavby 4 0 4 4 

Špecializované stavebné práce 15 2 17 14 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 4 8 7 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 6 8 14 10 

Pozemná doprava a doprava potrubím 4 0 4 4 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 1 0 1 1 

Poštové služby a služby kuriérov 1 2 3 3 

Ubytovanie 0 1 1 1 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 2 1 3 3 

Nakladateľské činnosti 0 1 1 1 

Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, 
príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok 

1 0 1 1 

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia 0 1 1 0 

Právne a účtovnícke činnosti 0 1 1 1 

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia 0 1 1 0 

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti 1 0 1 1 

Sprostredkovanie práce 1 0 1 1 

Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné 
pomocné činnosti 

0 2 2 1 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 7 8 15 13 

Vzdelávanie 0 2 2 2 

Zdravotníctvo 3 2 5 5 

Sociálna práca bez ubytovania 0 3 3 3 

Ostatné osobné služby 1 0 1 1 



Nezistené 

Spolu 

Zdroj: SOBD 2011 

Tabuľka 14 Vývoj a počet podnikateľov 

  2005

Právnické osoby spolu 
3 

Fyzické osoby - 
podnikatelia  

0 

Zdroj: ŠÚ SR 
 
Graf 10Vývoj a počet podnikateľov -

Zdroj: ŠÚ SR 
 

Počet právnických osôb na území obce sa 
rokov 4. V roku 2015 bolo za
v predchádzajúcich rokoch nebol zaznamenaný žiaden podnikateľ 

 

Tabuľka 15 Prehľad najväčších podnikateľských subjektov na území obce 

Eden7 

Zdroj: OcÚ 
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2005 2006 2007 2008

Právnické osoby spolu

7 5 12 

109 71 180 

Vývoj a počet podnikateľov - právnické osoby, fyzické osoby  na území obce Vyšná Sitnica

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3 4 4 4 4 4 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0

- právnické osoby, fyzické osoby  na území obce Vyšná Sitnica

Počet právnických osôb na území obce sa pohybuje od 3 do 5, pričom vo väčšine 
roku 2015 bolo zaznamenaných 15 fyzických osôb - podnikateľov, 

predchádzajúcich rokoch nebol zaznamenaný žiaden podnikateľ - fyzická osoba. 

Prehľad najväčších podnikateľských subjektov na území obce Vyšná Sitnica 

Firmy v obci 

Eden7 - stavebno-obchodná spoločnosť  

Potraviny Dančova  

COOP Jednota  

Pohostinstvo - Renáta Pasternaková  

Bufet - Mariana Švigarová 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Právnické osoby spolu Fyzické osoby - podnikatelia 

25 

4 

140 

Vyšná Sitnica 

2013 2014 2015 

5 5 4 

0 0 15 

právnické osoby, fyzické osoby  na území obce Vyšná Sitnica 

 

pohybuje od 3 do 5, pričom vo väčšine 
podnikateľov, hoci 

fyzická osoba.  

2015
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1.7 Analýza environmentálneho rozvoja 
 

Celková výmera územia obce Vyšná Sitnica je 978 ha. 52% územia tvorí 
poľnohospodárska pôda a48% tvorí nepoľnohospodárska pôda. Z poľnohospodárskej pôdy 
nájdeme na území obce ornú pôdu, záhradu a trvale trávnatý porast. Spomínaný trvale 
trávnatý porast zaberá najväčšiu časť územia až 49%. A rozlohou druhú najväčšiu časť 
územia 41% tvorí lesný pozemok, ktorý patrí k nepoľnohospodárskej pôde. 
Z nepoľnohospodárskej pôdy sa na území nachádza ešte zastavaná plocha a nádvorie, vodná 
a ostatná plocha. 

 

Tabuľka 16 Výmera územia obce Vyšná Sitnica 

Výmera územia v  𝒎𝟐 2015 

Celková výmera územia obce - mesta 9 785 262 

Poľnohospodárska pôda  - spolu  5 065 548 

Poľnohospodárska pôda  - orná pôda  204 295 

Poľnohospodárska pôda  -  záhrada 104 482 

Poľnohospodárska pôda  -  trvalý trávny porast  4 756 771 

Nepoľnohospodárska pôda - spolu 4 719 714 

Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok  4 016 027 

Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha  123 832 

Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie  287 166 

Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha  292 689 

Zdroj: ŠU SR 

 
 
 
 



 

Graf 11 Rozdelenie pôdneho fondu 

Zdroj: ŠU SR 

Graf 12Rozdelenie poľnohospodárskeho 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Graf 13Rozdelenie nepoľnohospodárskeho pôdneho fondu obce
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Zdroj: ŠÚ SR 

1.8 Technická infraštruktúra 
 

Tabuľka 17 Občianska a technická vybavenosť obce 

Občianska a technická vybavenosť 
Predajňa potravinárskeho tovaru 
Pohostinské odbytové stredisko 

Futbalové ihrisko 
Knižnica 

Verejný vodovod 
Komunálny odpad 

Využívaný komunálny odpad 
Zneškodňovaný komunálny odpad 

Základná škola 
Materská škola 
Tenisový kurt 

Zdroj: OcÚ 

Doprava 
Cez obec Vyšná Sitnica prechádza cesta III. triedy č. 3820, ktorá sa v obci rozdeľuje a napája 
sa cesta č. 3/3821. Na juhu sa cesta č. 3820 napája na cestu II. triedy č. 554, ktorá prechádza 
obcami: Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Girovce, Jasenovce, Žalobín, kde sa napája na cestu 
3/3628, ktorá vedie na západ cez obec Malá Domaša k ceste prvej triedy č. 15. Cez Žalobín 
cesta 2/554 pokračuje ďalej na juh k ceste 2/558, ktorá smeruje k okresnému mestu Humenné. 
Do mesta Humenné vedie aj cesta 3/3826, ktorá sa napája v obci Vyšná Sitnica z cesty 2/554 
a pokračuje cez obce Lukačovce, Víťazovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Gruzovce, 
Brestov. V obci Jasenovce sa cesta 2/554 napája na cestu III. triedy č. 3629, ktorá vedie 
k vodnej nádrži Domaša napojením sa na cestu 1/15.Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD 
Humenné. Smerom Humenné-Jankovce-Rohožník-Prituľany-Závada prechádza cez obec 
Vyšná Sitnica 8 autobusových spojov cez pracovné dni, 5 v soboty a 4 počas nedieľ. To platí 
aj pre opačný smer. Najbližšie vlakové spojenie je v mestách Humenné, Strážske a Vranov 
nad Topľou. Najbližšie letisko sa nachádza v meste Košice, ktoré je vzdialené od obce Vyšná 
Sitnica 86 km.    
 
 

Energetika 

Obec je síce elektrifikovaná, ale vedenia sú už zastarané. Je nutné vybudovanie trafostaníc pre 
zosilnenie elektrického napätia. 
 

Telekomunikácie 
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Obec nie je napojená na káblovú televíziu, príjem televíznych a rozhlasových staníc je riešený 
individuálnym príjmom (terestriálne vysielanie, satelitné vysielanie). Internet je zabezpečený 
mobilnými telekomunikačnými operátormi a regionálnymi poskytovateľmi. 
 
Zásobovanie plynom 
V súčasnosti v obci nie je riešená rozvodná sieť plynu, zásobovanie je riešené individuálnym 
spôsobom.  
 
Zásobovanie teplom 
Zásobovanie obce teplom je riešené individuálne v domových kotolniach väčšinou pomocou 
metódy spaľovania tuhých palív.  
 
Vodné hospodárstvo 
Obec má vybudovaný vlastný miestny vodovodný systém.  
 
Kanalizácia 
Obec Vyšná Sitnica nemá vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť s čistiarňou odpadových vôd. 
Obyvatelia využívajú vlastné septiky a žumpy.  

 

1.9 Analýza sociálneho a kultúrneho rozvoja 
 

Školstvo 
Obec vyšná Sitnica má zriadenú základnú školu aj materskú školu. Základná škola vo Vyšnej 
Sitnici poskytuje vzdelanie I. stupňa a navštevuje ju 14 žiakov. Celodennú starostlivosť o deti 
zabezpečuje materská škola, ktorú navštevuje 12 detí.  
 

Tabuľka 18 Prehľad počtu školských a predškolských zariadení a počtu ich žiakov 

  
Základná škola  Materská škola 

Počet žiakov  14 12 

Zdroj: hogofogo.sk 

 

Zdravotníctvo 
V obci Vyšná Sitnica sa nenachádza zdravotné stredisko. Zdravotná starostlivosť v podobe 
nemocnice, odborných ambulancií a lekárni je zabezpečená v okresnom meste Humenné, 
ktoré je vzdialené od obce Vyšná Sitnica 24 km. Zdravotné zariadenia sa nachádzajú aj vo 
vzdialenejších mestách ako sú: Medzilaborce, Snina, Michalovce.   
 
Verejné inštitúcie a služby 
 

 denný stacionár pre seniorov  
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 matričný úrad-v Košarovciach 

 kultúrny dom  

 dom smútku  
 

Na území obce prevádzkuje VNL, n.o., Humenné. denný stacionár, ktorý poskytuje 
sociálne služby dôchodcom v obcí Vyšná Sitnica. 
Na území obce sa nenachádza žiaden domov dôchodcov, domov sociálnych služieb ani detský 
domov. Pre obyvateľov si tieto zariadenia dostupné v meste Humenné, alebo v iných menej 
alebo viac vzdialených mestách. 
 
Tabuľka 19 Prehľad verejných inštitúcii na území obce Vyšná Sitnica 

Inštitúcie verejnej správy 

Obecný úrad Sídlo matričného 
úradu 

Sídlo pracoviska 
obvodného oddelenia 

policajného zboru 

Stavebný úrad 

1 1 0 0 

Zdroj informácii: OcÚ 

 
Tabuľka 20 Prehľad miestnych služieb na území obce Vyšná Sitnica 

Hotel  Penzión Turistická 
ubytovňa 

Chatová   
   osada 

Kemping Ostatné 
hromadné 
ubytovacie 
zariadenia 

Komerčná 
poisťovňa 

Komerčná   
  banka 

Bankomat 

(motel, 
hostel) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj informácii: OcÚ 
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Zdroj informácii: OcÚ 

Tabuľka 22 Organizácie v obci 

Športové kluby TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica 

Verejnoprospešné organizácie /záujmové 
združenia /spoločenstvá /zväzy 

Spevácky zbor, združenie Mariánskej 
mládeže 

Hasičské zbory _ 

Cirkevné a náboženské organizácie 
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná 
Sitnica,  
filiálka Vyšná Sitnica 

Pozemkové spoločenstvá 
Urbárska spoločnosť pozemkové 
spoločenstvo Vyšná Sitnica 

Klub dôchodcov _ 

Poľovnícke zväzy 
Slovenský Poľovnícky zväz ZO PZ 
Kamenec Vyšná Sitnica 
 

Zdroj informácii: OcÚ 

 

Tabuľka 23 Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet evidovaných 
uchádzačov  
o zamestnanie spolu 

25 25 22 32 55 37 33 42 26 33 31 

Zdroj: ŠU SR 

 

Graf 14 Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 
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Zdroj: ŠU SR 

2 SWOT analýza 
Tabuľka 24 SWOT analýza 

silné stránky slabé stránky 

tradícia poľnohospodárskych činností v obci 
chýbajúce finančné prostriedky na realizáciu 
investičných a neinvestičných aktivít 

dlhodobá história obce 
nedostatočne motivujúce prostredie pre 
investorov 

snaha obce o programovanie a programové 
plnenie cieľov a zámerov obce 

Zlý technický stav komunikácii 

pokrytie mobilnými operátormi Zlý technický stav chodníkov 
existencia minerálneho prameňa zvýšenie migrácie občanov za prácou  
Infraštruktúra obce Chýbajúce detské ihrisko 
Existencia vodovodu demografický vývoj starnutia obyvateľstva 
prírodný a historický potenciál obce zvýšenie migrácie občanov za prácou  
existencia služieb denného stacionára (40 
klientov) 

Chýbajúce detské ihrisko 

existencia Materskej školy demografický vývoj starnutia obyvateľstva 
existencia športového klubu, speváckeho 
zboru ZMM  

Absencia kanalizácie a ČOV 

existencia Základnej školy Slabé využitie danosti obce 
Existencia športovísk (ihrisko, tenisový kurt) Technický stav priekop a rigolov 
Existencia DHZ  
Vhodné prírodne podmienky  
nízke dopravné zaťaženie  
Zavedený separovaný zber  
    

príležitosti ohrozenia 
dobudovanie cestnej infraštruktúry 
a napojenie regiónu na celoštátnu diaľničnú 
sieť Slovenskej republiky 

 zaostávanie Prešovského vyššieho 
územného celku v porovnaní s ostatnými 
regiónmi Slovenska 

využitie štrukturálnych nástrojov Európskej 
únie a iných verejných zdrojov na rozvojové 
projekty v obci a jej katastri 

 konkurencia obcí s problémami podobného 
charakteru pri čerpaní štrukturálnej pomoci a 
verejných zdrojov na rozvoj a budovanie 
infraštruktúry obce 

príchod investora/investorov do obce za 
účelom posilnenia obecnej ekonomiky 

 Neochota obyvateľov separovať odpady 

 využitie ďalších služieb NVO v sociálnej 
oblasti 

 pasivita, nezáujem a odovzdanosť občanov 
vo vzťahu k verejným záležitostiam 

využitie potenciálu regiónu v oblasti 
turizmu, agroturistiky a kongresovej 
turistiky 

 strata atraktivity vidieckeho prostredia v 
súvislosti s rastom nárokov obyvateľov a 
turistov na služby a životné prostredie 

koordinácia na úrovni mikroregiónu za 
účelom pozdvihnutia úrovne cestovného 
ruchu a služieb v regióne 
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 dobudovanie vodovodu   
Vybudovanie domu seniórov  
Vybudovanie kúpaliska  
zdroj:OcÚ 

3 Strategická časť 
    Strategická časť programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica 

má definovať strednodobé ciele rozvoja obce a navrhnúť jej relevantnú stratégiu. Strategická 
časť programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica obsahuje  zreteľnú 
víziu, následný strategický cieľ, ako aj opatrenia, ktorými  chce obec dosiahnuť vytýčené 
ciele pričom sú zohľadnené vnútorné špecifiká a princípy regionálnej politiky. Strategická 
časť pozostáva z vízie obce Vyšná Sitnica, formulácie a návrhu relevantnej stratégie, ako aj 
z výberu a popisu strategického cieľa a špecifických cieľov v jednotlivých prioritách. 
Výsledkom čoho bude dosiahnutie vyváženého udržateľného rozvoja územia obce. 

Pri vytváraní vízie, stratégie a cieľov obce sa vychádza z aktuálne schválených 
strategických dokumentov na národnej úrovni pri zohľadnení celoeurópskej stratégie 
s názvom Stratégia Európa 2020. 
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 

hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje 
 Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré 

zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť 
Na základe vyššie spomínaných 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 

záväzku, pokiaľ ide o zníženie emisií na 30 %, ak budú vhodné podmienky),  
 podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10 % a 

minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie,  
 20 miliónov menej ľudí by malo byť ohrozených chudobou 

 
 

Pri formulácií strategického cieľa obce Vyšná Sitnica sa vychádza z Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja SR, ktorá je v súlade s ďalšími strategickými a koncepčnými 
dokumentmi v oblasti politiky súdržnosti a súčasne nadväzuje na Partnerskú dohodu SR na 
roky 2014–2020, v oblasti územného rozvoja a zároveň je stratégia koordinovaná s 
Koncepciou územného rozvoja Slovenska.  

 
Formulácia strategického cieľa obce vychádza zo súčasného stavu definovaného 

v Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR a z princípov zásadného smerovania 
v prioritných oblastiach. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR určuje 4 strategické 
ciele pre Prešovský kraj, ktorými sú: 
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1. posilnenie produktivity a konkurencieschopnosti v kľúčových a perspektívnych 

odvetviach 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 

poradenstva (CŽP). 

 

Strategický cieľ obce Vyšná Sitnica: „Vytvoriť podmienky pre zvýšenie životnej úrovne 
obyvateľov,zvýšenie konkurencieschopnosti obce a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja 
obce“ 
Pre naplnenie stanovenej vízie obce boli definované dole uvedené prioritné oblasti  
(priorita): 

1. Vzdelávanie a zamestnanosť a služby verejnosti 
2. Obecná infraštruktúra a starostlivosť o životné prostredie 
3. Zvýšenie kvality možností športového, kultúrneho vyžitia obyvateľov 

 
Tabuľka 25 Prehľad priority, špecifických cieľov a opatrení - priorita 1 

Priorita 1 – Vzdelávanie a zamestnanosť a služby verejnosti 
Špecifický cieľ  1: Skvalitniť kvalitu vzdelávania Špecifický cieľ 2: Skvalitniť služby verejnej správy  

Opatrenie 1.1 Opatrenie 1.2 

Zabezpečenie kvalitného predprimárneho 
a primárneho vzdelávania 

Skvalitnenie služieb verejnej správy 

Špecifický cieľ  3: Vytvoriť kvalitné strategické plánovanie 

Opatrenie 1.3 
Skvalitnenie sociálnych služieb 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 26 Prehľad priority, špecifických cieľov a opatrení - priorita 2 

Priorita 2 – Obecná infraštruktúra a starostlivosť o životné prostredie 
Špecifický cieľ  5: Skvalitniť a obnoviť obecnú 
technickú infraštruktúru a vybavenosť 

Špecifický cieľ  6: Znížiť energetickú náročnosť budov 
v správe obce 

Opatrenie 2.1 Opatrenie 2.2 

Zlepšenie základnej infraštruktúry 
a občianskej vybavenosti 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 

Špecifický cieľ  7: Zefektívniť odpadové 
hospodárstvo 

Špecifický cieľ  8: Eliminovať škody spôsobené 
povodňami vytvorením preventívnych opatrení 

Opatrenie 2.3 
Zefektívnenie odpadového hospodárstva 

Opatrenie 2.4 
Zlepšenie podmienok v rámci protipovodňových 
aktivít v obci 

Špecifický cieľ  9: Zvýšenie bezpečnosti v katastri obce 

Opatrenie 2.3 
Zvýšenie bezpečnosti v obci 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 27 Prehľad priority, špecifických cieľov a opatrení - priorita 3 

Priorita 3 – Zvýšenie kvality možností športového, kultúrneho vyžitia obyvateľov 
Špecifický cieľ  9: Skvalitniť športový, kultúrny 
a život v obci 

Špecifický cieľ  10: Skvalitniť propagáciu obce 

Opatrenie 3.1 Opatrenie 3.2 

Vytvorenie podmienok pre kultúrne 
podujatia a šport 

Podpora a propagácia obce a regiónu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

4 Programová časť 
Programová časť PRO obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategického cieľa 

a špecifických cieľov vo všetkých štyroch prioritných oblastiach, tak aby sa naplnila 
stanovená vízia obce Vyšná Sitnica na roky  2016-2023 s výhľadom do roku 2025, a to:  

 
„Obec Vyšná Sitnica je moderná obec, ktorá má predpoklady a vytvára podmienky pre 

kvalitný a plnohodnotný život svojich obyvateľov, využívajúc čisté životné prostredie, 
prírodný a historický potenciál k trvalo udržateľnému rozvoju obce.“ 

 
Programová časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica 

nadväzuje na analytickú a strategickú časť a obsahuje zoznam opatrení a projektov/aktivít a 
ukazovateľov na zabezpečenie realizácie PRO. Vypracovanie programovej časti je v súlade 
s odporúčanou metodikou a zahŕňa nasledovné činnosti: 

 
 Na návrhoch projektových zámerov a aktivít sa podieľali strategickí partneri, prizvané 

organizácie a odsúhlasili poslanci obecného zastupiteľstva. 
 Navrhnuté projekty a aktivity na dosiahnutie opatrení definovaných v strategickej časti 

(tabuľka priority, špecifických cieľov a opatrení).  
 Obec stanovila termíny realizácie projektov a odhadovanú výšku nákladov potrebných 

na ich realizáciu. 
 Obec stanovila pre jednotlivé projekty a aktivity sumárny zoznam ukazovateľov, ktorý 

je potrebný hlavne k monitorovaniu a hodnoteniu PRO.  
 
Tabuľka 28Súhrnný prehľad opatrení, aktivít a ukazovateľov- priorita 1 

Priorita č. 1 Vzdelávanie a zamestnanosť a služby verejnosti Merateľný ukazovateľ 
Opatrenie č. 
1.1 

Zabezpečenie kvalitného predprimárneho 
a primárneho vzdelávania 

 

Aktivita 

1.1.1 
Zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť 
predprimárneho vzdelávania a jedálne 

Počet žiakov 

1.1.2 
Finančný príspevok pre žiakov MŠ, ZŠ na rôzne 
kultúrne, športové a spoločenské súťaže a aktivity 

Počet podujatí 

1.1.4 
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov 

Počet školení 

Opatrenie č. Skvalitnenie služieb verejnej správy  
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1.2 

 
1.2.3 

Monitoring a aktualizácia Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce  

Počet aktivít 

1.2.4 Aktualizácia VZN a smerníc v rámci platnej legislatívy Počet VZN 
Opatrenie č. 
1.3 

Skvalitnenie sociálnych služieb  

 
1.3.3 

Podpora činností v rámci aktívneho nástroja znižovania 
nezamestnanosti (aktivačné práce) 

Počet nezamestnaných 

1.3.5 Vybudovanie Domu sociálnych služieb Zrealizovaný projekt 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 29Súhrnný prehľad opatrení, aktivít a ukazovateľov- priorita 2 

Priorita č. 2 
Obecná infraštruktúra a starostlivosť o životné 
prostredie 

Merateľný ukazovateľ 

Opatrenie č. 
2.1 

Zlepšenie základnej infraštruktúry a občianskej 
vybavenosti 

 

  Vybudovanie kanalizácie 
Dĺžka vybudovanej 
kanalizácie 

  Rekonštrukcia mosta v správe obce Realizovaný projekt 

Aktivita 

2.1.1 
Dobudovanie a rekonštrukcia základnej technickej 
infraštruktúry miestnych komunikácii a chodníkov, 
vodovodu, plynofikácie, elektrifikácie 

Počet aktivít 

2.1.2 
Pravidelná údržba verejných priestranstiev, chodníkov 
a miestnych komunikácii vrátane výsadby zelene a 
drevín 

Počet aktivít 

2.1.3 
Pravidelná údržba cintorínov, obnova chodníka a 
oplotenia cintorína 

Počet aktivít 

2.1.5 Výstavba nájomných bytov Počet bytov 
  Výstavba prírodného kúpaliska Realizovaný projekt 
Opatrenie č. 
2.2 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov  

Aktivita 
2.2.1 Rekonštrukcia strechy budovy OcÚ Realizovaný projekt 

2.2.2 
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti 
budovy MŠ a ZŠ 

Realizovaný projekt 

Opatrenie č. 
2.3 

Zefektívnenie odpadového hospodárstva  

 
2.3.3 Odstránenie čiernych skládok 

Počet odstránených 
skládok 

Opatrenie č. 
2.4 

Zlepšenie podmienok v rámci protipovodňových 
aktivít v obci 

 

Aktivita 2.4.1 
Čistenie odvodňovacích rigolov, priepustov a kanálov, 
miestnych tokov 

Počet aktivít 

Opatrenie č. 
2.5 

Zvýšenie bezpečnosti v obci  

 
2.5.2 Modernizácia a materiálno technické vybavenie DHZ Počet aktivít 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 30Súhrnný prehľad opatrení, aktivít a ukazovateľov- priorita 3 

Priorita č. 3 
Zvýšenie kvality možností športového, kultúrneho 
vyžitia obyvateľov 

Merateľný ukazovateľ 



37 
 

Opatrenie č. 
3.1 

Vytvorenie podmienok pre kultúrne podujatia a 
šport  

 

Aktivita 

3.1.1 
Organizovanie pravidelných a nepravidelných kultúrno 
- spoločenských podujatí v obci  

Počet podujatí 

3.1.2 Podpora tradičných a nových športových podujatí Počet podujatí 

3.1.3 
Modernizácia detských ihrísk a športových zariadení 
(antuka) 

Počet aktivít 

3.1.4 Obnova obecnej knižnice Počet kníh 

3.1.5 Zriadenie oddychovo - relaxačných zón v obci Realizovaný projekt 

3.1.6 Podpora aktivít klubov a združení v obci 
Počet podporených 
organizácii 

 
3.1.7 Prevádzka a údržba miestneho rozhlasu Počet aktivít 

Opatrenie č. 
3.2 

Podpora a propagácia obce a regiónu  

Aktivita 

3.2.1 
Účasť obce na regionálnych projektoch propagácie 
regiónu a územia MAS 

Počet realizovaných 
projektov 

3.2.2 
Rozšírenie ponuky informácii na internetovej stránke 
obce v závislosti do požiadaviek občanov a 
návštevníkov obce 

Počet realizovaných 
aktivít 

3.2.3 Informačný systém obce, turistické značenie Zrealizovaný projekt 

3.2.5 Vybudovanie cykloturistických trás 
Dĺžka vybudovaného 
cyklochodníka 

Zdroj: vlastné spracovanie 

5 Realizačná časť 
Realizačná časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica 

nadväzuje na predchádzajúce časti vo väzbe na aktivity a navrhované ukazovatele. Realizačná 
časť obsahuje popis úloh jednotlivých partnerov, popis inštitucionálneho a organizačného 
zabezpečenia, popis komunikačnej stratégie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce k jednotlivým cieľovým skupinám, systém monitorovania a hodnotenia a akčný plán s 
výhľadom na 2 roky.  

Realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica vykonáva 
obec v zmysle § 12 Zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. 
 
5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 

Úspešné zvládnutie naplnenia stanovených cieľov závisí od inštitucionálnych kapacít 
a organizačného zabezpečenia procesov. Navrhnuté projektové zámery a aktivity možno 
uskutočňovať vlastnými personálnymi kapacitami obce alebo prostredníctvom využívania 
externých agentúr a poradcov. Využitie externých personálnych kapacít umožní obci 
zrýchlenie procesu realizácie naplánovaných aktivít v rovnakom čase. 

 
 
Postup organizačného zabezpečenia 
Na základe monitoringu, podnetov a pripomienok občanov, poslancov, partnerov 

a zmien legislatívy obec vyhodnotí potrebu aktualizácie Programu hospodárskeho 
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a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica v závislosti od finančných, personálnych možnosti 
a časového aspektu a možnosti realizácie.Finančné riadenie realizácie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica zabezpečuje odborný referent pre 
ekonomiku v súlade so schváleným rozpočtom obce a schválenými finančnými prostriedkami 
z európskych investičných a štrukturálnych fondov pre roky 2014-2020 ako aj dotačnými 
schémami. 
 
Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obceVyšná Sitnica plní nasledovné úlohy: 

 schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

 schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia 

 schvaľuje spolufinancovanie projektov financovaných z vlastných a doplnkových 
zdrojov  

 v rámci hodnotenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce schvaľuje 
hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu.  
 

 

Starosta vo vzťahu k realizácii Programuhospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vykonáva 
nasledovné činnosti: 

 riadi celý proces realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,  

 podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva vo vzťahu k Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – schválenie strategického dokumentu, 
schválenie aktualizácie a pod. 

 vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k 
právnickým a fyzickým osobám. 

 

Matica zodpovednostivo vzťahu k realizáciiProgramu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce -  nižšie uvedená schéma matice zodpovednosti zobrazuje rámec zodpovednosti 
potrebný pre efektívnu a účelnú realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce v stanovenom období.  
 
Spoločným výstupom obecného úradu bude vypracovanie materiálu na rokovanie obecného 
zastupiteľstva – hodnotiace a monitorovacie správy za príslušný kalendárny rok vrátane 
návrhu akčného plánu (dvojročný cyklus). Spracovaný materiál predloží starosta obecnému 
zastupiteľstvu na schválenie. 
 



Obrázok 6Matica zodpovednosti 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 

5.2 Systém komunikácie a
Možno konštatovať, že v

zabezpečením aktivít potrebných pre realizáciu P
obce. Obec plánuje využiť aj v
projektov služby externých subjektov 
povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných prác
príprava žiadostí o doplnkové zdroje financovania

V rámci systému komunikácie obec zabezpečuj

 komunikácia  s internými a
opatrení a aktivít PRO  

 prezentácia  procesu realizácie Programu 
webovú stránku obce Vyšná Sitnica. 

 informovanie verejnosti
stránku obce Vyšná Sitnica

 informovanie  o zrealizovaných projektoch prostredníctvom lokálnych médií s cieľom 
budovania  pozitívneho imidžu obce,

 uskutočňovanie ankiet a
 

5.3  Monitorovanie a hodnotenie
Hodnotenie PRO Vyšná Sitnica

cieľov. Proces hodnotenia sa 

Obec

•príprava, spracovanie pripomienok od 
občanov, partnerov, poslancov

•realizácia stanovených projektov a aktivít
•reallizácia a príprava aktualizácii Programu rozvoja obce
•prerokovanie návrhu rozpočtu v nadväznosti na 
vypracovanie Akčných plánov

Obecné zastupiteľstvo

•schválenie PRO
•schválenie aktulizácii PRO
•schválenie monitorovacích a hodnotiacich správ

Systém komunikácie a tok informácii 
e v obci je zabezpečený plynulý tok informácií 

potrebných pre realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho 
obce. Obec plánuje využiť aj v budúcnosti v rámci projektového cyklu na úrovni jednotlivých 

služby externých subjektov (príprava projektovej dokumentácie, príslušné 
povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných prác

žiadostí o doplnkové zdroje financovania).  

rámci systému komunikácie obec zabezpečuje: 

internými a externými pracovníkmi participujúcimi na realizácii 
 

procesu realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce cez 
webovú stránku obce Vyšná Sitnica.  

verejnosti o postupe, a spôsobe realizácie jednotlivých aktivít cez webovú 
stránku obce Vyšná Sitnica 

zrealizovaných projektoch prostredníctvom lokálnych médií s cieľom 
pozitívneho imidžu obce, 

a verejných zasadnutí OZ pre získavanie  informácií.

Monitorovanie a hodnoteniePRO 
Vyšná Sitnica sa bude vykonávať na úrovni plnenia 

cieľov. Proces hodnotenia sa vykonáva dvakrát za celú dobu realizácie PRO, a

príprava, spracovanie pripomienok od 

realizácia stanovených projektov a aktivít
reallizácia a príprava aktualizácii Programu rozvoja obce
prerokovanie návrhu rozpočtu v nadväznosti na 

Obecné zastupiteľstvo

schválenie aktulizácii PRO
schválenie monitorovacích a hodnotiacich správ

39 

 

obci je zabezpečený plynulý tok informácií súvisiacich so 
sociálneho rozvoja 

v rámci projektového cyklu na úrovni jednotlivých 
(príprava projektovej dokumentácie, príslušné 

povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných prác, 

externými pracovníkmi participujúcimi na realizácii 

rozvoja obce cez 

a spôsobe realizácie jednotlivých aktivít cez webovú 

zrealizovaných projektoch prostredníctvom lokálnych médií s cieľom 

informácií. 

sa bude vykonávať na úrovni plnenia špecifických 
vykonáva dvakrát za celú dobu realizácie PRO, a to v strede 
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obdobia realizácie PRO a na konci sledovaného obdobia v roku 2024. Podklady do 
hodnotenia PRO poskytnú  spracovateľovi hodnotiacej správy okrem pracovníkov obecného 
úradu aj partneri/realizátori jednotlivých projektových zámerov.  

Cieľom monitorovania a hodnotenia Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce je získať komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia definované v 
PRO. Obecný úrad zabezpečí spracovanie monitorovacej správy v súčinnosti s ostatnými 
externými pracovníkmi participujúcimi na realizácií projektov v rámci PRO. Vstupnými 
údajmi pre monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých merateľných ukazovateľov 
u jednotlivých projektov/aktivít. Výstupom bude spracovaná monitorovacia správa, ktorá 
bude predložená obecnému zastupiteľstvu 1x ročne. Monitorovanie plnenia bude stálym 
procesom zameraným na pravidelné sledovanie zmien prostredníctvom navrhnutých 
ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé projekty.  

Tabuľka 31Plán hodnotenia a monitorovania 

Typ hodnotenia Dôvod vykonania/periodicita 
Monitorovanie a hodnotenie 
realizácie PRO ‐ každoročne 

Každoročne v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
539/2008 o podpore regionálneho rozvoja 

Hodnotenie celého PRO V strede obdobia / Na konci realizácie PRO. 
Mimoriadne hodnotenie pri viditeľnom odklone od stanovených cieľov. 

Hodnotenie celého PRO alebo jeho 
častí na základe rozhodnutia poslancov, kontrolného orgánu obce. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

5.4 Akčný plán 
Súčasťou realizačnej časti tohto strategického dokumentu je spracovaný Akčný plán 

podľa jednotlivých prioritných oblastí a obsahuje aktivity/zoznam investícií všetkých opatrení 
na 2 roky.  

 

Tabuľka 32 Akčný plán na 2 roky 

Priorita č. 1 Vzdelávanie a zamestnanosť a služby verejnosti Náklady v EUR 
Opatrenie č. 
1.1 

Zabezpečenie kvalitného predprimárneho a primárneho 
vzdelávania 

 

Aktivita 

1.1.1 
Zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť 
predprimárneho vzdelávania a jedálne 

12000/ročne 

1.1.2 
Finančný príspevok pre žiakov MŠ, ZŠ na rôzne kultúrne, 
športové a spoločenské súťaže a aktivity 

1000/ročne 

Opatrenie č. 
1.2 

Skvalitnenie služieb verejnej správy  

 
1.2.1 

Monitoring a aktualizácia Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce  

 

1.2.2 Aktualizácia VZN a smerníc v rámci platnej legislatívy  
Opatrenie č. 
1.3 

Skvalitnenie sociálnych služieb  
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 1.3.1 
Podpora činností v rámci aktívneho nástroja znižovania 
nezamestnanosti (aktivačné práce) 

 

Priorita č. 2 
Obecná infraštruktúra a starostlivosť o životné 
prostredie 

Náklady v EUR 

Opatrenie č. 
2.1 

Zlepšenie základnej infraštruktúry a občianskej 
vybavenosti 

 

 
2.1.4 

Pravidelná údržba verejných priestranstiev, chodníkov a 
miestnych komunikácii vrátane výsadby zelene a drevín 

1000/ročne 

2.1.5 
Pravidelná údržba cintorínov, obnova chodníka a oplotenia 
cintorína 

5000 

 2.1.7 Výstavba prírodného kúpaliska 10000 
Opatrenie č. 
2.2 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov  

Aktivita 
2.2.1 Rekonštrukcia strechy budovy OcÚ 50000 

2.2.2 
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy 
MŠ a ZŠ 

10000 

Opatrenie č. 
2.3 

Zefektívnenie odpadového hospodárstva  

 
2.3.1 Odstránenie čiernych skládok Podľa potreby 

Opatrenie č. 
2.4 

Zlepšenie podmienok v rámci protipovodňových aktivít 
v obci 

 

Aktivita 2.4.1 
Čistenie odvodňovacích rigolov, priepustov a kanálov, 
miestnych tokov 

500/ročne 

Opatrenie č. 
2.5 

Zvýšenie bezpečnosti v obci  

 
2.5.1 Modernizácia a materiálno technické vybavenie DHZ 2000 

Priorita č. 3 
Zvýšenie kvality možností športového, kultúrneho 
vyžitia obyvateľov 

Náklady v EUR 

Opatrenie č. 
3.1 

Vytvorenie podmienok pre kultúrne podujatia a šport   

Aktivita 

3.1.1 
Organizovanie pravidelných a nepravidelných kultúrno - 
spoločenských podujatí v obci  

2000/ročne 

3.1.2 Podpora tradičných a nových športových podujatí 3500/ročne 

3.1.3 
Modernizácia detských ihrísk a športových zariadení 
(antuka) 

1000/ročne 

3.1.4 Obnova obecnej knižnice 150/ročne 

3.1.5 Zriadenie oddychovo - relaxačných zón v obci 3000 
3.1.6 Podpora aktivít klubov a združení v obci 500€/ročne 

 
3.1.7 Prevádzka a údržba miestneho rozhlasu 150/ročne 

Opatrenie č. 
3.2 

Podpora a propagácia obce a regiónu  

Aktivita 

3.2.1 
Účasť obce na regionálnych projektoch propagácie regiónu 
a územia MAS 

110/ročne 

3.2.2 
Rozšírenie ponuky informácii na internetovej stránke obce v 
závislosti do požiadaviek občanov a návštevníkov obce 

170/ročne 

3.2.3 Informačný systém obce, turistické značenie 1000 
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6 Finančná časť 
Finančná časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica obsahuje: 

 finančný rámec pre realizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Vyšná Sitnica 

 možnostidoplnkového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov). 

6.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu Programu rozvoja obce 
Rozvojové projekty obec financuje definované opatrenia a aktivity podľa zákona č. 

583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
svojimi príjmami rozpočtu obce. 
Príjmy rozpočtu obce sú: 

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 tohto 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 
príslušný rozpočtový rok, 

i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na 
realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov, 

j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny 
účel, 

k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. 
 
Obec/mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj: 

a. prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len "peňažné 
fondy"), 

b. zisk z podnikateľskej činnosti, 
c. návratné zdroje financovania, 
d. združené prostriedky. (Národná rada SR, 2004) 

Tabuľka 33Finančný rámec 

Priorita č. 1 
Vzdelávanie a zamestnanosť a služby 
verejnosti 

Náklady v EUR 
Časový 
rámec 

Opatrenie č. 
1.1 

Zabezpečenie kvalitného predprimárneho 
a primárneho vzdelávania 

 
 

Aktivita 1.1.1 
Zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť 
predprimárneho vzdelávania a jedálne 

12000/ročne 
Priebežne 
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1.1.2 
Finančný príspevok pre žiakov MŠ, ZŠ na 
rôzne kultúrne, športové a spoločenské 
súťaže a aktivity 

1000/ročne 
Priebežne 

Opatrenie č. 
1.2 

Skvalitnenie služieb verejnej správy  
 

 

1.2.1 
Monitoring a aktualizácia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  

 
Ročne 

1.2.2 
Aktualizácia VZN a smerníc v rámci platnej 
legislatívy 

 
Priebežne 

Opatrenie č. 
1.3 

Skvalitnenie sociálnych služieb  
 

 
1.3.1 

Podpora činností v rámci aktívneho nástroja 
znižovania nezamestnanosti (aktivačné práce) 

 
Priebežne 

1.3.2 Vybudovanie Domu sociálnych služieb  2019 

Priorita č. 2 
Obecná infraštruktúra a starostlivosť 
o životné prostredie 

Náklady v EUR 
Časový 
rámec 

Opatrenie č. 
2.1 

Zlepšenie základnej infraštruktúry 
a občianskej vybavenosti 

 
 

 2.1.1 Vybudovanie kanalizácie 3000000 Zámer 

 2.1.2 Rekonštrukcia mosta v správe obce 150000 Zámer 

Aktivita 

2.1.3 

Dobudovanie a rekonštrukcia základnej 
technickej infraštruktúry miestnych 
komunikácii a chodníkov, vodovodu, 
plynofikácie, elektrifikácie 

 

Priebežne 

2.1.4 
Pravidelná údržba verejných priestranstiev, 
chodníkov a miestnych komunikácii vrátane 
výsadby zelene a drevín 

1000/ročne 
Priebežne 

2.1.5 
Pravidelná údržba cintorínov, obnova 
chodníka a oplotenia cintorína 

5000 
Priebežne 

2.1.6 Výstavba nájomných bytov  Zámer 

 2.1.7 Výstavba prírodného kúpaliska 10000 Zámer 
Opatrenie č. 
2.2 

Zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov 

 
 

Aktivita 
2.2.1 Rekonštrukcia strechy budovy OcÚ 50000 

2017 

2.2.2 
Rekonštrukcia a zníženie energetickej 
náročnosti budovy MŠ a ZŠ 

10000 
2018 

Opatrenie č. 
2.3 

Zefektívnenie odpadového hospodárstva  
 

 
2.3.1 Odstránenie čiernych skládok Podľa potreby Podľa potreby 

Opatrenie č. 
2.4 

Zlepšenie podmienok v rámci 
protipovodňových aktivít v obci 

 
 

Aktivita 2.4.1 
Čistenie odvodňovacích rigolov, priepustov 
a kanálov, miestnych tokov 

500/ročne 
Priebežne 

Opatrenie č. 
2.5 

Zvýšenie bezpečnosti v obci  
 

 
2.5.1 

Modernizácia a materiálno technické 
vybavenie DHZ 

2000 
Priebežne 

Priorita č. 3 
Zvýšenie kvality možností športového, 
kultúrneho vyžitia obyvateľov 

Náklady v EUR 
Časový 
rámec 
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Opatrenie č. 
3.1 

Vytvorenie podmienok pre kultúrne 
podujatia a šport  

 
 

Aktivita 

3.1.1 
Organizovanie pravidelných 
a nepravidelných kultúrno - spoločenských 
podujatí v obci  

2000/ročne 
Priebežne 

3.1.2 
Podpora tradičných a nových športových 
podujatí 

3500/ročne 
Priebežne 

3.1.3 
Modernizácia detských ihrísk a športových 
zariadení (antuka) 

1000/ročne 
Priebežne 

3.1.4 Obnova obecnej knižnice 150/ročne Priebežne 

3.1.5 
Zriadenie oddychovo - relaxačných zón v 
obci 

3000 
2018 

3.1.6 Podpora aktivít klubov a združení v obci 500€/ročne Priebežne 

 
3.1.7 Prevádzka a údržba miestneho rozhlasu 150/ročne Priebežne 

Opatrenie č. 
3.2 

Podpora a propagácia obce a regiónu  
 

Aktivita 

3.2.1 
Účasť obce na regionálnych projektoch 
propagácie regiónu a územia MAS 

110/ročne 
Priebežne 

3.2.2 
Rozšírenie ponuky informácii na internetovej 
stránke obce v závislosti do požiadaviek 
občanov a návštevníkov obce 

170/ročne 
Priebežne 

3.2.3 Informačný systém obce, turistické značenie 1000 Zámer 
3.2.4 Vybudovanie cykloturistických trás Zámer Zámer 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 34 Zdroje doplnkového financovania 

Priorita č. 1 
Vzdelávanie a zamestnanosť a služby 
verejnosti 

Hlavný zdroj 
financovania 

Ďalšie možnosti 
financovania 

Opatrenie č. 
1.1 

Zabezpečenie kvalitného 
predprimárneho a primárneho 
vzdelávania 

  

Aktivita 

1.1.1 
Zabezpečenie finančných zdrojov na 
činnosť predprimárneho vzdelávania a 
jedálne 

Rozpočet obce MŠVVaŠ SR 

1.1.2 
Finančný príspevok pre žiakov MŠ, ZŠ na 
rôzne kultúrne, športové a spoločenské 
súťaže a aktivity 

Rozpočet obce 
MŠVVaŠSR, 
partneri, sponzori 

1.1.4 
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie 
pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov 

ZŠ a MŠ 
MŠ VVaŠ SR, 
RVC 

Opatrenie č. 
1.2 

Skvalitnenie služieb verejnej správy   

 

1.2.3 
Monitoring a aktualizácia Programu rozvoja 
obce  

Rozpočet obce  

1.2.4 
Aktualizácia VZN a smerníc v rámci platnej 
legislatívy 

Rozpočet obce  

Opatrenie č. 
1.3 

Skvalitnenie sociálnych služieb   

 1.3.3 
Podpora činností v rámci aktívneho nástroja 
znižovania nezamestnanosti (aktivačné 
práce) 

Rozpočet obce 
UPSVaR, 
MPSVaR 
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1.3.5 Vybudovanie Domu sociálnych služieb Rozpočet obce IROP 

Priorita č. 2 
Obecná infraštruktúra a starostlivosť 
o životné prostredie 

  

Opatrenie č. 
2.1 

Zlepšenie základnej infraštruktúry 
a občianskej vybavenosti 

  

  Vybudovanie kanalizácie Rozpočet obce 
OP KŽP, 
Environmentálny 
fond 

  Rekonštrukcia mosta v správe obce Rozpočet obce IROP 

Aktivita 

2.1.1 

Dobudovanie a rekonštrukcia základnej 
technickej infraštruktúry miestnych 
komunikácii a chodníkov, vodovodu, 
plynofikácie, elektrifikácie 

Rozpočet obce 
OP KŽP, 
Environmentálny 
fond, IROP 

2.1.2 
Pravidelná údržba verejných priestranstiev, 
chodníkov a miestnych komunikácii vrátane 
výsadby zelene a drevín 

Rozpočet obce IROP, PRV 

2.1.3 
Pravidelná údržba cintorínov, obnova 
chodníka a oplotenia cintorína 

Rozpočet obce IROP, PRV 

2.1.5 Výstavba nájomných bytov Rozpočet obce FRB 
  Výstavba prírodného kúpaliska  IROP 
Opatrenie č. 
2.2 

Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov 

  

Aktivita 

2.2.1 Rekonštrukcia strechy budovy OcÚ Rozpočet obce 
OP KŽP, 
Environmentálny 
fond, IROP 

2.2.2 
Rekonštrukcia a zníženie energetickej 
náročnosti budovy MŠ a ZŠ 

Rozpočet obce 
OP KŽP, 
Environmentálny 
fond 

Opatrenie č. 
2.3 

Zefektívnenie odpadového hospodárstva   

 
2.3.3 Odstránenie čiernych skládok Rozpočet obce 

Environmentálny 
fond 

Opatrenie č. 
2.4 

Zlepšenie podmienok v rámci 
protipovodňových aktivít v obci 

  

Aktivita 2.4.1 
Čistenie odvodňovacích rigolov, priepustov 
a kanálov, miestnych tokov 

Rozpočet obce 
OP KŽP, 
Environmentálny 
fond, IROP 

Opatrenie č. 
2.5 

Zvýšenie bezpečnosti v obci   

 
2.5.2 

Modernizácia a materiálno technické 
vybavenie DHZ 

Rozpočet obce MV SR, IROP 

Priorita č. 3 
Zvýšenie kvality možností športového, 
kultúrneho vyžitia obyvateľov 

  

Opatrenie č. 
3.1 

Vytvorenie podmienok pre kultúrne 
podujatia a šport  

  

Aktivita 

3.1.1 
Organizovanie pravidelných 
a nepravidelných kultúrno - spoločenských 
podujatí v obci  

Rozpočet obce 
Partneri, sponzori, 
nadácie, granty, 
VÚC, PL/SR 

3.1.2 
Podpora tradičných a nových športových 
podujatí 

Rozpočet obce 
Partneri, sponzori, 
nadácie, granty, 
VÚC, PL/SR 
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3.1.3 
Modernizácia detských ihrísk a športových 
zariadení (antuka) 

Rozpočet obce 
Partneri, sponzori, 
nadácie, granty, 
VÚC, PRV 

3.1.4 Obnova obecnej knižnice Rozpočet obce MŠVVaŠ 

3.1.5 
Zriadenie oddychovo - relaxačných zón v 
obci 

Rozpočet obce PRV, IROP 

3.1.6 Podpora aktivít klubov a združení v obci Rozpočet obce 
Partneri, sponzori, 
nadácie, granty, 
VÚC 

 
3.1.7 Prevádzka a údržba miestneho rozhlasu Rozpočet obce PRV, IROP 

Opatrenie č. 
3.2 

Podpora a propagácia obce a regiónu   

Aktivita 

3.2.1 
Účasť obce na regionálnych projektoch 
propagácie regiónu a územia MAS 

Rozpočet obce MAS 

3.2.2 
Rozšírenie ponuky informácii na 
internetovej stránke obce v závislosti do 
požiadaviek občanov a návštevníkov obce 

Rozpočet obce OP EVS 

3.2.3 
Informačný systém obce, turistické 
značenie 

Rozpočet obce PRV 

3.2.5 Vybudovanie cykloturistických trás Rozpočet obce VÚC, PL/SR 
Zdroj: vlastné spracovanie 

6.2 Súlad cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce s cieľmi 
EK a VUC PSK 
Slovenská republika uzavrela dňa 20. 6. 2014 s Európskou komisiou Partnerskú dohodu 

o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská 
dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR 
na najbližších 10 rokov. Bolo stanovených 11 tematických cieľov:  

1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií  
2. Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality  
3. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a 
sektora rybárstva akvakultúry (v prípade ENRF)  
4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
5. Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika  
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov  
7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových 
infraštruktúrach  
8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily  
9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii  
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného 
vzdelávania  
11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a 
efektivity verejnej správy Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 
čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom 
operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa 
Európska územná spolupráca. 
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Tabuľka 35Schéma prepojenia prioritných oblastí PRO Vyšná Sitnica tematických cieľov EK 

Prioritné oblasti podpory Tematické ciele EK 

Vzdelávanie a zamestnanosť 
a služby verejnosti 

TC: 2. Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným 
technológiám a zlepšenie ich využívania 
TC: 9. Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe 
TC: 10. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného 
vzdelávania 
TC: 8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily 

Obecná infraštruktúra 
a starostlivosť o životné 
prostredie 

TC: 4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch 
TC: 5. Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a 
riadenia rizika 
TC: 6. Ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívnosti 
využívania zdrojov 
TC: 7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v 
kľúčových sieťových infraštruktúrach 

Zvýšenie kvality možností 
športového, kultúrneho 
vyžitia obyvateľov 

TC: 8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 36Schéma prepojenia prioritných oblastí PRO Vyšná Sitnica strategických cieľov a opatrení VUC PSK 

Prioritné oblasti 
podpory 

Strategické ciele 
PHSR VUC 

Opatrenia PHSR VUC 

Vzdelávanie 
a zamestnanosť 
a služby 
verejnosti 

II. Skvalitnenie 
životných podmienok 
obyvateľov v kraji 
a rozvoj inkluzívnej 
občianskej spoločnosti 

Opatrenie II.1.1.Podpora dobudovania chýbajúcich 
zariadení pred primárneho vzdelávania 
Opatrenie II.1.2: Skvalitnenie vzdelávania na 
základných školách a stredných školách a jeho 
priblíženie potrebám trhu práce  
Opatrenie II.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania 
dospelých pre meniace sa potreby trhu práce 
Opatrenie II.2.3: Podpora aktivizácie občanov v oblasti 
zvyšovania kvality života, obnovy pracovných 
návykov, rozvoja kultúrneho bohatstva, sociálnej 
inklúzie 
Opatrenie II.2.1: Zvyšovanie dostupnosti rozvoja 
sociálnych služieb odkázaným osobám úrovni 
Opatrenie II.2.3: Podpora aktivizácie občanov v oblasti 
zvyšovania kvality života, obnovy pracovných 
návykov, rozvoja kultúrneho bohatstva, sociálnej 
inklúzie 
Opatrenie II.3.1: Podpora strategického plánovania 
rozvoja a sektorovej spolupráce 
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Obecná 
infraštruktúra 
a starostlivosť 
o životné 
prostredie 

I. Zvýšenie inovačného 
potenciálu 
a ekonomickej 
efektívnosti podnikania 
v kraji 
III. Ochrana ŽP 
a zdravia človeka a 
efektívnejšie 
využívanie prírodných 
zdrojov pre 
zabezpečenie 
udržateľného rozvoja 
územia 

Opatrenie I.2.1: Optimalizácia dopravnej infraštruktúry 
pre lepšiu obslužnosť územia  
 
Opatrenie I.2.3: Modernizácia a dobudovanie ostatnej 
technickej infraštruktúry vrátane energetiky z OZE 
 
Opatrenie III.1.2: Riadenie rizík spôsobených zmenou 
klímy a revitalizácia urbanizovaných oblastí s 
pozitívnym dopadom na kvalitu ŽP a zdravie 
obyvateľov (znižovanie hlučnosti, prašnosti, 
energetickej náročnosti, znečistenia pôdy a vody, 
zosuvov pôdy) 
 
Opatrenie III.1.4: Zvýšenie miery separovania a 
zhodnocovania odpadov 

Zvýšenie kvality 
možností 
športového, 
kultúrneho 
vyžitia 
obyvateľov 

II. Skvalitnenie 
životných podmienok 
obyvateľov v kraji 
a rozvoj inkluzívnej 
občianskej spoločnosti 

Opatrenie II.3.2: Ochrana a podpora šírenia kultúrneho 
dedičstva a regionálnej kultúrnej identity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

7 Záver 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica na roky 2016-2023 
schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Sitnici  na svojom ....... riadnom zasadnutí dňa 
....................... uznesením číslo ........................  

Schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica na roky 2016 - 
2023 bude zverejnený na internetovej stránke obce:  

http://www.vysnasitnica.sk/ 

Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica na roky 2016 – 
2023 s výhľadom do roku 2025 

Dokument 

Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná Sitnica na 
roky 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2025 
Dokument bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou - podľa zákona NR 
SR č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z., a na základe platnej Metodiky na spracovanie 
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, verzia 2.0. 

Spracovanie 

Forma spracovania: úplné spracovanie externou spoločnosťou  
Obdobie spracovania: podľa  podpísanej zmluvy 
 
Za riadenie procesu zodpovedal starostka obce a dodávateľ. 
Verejnosť bola oboznamovaná s priebežnými výstupmi prostredníctvom 
webovej stránky obce a názory občanov boli zozbierané dotazníkovou 
metódou 

Prerokovanie 
Verejné pripomienkovanie 
Posudzovanie SEA 

Schválenie Návrh na uznesenie zastupiteľstva: „Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej 
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Sitnicischvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vyšná 
Sitnica na roky 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2025“ 

 

 

 


