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1. Úvod 
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kravany (ďalej PHSR) je 
základný plánovací dokument, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. 
 
Výsledkom tohto má byť kvalitný a uskutočniteľný dokument, ktorý má za sebou mobilizáciu 
vnútorných zdrojov, hmotných, finančných, ale hlavne ľudských zdrojov, ktoré sú nevyhnutnou 
časťou implementácie rozvojovej stratégie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja. 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  vyjadruje spoločnú víziu budúceho rozvoja 
obce do roku 2025 založenú na výsledkoch analytického hodnotenia a  strategického 
plánovania, pričom cieľom navrhovaných  zámerov a následne rozpracovaných aktivít je zvýšiť 
kvalitu života  pre všetkých obyvateľov obce. 
 
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja §8 cit. 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, 
ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii 
a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa 
záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.  
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko - strategickej 
časti a programovej časti. 
 
Plán je otvorený dokument, ktorý by sa mal pravidelne písomne dopĺňať a aktualizovať, podľa 
vopred stanovených pravidiel, potrieb obyvateľov obce, jeho návštevníkov a potenciálnych 
investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce 
a uspokojiť ich potreby a požiadavky. 
Na základe daného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, obec Kravany vykonáva 
činnosti s cieľom uspokojovania potrieb svojich obyvateľov a všestranného rozvoja svojho 
územia. Pri uchádzaní sa o finančnú podporu na spomínaný regionálny rozvoj z fondov 
Európskej únie a štátnych fondov je tento program základným strategickým dokumentom. 

 
2. Vízia obce Kravany 
 Víziou obce je kvalitné životné prostredie s čistým ovzduším, nízkym hlukom, kvalitnou 
povrchovou a spodnou vodou, nezaťaženou pôdou chemikáliami so zachovanými prírodnýmí 
biotopmi.  
 V oblasti ľudských a spoločenských zdrojov chce obec dosiahnuť priaznivý stúpajúci 
demografický vývoj  s kvalitnou starostlivosťou o občana bez rozdielu na etnickú, náboženskú a 
politickú príslušnosť. Chce zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, ktoré bude systematicky prepojené 
s aktívnou politikou trhu práce.  
 Súčasťou materiálnych a fyzických zdrojov by obec chcela mať kvalitnú technickú 
infraštruktúru s potrebným dostatkom bývania, kvalitnými službami občianskej vybavenosti a 
množstvom príležitostí pre kultúrne a spoločenské vyžitie pre všetkých obyvateľov obce. 
 Občania si dávajú za úlohu, aby obec Kravany bola v budúcnosti prosperujúcou, 
optimálne hospodáriacou obcou s pozitívymi ekonomickými ukazovateľmi plne využívajúc všetky 
možnosti cestovného ruchu.  
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Obec Kravany sa bude snažiť pretransformovať uvedenú víziu na skutočnosť využitím všetkých 
možných finančných zdrojov domácich aj doplnkových z Európskej únie, aby tak naplnila 
stanovené ciele regionálneho rozvoja a tak prispela k skvalitneniu života všetkých občanov 
obce. 

 
3. Všeobecná charakteristika obce 
 Obec Kravany sa rozprestiera vo východnej časti Slanských vrchov v Košickom 
samosprávnom kraji  v okrese Trebišov. V súčasnosti má obec 356 obyvateľov. Obec zaberá z 
územia Košického samosprávneho kraja 633,5 ha. Je situovaná približne 17 km smerom na 
severozápad od mesta Trebišov a susedí s chotármi obcí Bačkov, Stankovce, Višňov a Sečovce. 
Nadmorská výška v tomto teritóriu chotára sa pohybuje od 150 m n/m až do 680 m n/m. 
Pôdny fond obce Kravany tvorí: orná pôda, trvalo trávnaté porasty, záhrady, lesné pozemky, 
vodné pozemky, zastavané plochy, ostatné plochy. Kravany sú obklopené peknou, ľudskou 
rukou málo dotknutou prírodou a preto má potenciál na rozvoj v oblasti cestovného ruchu, 
špeciálne turistiky a agroturistiky. 
 
Obrázok 1: Satelitný snímok obce Kravany 

 
 Zdroj: www.mapa.sk 
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Symboly obce  
Podľa Heraldického registra má obec tieto symboly prijaté  4. novembra 2003. Erb je 
charakterizovaný poľnohospodárskymi nástrojmi a súčasne aj zamestnaneckým motívom, podľa 
historického pečatidla obce z roku 1786. 
 

 
 
Blazón erbu 
V modrom štíte päťzubé hrable bez stredného zuba, prekrížené 
dvoma dvojzubými vidlami – všetko zlaté. 

 
  

 
 

Popis vlajky  
Vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, 
žltého v pomere 3:2:3. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je 
tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
 

 
Zdroj: Heraldický register SR  
 

3.1 História obce 
Existencia obce Kravany sa predpokladá od 11. storočia. Najstarší písomný doklad o obci 
pochádza z roku 1321. Kravany patria medzi najstaršie zemplínske obce. V prvých dvoch 
desaťročiach 14. storočia boli Kravany vo vlastníctve šľachtica Petra, syna Petena, ktorému ich 
skonfiškoval kráľ Karol Róbert a v roku 1321 daroval šľachticom z rodu Bokša. Okolo roku 1440 
v obci hospodárilo do 15 poddanských domácností. V roku 1487 ju Széchyovci zálohovali 
Tárcsayovcom. Neskôr patrila niekoľkým zemepánom. V 14. - 17. storočí patrili do sečovského 
panstva roku Bokšovcov. V roku 1601 boli tu 4 obývané a 1 opustená usadlosť. V roku 1715 po 
protihabsburgských vojnách tu bolo už 13 opustených a 7 obývaných domácností. Do roku 1720 
mala obec postupne len 7 až 9 poddanských domácností. V roku 1787 mala 40 domov a 283 
obyvateľov. V roku 1828 bolo v obci 64 domov a 491 obyvateľov, v roku 1900 žilo v obci 326 
obyvateľov. V časoch ruténskej kolonizácie osídlili opustené majetky na území Zemplína hlavne 
gréckokatolíci. Medzi vojnami sa obyvatelia venovali poľnohospodárstvu a tkáčstvu. V rokoch 
1900 až 1910 sa mnohí obyvatelia odsťahovali. V 2. svetovej vojne vyvíjali svoji činnosť 
partizánske skupiny. Dňa 26. novembra 1944 obec vypálilo nemecké vojsko.  
Po vojne prebehla povojnová obnova, obec bola nanovo vybudovaná. Jednotné roľnícke 
družstvo bolo založené v roku 1950. V roku 1964 bola obec zlúčená s obcou Stankovce a v roku 
1969 bola opäť osamostatnená. Najviac bola osídlená v roku 1970, kedy mala 410 obyvateľov. 
V strede obce je pamätník padlým v 2. svetovej vojne. 
V starších dokladoch sa uvádzajú Kravany takto:  
1339 – Kereplye 
1355 – Kereplya  
1786 – Krawjane  
1808 – Krapliany  
1920 – Kraviany 

https://sk.wikipedia.org/wiki/4._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/2003
https://sk.wikipedia.org/wiki/1786
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1948 – Kravany 
1964 – Podhorany  
1969 – Kravany (ma. Kravján, Kereplye, Erszébetháza) 

 

3.2 Lokalizácia obce 
Chotár obce Kravany patril z aspektu územno – správneho v starších časoch pod Zemplínsku 
župu. V novšom období, presnejšie až do roku 1960, vystupoval ako podjednotka patriaca do 
okresu Sečovce a Košického kraja. V zmysle územno-správneho členenia územia Slovenska, 
prijatého v roku 1996, patril predmetný kataster do okresu Trebišov a Východoslovenského 
kraja. Avšak obec so svojím katastrálnym územím v súčasnosti spadá pod územie Košického 
samosprávneho kraja, ktorý sa svojou rozlohou 6752 km2 považuje za štvrtý najväčší 
samosprávny kraj SR, Obec patrí pod okres Trebišov a od okresného mesta Trebišov je 
vzdialená 17 km. Obec Kravany sa nachádza aj v blízkosti krajského mesta Košice (37 km). Z 
pohľadu geomorfologického členenia územia Slovenska patrí toto teritórium do oblasti 
Východoslovenská nížina a celku Východoslovenská rovina. Obec spadá do mikroregiónu Dolný 
Zemplín–Trebišov a okolie. Obec Kravany s obcami Bačkov, Dargov, Malé Ozorovce, Sečovce, 
Sečovská Polianka, Stankovce, Trnávka, Višňov a Zbehňov spadajú do časti Dargov tohto 
mikroregiónu. 
 
Umiestnenie územia katastra obce Stropkov podľa zákona NR SR č. 221/1996 Zb. o územno-
správnom usporiadaní SR : 

NUTS I – Slovenská republika 

NUTS II – Východné Slovensko 

NUTS III – Košický kraj 

NUTS IV – Okres Trebišov 

NUTS V – Obec Kravany 

 
Obrázok 2 : Umiestnenie katastra obce v rámci Slovenskej republiky 
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Obrázok 3 : Kartografia polohy obce  

 
 
 

4. Geografická analýza obce 
4.1 Geomorfologické členenie 
Geomorfologický celok v západnej a severnej časti Východoslovenskej nížiny je Východoslo-
venská pahorkatina. Rozloha 744km2. Obec Kravany spadá podľa  geomorfologického členenia 
do oblasti Východoslovenská pahorkatina. 
Podložie Východoslovenskej pahorkatiny budujú neogénne sedimenty v zastúpení pestrých ílov, 
slieňov, pieskov a štrkov. Najvýznamnejšie štrkové súvrstvia väčších mocností predstavuje tzv. 
pozdišovská štrková formácia. Vo východnej časti vystupujú aj sopečné horniny. Štvrtohorný 
povrchový kryt tvoria štrkopiesčité riečne náplavy, spraše a sprašové hliny. V smere juh - sever 
a severozápad - juhovýchod je pahorkatina dlhá vyše 114km a 2-25km široká. Reliéf je 
pahorkatinový so širokými plochými chrbtami. Nadmorské výšky stúpajú od 110 do 400m.  
Morfologicky výrazne sa prejavili aj zlomové štruktúry a ako celok má mierne pozitívnu 
pohybovú tendenciu. Relatívny zdvih vykazuje Petrovské podhorie. Morfoštruktúrna 
diferenciácia sa odráža v reliéfe, hydrologických, pôdnych a biologických vlastnostiach 
i v celkovom ráze krajiny. Na základe tejto rôznorodosti sa člení na 9 podcelkov: Podslanská 
pahorkatina, Toplianska niva, Vranovská pahorkatina, Ondavská niva, Pozdišovský chrbát, 
Laborecká niva, Podvihorlatská pahorkatina, Zálužická pahorkatina a Petrovské podhorie. 
Územie okresu Trebišov pod ktorý patrí obec Kravany zo západu zasahuje Matransko-slanská 
oblasť, ostatné územie pokrýva oblasť Východoslovenská nížina. Z Matransko-slanskej oblasti 
sú to celky Slanské vrchy (podcelky Bogota a Mošník) a Zemplínske vrchy (podcelok Roňavská 
brána). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelok 
Podslanská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Bodrocká rovina, Latorická 
rovina, Medzibrodské pláňavy, Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa). 
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4.2 Klimatické pomery 
Klimaticky patrí Východoslovenská pahorkatina do teplej klimatickej oblasti (priemerná teplota 
v januári 1,5 až 4°C, v júli 18,5-19,5°C). Priemerný ročný úhrn zrážok je 650-700mm.  

 

4.3 Hydrologické pomery 
Hydrologicky patrí obec Kravany k povodiu Bodrogu. V reliéfe prevláda nížinná pahorkatina, ale 
značné plochy zaberá rovinný reliéf, najmä pozdĺž vodných tokov Tople, Ondavy, Laborca a 
Olše. Na väčších plochách je mierne až stredne zvlnený reliéf s amplitúdou 31-100m. Silne 
zvlnený reliéf s amplitúdou 101-180m má Pozdišovský chrbát a Petrovské predhorie. 
V tektonickej zníženine pod Vihorlatom bola vybudovaná Vodná nádrž Zemplínska šírava. 
Odlesnená krajina sa poľnohospodársky intenzívne využíva.  
 
4.4 Územie európskeho významu Bačkovské poniklece (SKUEV039) 
Územie európskeho významu Bačkovské poniklece bolo schválené uznesením vlády SR č. 
239/2004 zo 17. marca 2004. Na jeho území platí 2. stupeň ochrany. 
Výmera územia: 11,66 ha 
Lokalizácia územia: Kraj: Košický 
Okres: Trebišov 
Kataster: Bačkov, Kravany – okres Trebišov 
Územie európskeho významu Bačkovské poniklece je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 
európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a rastlinného druhu európskeho 
významu poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). 
 

4.5 Biotop národného významu 

Porasty duba zimného a hrabu, najčastejšie s prímesou buka, menej ďalších drevín, na 
rôznorodých geologických podložiach a hlbších pôdach typu kambizeme s dostatkom živín. 
Podrast má „trávinny“ charakter, výrazne sa uplatňuje ostrica chlpatá (Carex pilosa), prítomné 
sú mezofilné druhy, druhy typické pre bučiny ako aj druhy dubín. 
V okrese Trebišov bol výskyt biotopu zaznamenaný v podobe väčších plôch v západnej a 
juhozápadnej časti okresu, na svahoch Slanských vrchov, v k. u. Kravany, Bačkov, Dargov, 
Trnávka, Malé a Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica, Slivník, Kuzmice, Brezina, Kazimír, a 
Byšta, na svahoch Zemplínskych vrchov, v k. u. Zemplín, Ladmovce, Černochov, Bara, Viničky, 
Malá a Veľká Tŕňa, Cejkov, Kašov, Kysta, Veľaty, Luhyňa a v malých ostrovčekoch aj v k. ú. 
Nižný Žipov a Čeľovce. 
 

 

5. Sociálno – demografická analýza 
5.1 Demografická situácia 
Demografický vývoj obce Kravany za predchádzajúcich 10 rokov zaznamenáva priaznivý vývoj. 
Za posledných desať rokov o 25 obyvateľov, čo nie je v tomto regióne bežný fenomén.  
Priebežne počet obyvateľov bolo kolísavé ale od roku 2006 počet obyvateľov ďalej rastie najmä 
vďaka prisťahovaným občanom a zvýšenej pôrodnosti rómskej populácie.  
Najvyšší počet obyvateľov 356 obec zaznamenala v roku 2016 a najnižší v počte 314 v roku 
2009. Ukazovateľ vývoja zastúpenia mužov a žien zaznamenáva kolísavý trend, ale sumárne 
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počet žien narástol od roku 2006 o 8 osôb u mužov 17 osôb. Pôrodnosť  od roku 2010 stúpa, 
pričom v roku 2012 a 2013  mala najnižšiu hodnotu (1 dieťa). Najviac detí sa narodilo v roku 
2011  (22 detí) vi ď tab.č.1. 
 
Tabuľka 1: Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. 2016 

roky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

spolu 331 324 324 314 319 341 342 343 351 351 356 

ženy 174 171 170 164 168 177 175 176 182 179 182 

muži 157 153 154 150 151 164 167 167 169 172 174 

 
 
Graf č. 1: Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. 2016 

 
 
Pri hodnotení demografického vývoja obce je potešiteľný trend trvalého nárastu počtu 
obyvateľov od roku 2010. Vytvára to predpoklady na stabilizáciu počtu obyvateľov v prípade 
zlepšenia spoločensko-hospodárskej situácie v regióne. 
 
 
5.2 Migračné saldo 
Významným demografickým faktorom je migračné saldo, pomer medzi vysťahovanými 
a prisťahovanými osobami v obci. V prípade obce Kravany najvyššie migračné saldo bolo 
zaznamenané v rokoch 2009 kedy dosahovalo hodnotu 10 osôb.  Najnižšiu hodnotu malo v roku 
2011, v ktorom počet vysťahovaných osôb bolo o jednu osobu viac ako prisťahovaných. Údaje 
jednoznačne preukazujú, že obec sa stáva vyhľadávaným miestom pre ľudí z mesta, prípadne 
iných okolitých obcí vzhľadom na jeho polohu v blízkosti okresného mesta a jeho prírodný 
potenciál. 

290 

300 

310 

320 

330 

340 

350 

360 

2006  
331 

2007  
324 

2008  
324 

2009  
314 

2010  
319 

2011  
341 

2012  
342 

2013  
343 

2014  
351 

2015  
351 

2016  
356 

Vývoj počtu obyvateľov 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kravany 2018 - 2025 
 

13 

Tabuľka 2 : Migračné saldo 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

vysťahovaní 5 3 7 14 3 0 5 15 4 7 8 

prisťahovaní 0 0 1 4 9 1 1 10 10 7 5 

migračné 
saldo -5 -3 -6 -10 6 1 -4 -5 6 0 -3 

 
Graf č. 2: Migračné saldo  k 31.12. 2016 

 
 
 
 
5.3 Veková štruktúra obyvateľstva 
Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje zastúpenie hlavných ekonomicky aktívnych  
skupín : 

• predproduktívny vek: 0-14 rokov  
• produktívny vek: 15 – 54 rokov u žien,  15 – 59 rokov u mužov 
• poproduktívny vek: 55 a viac – ženy, 60 a viac – muži  

 
 

Tabuľka 3: Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12. 2016 
VEK 

OBYVATEĽOV 
2006 2009 2013 2016 

0-4 26 21 26 32 
5-9 17 18 22 23 

10-14 30 24 21 26 
15-19 30 26 29 17 
20-24 29 31 27 32 
25-29 19 21 30 25 
30-34 22 18 26 28 
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VEK 
OBYVATEĽOV 

2006 2009 2013 2016 

35-39 20 22 22 19 
40-44 18 20 18 22 
45-49 23 14 21 24 
50-54 15 22 18 19 
55-59 15 12 20 24 
60-64 17 18 13 14 
65-69 14 11 17 14 
70-74 14 15 11 13 
75-79 8 9 10 11 
80-84 8 7 8 9 
85-89 5 5 3 4 
90-94 1 0 1 0 
95-99 0 0 0 0 

100 a  viac 0 0 0 0 
 
 
Graf č. 3: Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12. 2016 

 
 
Veková štruktúra obyvateľstva ukazuje za obdobie rokov 2006 - 2016 pomerne stabilné 
rozvrstvenie medzi jednotlivými skupinami, najmä vyrovnanou najmladšou a najstaršou 
populáciou. Populácia v produktívnom veku v porovnaní rokov má v priemere stúpajúci 
charakter. 
 
 
5.4 Obyvatelia podľa produktívnosti 
Veková štruktúra obyvateľstva z hľadiska produktívnosti podľa údajov ŠÚ SR z roku 2016 

poukazuje na priaznivý demografický vývoj, keďže percento obyvateľov v predproduktívnom 

veku (22%) je o 1% vyššie ako vo veku poproduktívnom (21%). Zastúpenie mužov a žien 

v produktívnom veku je takmer vyrovnané a tvorí 55% celkovej populácie.   
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Zastúpenie skupín obyvateľov z hľadiska produktívnosti je zastúpené: 

predproduktívny vek (0-14 rokov) ........................................ spolu 81 osôb  

produktívny vek (15-54 rokov/ženy, 15-59 rokov/muži).......... spolu 198 osôb 

 z toho ženy .....................................90  

 z toho muži .....................................108 

poproduktívny vek (55 a viac – ženy, 60 a viac – muži) ……… spolu 77 osôb  

Graf č. 4: Obyvatelia podľa produktívnosti k 31.12. 2016 

 
 
 
 
Nižšie uvedený tabuľkový prehľad poukazuje na celkové rozloženie obyvateľstva podľa 

ekonomickej aktivity. Podľa posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011 

z celkového počtu 377 osôb žije v obci 164 ekonomicky aktívnych osôb, teda ľudí schopných 

vykonávať prácu. Z tohto počtu je pracujúcich iba 76% (126 osôb) v produktívnom veku a 2 

osoby v poproduktívnom veku (1 %). Ďalšiu kategóriu ekonomicky aktívnych tvorí 1 osoba na 

materskej dovolenke a 20 % nezamestnaných obyvateľov (34). Obyvateľstvo bez príjmu je 73 

dôchodcov (70 %), 15 osôb na rodičovskej dovolenke (14 %), 16 ďalších nezávislých občanov 

(15 %) a 103 osôb závislých, pričom detí do 16 rokov je 77 % a študentov stredných a 

vysokých škôl 22 %.  

Tabuľka 4: Ekonomická aktivita obyvateľov k 31.12. 2011 

kategória Počet 
Kravany 

% 
Kravany 

ekonomicky aktívni spolu 164   

pracujúci (okrem dôchodcov) 126 76,83 

22% 

55% 

21% 

Produktívnosť obyvateľstva 

predproduktívny vek 

produktívny vek 

poproduktívny vek 
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kategória Počet 
Kravany 

% 
Kravany 

osoby na materskej dovolenke 1 0,61 

pracujúci dôchodcovia 2 1,22 

nezamestnaní 34 20,73 

Osoby v domácnosti 1 0,61 

ekonomicky neaktívni spolu 104   

osoby na rodičovskej dovolenke 15 14,42 

Nepracujúci dôchodcovia 73 70,19 

Ostatní nezávislí 16 15,38 

Osoby závislé spolu 103   

deti do 16 rokov (narodené po 
20.05.1995) 

80 77,67 

študenti stredných škôl 16 15,53 

študenti vysokých škôl 7 6,80 

Ostatní závislí nezistení 6   

trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu 377   
Zdroj: ŠÚ SR 

 
 
Graf č. 5: Obyvatelia podľa produktívnosti k 31.12. 2011 
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5.5 Štruktúra obyvateľstva podľa národností 
 

Tabuľka 5: Štruktúra obyvateľstva podľa národností k 31.12. 2016 

Národnosť Počet Podiel (%) 

Slovenská 311 91,74 

Rómska 26 7,67 

Česká 2 0,59 
 
Graf č. 6: Štruktúra obyvateľstva podľa národností k 31.12. 2016 

 
 
Štruktúra obyvateľstva je  heterogénnejšia,  keď rozhodujúcou skupinou sú obyvatelia 
slovenskej národnosti. Podľa údajov posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 
2011 (SODB) je 91,74 % obyvateľov obce Kravany slovenskej národnosti.  Rómsku národnosť 
má 7,67 %, českú 0,59%.  

   
5.6 Štruktúra obyvateľstva podľa ukončeného vzdelania  
Úroveň vzdelanosti obyvateľov obce Kravany podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2011 
vykazuje podpriemerné hodnoty. Najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia so základným 
vzdelaním (29 %) a bez vzdelania (25 %). Menej zastúpení sú obyvatelia s úplným stredným 
odborným vzdelaním s maturitou (10 %) a učňovským vzdelaním bez maturity (14 %). Občanov 
s nezisteným vzdelaním je takmer 2 %.  
Vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov I. a II. stupňa sú necelé 4 % občanov.  
Z hľadiska výberu študijných odborov najväčší záujem je o technické a spoločenské vedy.  
 
Tabuľka 6: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov k 31.12.2016 

Vzdelanie Počet Podiel (%) 

1) základné 99 29,20 

2) učňovské (bez maturity) 49 14,45 

3) stredné odborné (bez maturity) 30 8,85 
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Vzdelanie Počet Podiel (%) 

4) úplné stredné učňovské (s maturitou) 5 1,47 

5) úplné stredné odborné (s maturitou) 36 10,62 

6) úplné stredné všeobecné 9 2,65 

7) vyššie odborné vzdelanie 2 0,59 

8) vysokoškolské bakalárske 3 0,88 

9) 
vysokoškolské magisterské, inžinierske, 
doktorské 

12 3,54 

10) bez školského vzdelania 86 25,37 

11) nezistené 8 2,36 
 
Tabuľka 7 : Vzdelanostná štruktúra obyvateľov v rámci obce a Slovenskej republiky k 31.12.2016 

Ukončené školské 
vzdelanie  

Kravany 
% 

Slovensko 
% 

Základné 29 13 

SOU bez maturity 23 21 

SOU s maturitou 15 25 

Vyššie 1 1 

Vysokoškolské spolu 5 12 

Ostatní bez školského 
vzdelania 

28 17 

 
Pri porovnaní vzdelanostnej štruktúry obyvateľov obce Kravany a Slovenskej republiky je možné 
konštatovať, že obyvateľstva z hľadiska vzdelanostnej úrovne nedosahuje priemerné údaje 
v rámci Slovenska, nakoľko je vyšší podiel obyvateľov so základným vzdelaním a s rastúcou 
úrovňou vzdelanosti sa zvyšuje negatívny rozdiel voči celoslovenskému priemeru. 
 
 Graf č. 7 : Porovnanie vzdelanosti v rámci obce a Slovenskej Republiky  k 31.12. 2016 
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5.7 Vývoj nezamestnanosti 
V oblasti zamestnanosti zaznamenávame mierne stúpajúci trend v počte nezamestnaných osôb 
oproti celoslovenským štatistikám, čo je možné vysvetliť vyšším zastúpením obyvateľov rómskej 
národnosti vzhľadom na ich nedostačujúce vzdelanie, flexibilitu v nájdení vhodných pracovných 
príležitostí v regióne a v iných regiónoch Slovenska resp. v zahraničí ako má väčšinové 
obyvateľstvo.  
 
Tabuľka 8: Vývoj nezamestnanosti v obci k 31.12.2016 

  2006 2009 2013 2016 

Počet uchádzačov 27 26 33 40 

Počet uchádzačiek 12 13 14 19 

Spolu 39 39 47 59 
 

Graf č. 8 : Vývoj nezamestnanosti v obci k 31.12.2016 

 
 

 

5.8 Obyvatelia rómskej národnosti 
 
Oproti poslednému sčítaniu obyvateľstva v roku 2004 najväčšia zmena bola zaznamenaná v 
počte obyvateľov rómskej národnosti. V súčasnosti žije v obci 148 Rómov, čo je v 
percentuálnom vyjadrení 41 % obyvateľstva obce.  
 
Tabuľka 9: Vekové rozloženie rómskeho etnika k 31.12.2016 
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Graf č. 9 : Vekové rozloženie rómskeho etnika k 31.12. 2016 
 

 
 
 

Graf č. 10: Počet obyvateľov rómskej národnosti 2004 a 2016 

 
 
Rómski obyvatelia tvoria 41% všetkých obyvateľov v obci, žijú v osade za dedinou obce, ktorá 
je súčasťou infraštruktúry, v blízkosti s majoritnou časťou obyvateľstva.  
Rómske deti navštevujú materskú školu v obci Kravany. Najbližšia špeciálna škola je vzdialená 
cca 6 km v obci Sečovce. Všetky ďalšie potrebné služby (zdravotná starostlivosť a lekáreň) sú 
najbližšie dostupné v okresnom meste Trebišov. 
 
Vekové zastúpenie Rómov v obci v roku 2016: 
 74 občanov od 0 do 15 rokov 
 70 občanov od 16 do 60 rokov 
 4 občania nad 60 rokov 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0-6 rokov 7-15 rokov 16-60 rokov nad 61 rokov 



Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kravany 2018 - 2025 
 

21 

Graf č. 11: Veková štruktúra rómskeho obyvateľstva 

 
 
5.9 Domový a bytový fond 
Výstavba v obci je charakteristická prevahou novšej povojnovej zástavby so zastúpením 
základnej občianskej vybavenosti. Väčšina rodinných domov bola postavená v rokoch 1946 až 
1970.  
V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený prehľad počtu hospodáriacich domácností a obývaných 

domov v obci pri sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2011. 

 
Tabuľka 10: Zastúpenie pôdy k 31.12.2016 

Hospodáriace domácnosti 3 

Obývané domy 70 

Neobývané domy 11 

Obývané chatrče 11 
Zdroj: OcÚ Kravany 

 
5.10 Pôdne podmienky 
Tabuľka 11: Zastúpenie pôdy k 31.12.2016 

Druh pôdy Výmera v 
ha 

Poľnohospodárska pôda  - spolu 405,5792 
  - orná pôda 223,0655 
  -  záhrada 10,9408 
  -  trvalý trávny porast 171,5729 
Nepoľnohospodárska pôda - spolu 226,9714 
 - lesný pozemok 193,1371 
 - vodná plocha 6,4232 
 - zastavaná plocha a nádvorie 24,5677 
 - ostatná plocha 2,8434 
Celková výmera územia obce - mesta 632,5506 
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35,3% 

1,7% 

27,1% 

30,5% 

1,0% 

3,9% 0,4% Rozloženie pôdy v katastri         
obce  Kravany 

 - orná pôda  - záhrada 
 - trvalý trávny porast  - lesný pozemok 
 - vodná plocha  - zastavaná plocha a nádvorie 
 - ostatná plocha 

 
Z pohľadu geomorfologického členenia územia Slovenska patrí obec Kravany ako teritórium do 
oblasti Východoslovenská nížina a celku Východoslovenská rovina. Najväčšie zastúpenie pôdy 
zaberajú orná pôda, lesné pozemky a trvalé trávnaté porasty. 
 
Graf č. 12 : Zastúpenie pôdy v obci Kravany 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obrázok 4 : Katastrálna mapa obce – zastúpenie pôdneho fondu 

:  
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5.11 Infraštruktúra a služby 
Úroveň občianskej vybavenosti obce Kravany rovnako zodpovedá obciam tejto veľkostnej 
kategórie a tohto regiónu.  
 
Tabuľka 12: Úroveň infraštruktúry v obci 

Pošta nie 

Káblová televízia nie 

Internet Minet, Slovanet 

Mobilní operátori Orange, O2, T-Mobile 

Verejný vodovod áno 

Verejná kanalizácia a ČOV nie 

Rozvodná sieť plynu áno 
Elektrifikácia áno 
Zdroj: Ocú Kravany 

 
Tabuľka 13 : Občianska vybavenosť 

Predajňa potravinárskeho tovaru nie 

Predajňa zmiešaného tovaru nie 

Espresso nie 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru nie  

Predajňa pohonných látok nie 

Zariadenie pre údržbu a opravu motorových 
vozidiel 

nie 

Obecná knižnica áno 
Zdroj: Ocú Kravany 

 
Tabuľka 14: Verejnoprospešné služby 

Lekárne a výdajne liekov nie 

Samostatné ambulancie praktického 
lekára pre dospelých 

nie 

Samostatné ambulancie praktického 
lekára pre deti a dorast 

nie 

Samostatné ambulancie praktického 
lekára stomatológa 

nie 

Zdroj: OcÚ Kravany 

 

 
5.12 Školstvo 
V obci Kravany funguje iba jednotriedna materská škola, ktorú navštevuje 15 detí. Základná 
škola sa v obci nenachádza. Školopovinné deti navštevujú 1. – 9. ročník základnej školy v obci 
Sečovce. 
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5.13 Zdravotníctvo 
V obci nie sú dostupné samostatné ambulancie praktických lekárov ani lekáreň. Do obce 
dochádza lekár len k rómskym spoluobčanom. Obyvatelia obce za zdravotnou starostlivosťou 
dochádzajú do mesta Sečovce, prípadne na odborné vyšetrenia do Trebišova, alebo Košíc. 

 Vzhľadom na relatívnu blízkosť okresného mesta Trebišov (17 km) absenciu uvedených 
zdravotníckych služieb obyvateľstvo výrazne nepociťuje. 

 
5.14 Kultúra a voľný čas 
Obec má kultúrny dom, ktorý slúži na kultúrne a spoločenské podujatia pre obyvateľov obce. 
V obci sa tradične organizuje Deň detí a Vianočná akadémia, Deň oslobodenia obce, Deň úcty k 
starším, Fašiangový ples, ktorých sa zúčastňuje väčšina obyvateľov a taktiež rôzne rodinné 
oslavy. V roku 2021 bude mať obec 700 rokov od prvej zmienky o obci podľa historických 
zápisov. 
 
 
5.15 Šport 
V obci Kravany nie sú žiadne športové kluby. Avšak športové vyžitie obyvateľom obce ponúkajú 
neďaleké mestá – Sečovce, okresné mestá Trebišov, ale aj Michalovce a Košice. Obec Kravany 
ponúka aj turistiku do neďalekých Slanských vrchov.   

 

Obrázok 5 : Mapa  obce – turistika 
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5.16 Kultúrne zariadenia 
Dominantami obce sú rímsko-katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1968 a  Dom smútku, 
ktorý je postavený na cintoríne. Taktiež významnou pamiatkou obce Kravany je pomník z 2. 
svetovej vojny, kedy zahynuli obyvatelia pri vypálení obce Kravany nemeckými vojakmi. 

Obrázok 6 -Rímsko-katolícky kostol 
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Obrázok 7 –Pomník obyvateľom obce Kravany z 2. svetovej vojny 

 
 
 

6. Životné prostredie 
6.1 Ekologická významnosť územia 

Územie katastra obce patrí do  1. stupňa ochrany. Prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana 
platí na celom území Slovenskej republiky a súhlas organu ochrany krajiny sa vyžaduje na : 

- umiestňovanie skládok hnojív a oplocovanie pozemkov mimo sídiel 
- likvidáciu terasovitých poľnohospodárskych pozemkov na svahoch a na likvidáciu medzí, 

v ktorých sa nevyžaduje súhlas organu ochrany prírody 
- zasypávanie a odvodňovanie močiarov, jazier a mokradí 
- umiestňovanie a rozširovanie záhradkárskych a chatových osád 
- leteckú aplikáciu chemických látok a hnojív 
- vypaľovanie trávnatých porastov 
- výrub náletových drevín a krovísk 

 
6.2 Miera ekologickej stability krajiny 

Najčastejšie sa na hodnotenie ekologickej stability krajiny používa koeficient systému 
ekologickej stability (SES). Na posúdenie miery ekologickej stability krajiny sa používajú 
metódy, ktoré stabilitu posudzujú podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík 
biotechnických prvkov. 
 
SES – stupeň ekologickej stability 
 
Slúži na posúdenie plošného zastúpenia jednotlivých krajinných prvkov podľa ich vplyvu akým 
pôsobia stabilizujúco  alebo destabilizujúco v prírodnom prostredí.  Klasifikácia kvantitatívneho 
hodnotenia krajiny podľa SES je uvedená v tabuľke: 
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Typ krajiny SES 

Výrazne nestabilizovaná < 0,50 

Nestabilizovaná 0,51 -1,0 

Čiastočne nestabilizovaná 1,01 -3,0 

Stabilizovaná 3,01 – 4,5 

Výrazne stabilizovaná > 4,50 

 
Výpočet stupňa ekologickej stability bol získaný váhovým koeficientom podľa vzťahu: 
SES = Pop.ESop + Pza.ESza + Ptt.EStt +Ple.ESle + Pvo.ESvo + Pzp.ESzp +Posp.ESosp 
                                                                  CPkú 
SES = 3,03 
SES - stupeň ekologickej stability územia 
Pop  – plocha ornej pôdy v katastrálnom území    ESop- ekologický stupeň ornej pôdy (0,77) 
Pza   – plocha záhrad a ovocných sadov                ESza – ekologický stupeň záhrad  (3,0)  
Ptt    - plocha trvalých trávnatých porastov           EStt   - ekologický stupeň trvalých   

trávnatých porastov (4,0) 
Ple      -plocha lesov                                               ESle   - ekologická stabilita lesov (5,0) 
Pvo    - plocha vodných plôch                                ESvo   - ekologický stupeň vodných plôch   

(4,0) 
Pzp      -plocha zastavaného územia                      ESzp    -ekologický stupeň zastavaného 

územia (1,0) 
Posp     -ostatná plocha                                   ESosp  - ekolog. stupeň ostatných plôch (0,5) 
CPkú   - celková plocha katastrálneho územia  
 
 
Na základe hore uvedenej klasifikácie je vypočítaná hodnota stupňa ekologickej stability za celé 
katastrálne územie 3,03 čo charakterizuje územie ako stabilizované. 
Územie bolo  výrazne poznamenané ľudskou činnosťou,  čím sa pôvodná krajinná štruktúra  
zmenila. Ekologickú stabilitu katastra zabezpečuje hlavne vysoký podiel lesných pozemkov 
a trvale trávnatých porastov. 
Systém ekologickej stability územia však hodnotí katastrálne územie ako celok, neberie do 
úvahy, že sa katastrálne územie skladá z dvoch navzájom odlišných celkov extravilánu 
a intravilánu. V koeficiente tiež nie je zohľadnená heterogénnosť územia extravilánu (parcelácia 
pozemkov) ornej pôdy, ani vývoj územia, ktorého prírodné procesy sú uzatvorené v rámci 
povodí.  
 

6.3 Chránené územie  
V katastri obce Kravany  sa nenachádzajú  územia vyžadujúce si územnú ochranu. 
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6.4 Odpady 
 Tuhý komunálny odpad – v súčasnosti je odpad v obci plne triedený a organizovaný 
profesionálnou firmou FURA Košice. Pôsobnosť firmy je v rámci východného Slovenska, zbierajú 
odpad v 360 obciach a 5 mestách. Tuhý komunálny odpad je vyvážaný na skládku v Papíne. 
 
 Kvapalné odpady   
Obec nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu. Na zachytávanie odpadových vôd sú využívané 
žumpy v celej obci. V blízkej budúcnosti má obec v pláne výstavbu kanalizácie s napojením na 
čo najväčší počet obyvateľov. Kanalizácia by mala byť napojená na ČOV. Pre takú malú obec je 
však nemožné vybudovať stavbu z vlastných zdrojov.  
 

6.5 Rozvoj služieb a podnikania 
Podľa aktuálnych záznamov z roku 2016 nie sú evidované v Obchodnom a Živnostenskom 
registri  v obci Kravany fungujúce podnikateľské subjekty. 
 

7. Hospodárenie obce 
 

Prehľad hospodárenia obce v období od 2013 – 2016  (tis. €) 
Ukazovateľ / 
Roky 2013 2014 2015 2016 

Bežné príjmy 94 355,38 101 668,85 85 416,01 130 205,05 

Kapitálové príjmy - 4 000,-- 25 000,-- - 

Príjmy spolu 94 355,38 105 668,85 120 416,01 130 205,05 

Bežné výdavky 98 413,-- 97 213,83 84 711,63 82 513,91 

Kapitálové 
výdavky - 5 860,- 15 322,99 28 552,10 

Výdavky spolu 98 413,-- 103 073,83 100 034,62 111 066,01 

Zisk/strata -4 057,62 2 595,02 20 381,39 19 139,04 
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8. SWOT analýza  
Infraštruktúra a občianska vybavenosť 

Silné stránky Slabé stránky 

Výhodná poloha obce v blízkosti dopravného uzla 

Vybudované inžinierske siete - čiastočne 

Dostupnosť obchodných reťazcov v meste 
Sečovce, Trebišov Michalovce a aj Košice 

Možnosť územného rozvoja v obci 

Plynofikácia obce 

Kvalitné životné prostredie v obci 

Bezprostredná blízkosť horského prostredia 

Revitalizované verejné priestranstvo v centre obce 

Internetizácia obce s dobrým signálom, pokrytie 
mobilnými operátormi 

Nedostatočná dopravná a technická 
infraštruktúra obce – pre obyvateľov 

Nedostupnosť obchodu potravín v obci 

Chýbajúca kanalizácia 

Nedostačujúci bytový a domový fond 

Divoké skládky odpadu 

Nedostatočné enviromentálne  povedomie 
občanov 

Slabá propagácia územia 

Chýbajúci informačný systém 

Príležitosti Ohrozenia 

Dobudovanie základnej infraštruktúry- splašková 
kanalizácia 

Využitie prírodného potenciálu pre rozvoj 
cestovného ruchu 

Využitie oblasti pri  prameni na relaxačnú 
a oddychovú zónu 

Vhodné podmienky pre rozvoj ekologického 
poľnohospodárstva 

Estetizácia obce – výsadba  okrasnej zelene 

Možnosť využívať �štrukturál    

Zriadenie  zberného dvora a  triedenie odpadu 

Existujúce objekty rozvoja sociálnych služieb – 
komunitné centrum 

Fungujúca obecná knižnica 

Regionálna spolupráca v oblasti rozvoja kultúry,  
športu  

Vybudovanie viacúčelového športového ihriska 

Výstavba detského ihriska 

Výstavba retenčnej nádrže 

Výstavba parkoviska pri cintoríne 

Nedostatok financií z obecného rozpočtu  

Zvyšujúce sa ceny nehnuteľnosti 

Zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov 

Zanedbanie environmentálnej výchovy 

Netriedenie kontrolované vypúšťanie septikov 
(žúmp) 

Potenciálne konflikty s rómskymi spoluobčanmi 

Nedostatok mladých angažovaných ľudí 
v oblasti organizovaného športu 

Odchod vzdelanej pracovnej sily do iných 
regiónov resp. zahraničia 

Nevysporiadané pozemky v exekúcii 
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9. Definovanie kritických oblastí : 
1. Infraštruktúra a občianska vybavenosť 
2. Služby občanom 
3. Životné prostredie 
4. Šport a aktívny oddych  
5. Kultúrne vyžitie pre občanov 
 
 

10. Návrh akčných plánov  : 
Strategický zámer 1: Investície do infraštruktúry a občianskej  vybavenosti 
Strategický zámer 2: Podpora  služieb občanom 
Strategický zámer 3: Zlepšenie životného prostredia 
Strategický zámer 4: Podpora rozvoja športu a aktívneho oddychu 
Strategický zámer 5: Kultúrno - Spoločenské aktivity  pre občanov 
 

 

11. Akčné plány 
 

1. Zámer : Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti 

 
Cieľ 

 

1.1. Komunitné centrum 

1.2. Studňa , stanica hygienickej očisty 

1.3. Splašková kanalizácia 

1.4. Parkoviská, chodníky, cesty, cyklotrasy, verejné priestranstvo 

1.5. Rekonštrukcia kultúrneho domu 

1.6. Retenčná nádrž 

1.7. Rozšírenie vodojemu 

2. Zámer : Podpora  služieb občanom 

Cieľ 
 

2.1. Stravovanie pre starších spoluobčanov 

2.2. Denný stacionár 

2.3. Opatrovateľské služby 

2.4. Vývarovňa 

2.5. Činnosť komunitného centra 

2.6. Kamerový systém 

2.7. Aktivačné práce 

2.8. Spoločné stravovanie na výdaj stravy 
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3. Zámer : Zlepšenie životného prostredia 

Cieľ 

3.1. Divoké skládky v obci 

3.2. Oddychová zóna pri hornej studni 

3.3. Triedenie odpadu 

3.4. Zberný dvor, kompostovisko 

3.5. Technika na údržbu verejných priestranstiev 

4. Zámer : Podpora rozvoja športu a aktívneho oddychu 

Cieľ 

4.1. Multifunkčné ihrisko 

4.2. Detské ihrisko 

4.3. Klub dôchodcov 

4.4. Klub mladých 

5. Zámer : Kultúrno  - Spoločenské aktivity  pre občanov 

Cieľ 5.1. Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí v obci 
 

 
Kritická oblasť č. 1  – Infraštruktúra  
Zámer  č. 1 : Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti 

  
Cieľ 1.1.  : Komunitné centrum 
 
Opatrenie Vybudovanie komunitného centra 

Zodpovedný starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva 

Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje MV SR, MŠVVaŠ SR, OP ĽZ 
 
 

Cieľ 1.2. : Studňa , stanica hygienickej očisty 
 
Opatrenie Vybudovanie studne a zriadenie stanice hygienickej očisty 

Zodpovedný starosta obce, poslanci  OZ 

Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje MV SR, Úrad vlády SR  
 
Cieľ 1.3.  : Splašková kanalizácia 
 
Opatrenie Vybudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci Kravany 

Zodpovedný starosta obce, poslanci  OZ 
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Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje PRV, Envirofond, MŽP SR 
 
Cieľ 1.4.  : Parkovisko, chodníky, cesty, cyklotrasy, verejné priestranstvo 
 

Opatrenie 
Vybudovanie parkovacích plôch, dobudovanie chodníkov, ciest, 

vybudovanie cyklotrás, revitalizácia verejného priestranstva 
Zodpovedný starosta obce, poslanci  OZ 

Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje MV SR, PRV, MV SR 
 
 
Cieľ 1.5.  : Rekonštrukcia kultúrneho domu 
 
Opatrenie Rekonštrukcia kultúrneho domu 

Zodpovedný starosta obce, poslanci  OZ 

Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje PRV, MŽP SR, Úrad vlády SR 
 
 
Cieľ 1.6.  : Retenčná nádrž 
 

Opatrenie Vybudovanie retenčnej nádrže na zachytávanie dažďovej 
a povodňovej vody 

Zodpovedný starosta obce, poslanci  OZ 

Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje PRV, MŽP SR, MV SR, Envirofond 

 
 
Cieľ 1.7.  : Rozšírenie vodojemu 
 
Opatrenie Rozšírenie vodojemu 

Zodpovedný VVS, a.s. 

Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby, starosta obce 

Finančné zdroje VVS, a.s. 
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Kritická oblasť č. 2  – Služby občanom 
Zámer  č. 2 : Podpora  služieb občanom 
 
Cieľ 2.1. : Stravovanie pre starších spoluobčanov 
 

Opatrenie Zabezpečenie stravovania starších spoluobčanov aj roznášanie 
stravy 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci  OZ, poskytovateľ služby 

Finančné zdroje rozpočet obce, MPSVR SR 
 
 
Cieľ 2.2. : Denný stacionár 
 
Opatrenie Zriadenie denného stacionáru  

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci  OZ, poskytovateľ služby 

Finančné zdroje rozpočet obce, MPSVR SR 
 

Cieľ 2.3. : Opatrovateľské služby 
 
Opatrenie Zabezpečenie opatrovateľskej služby  

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci  OZ, poskytovateľ služby 

Finančné zdroje MPSVR SR, rozpočet obce 
 
 
Cieľ 2.4. Vývarovňa 
 
Opatrenie Zriadenie vývarovne 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci  OZ, poskytovateľ služby 

Finančné zdroje rozpočet obce, MP 

 
Cieľ 2.5. - Činnosť komunitného centra 
 
Opatrenie Zabezpečenie činnosti komunitného centra 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci  OZ 

Finančné zdroje rozpočet obce, MP 
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Cieľ 2.6. - Kamerový systém 
 

Opatrenie Zabezpečenie rozšírenia kamerového systému ako bezpečnosť proti 
vandalizmu a kriminalite 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci  OZ 

Finančné zdroje rozpočet obce, MV SR, PRV 
 
Cieľ 2.7. Aktivačné práce 
 

Opatrenie 
Aktivačné práce  - ako súčasť podpory zamestnanosti 

a pracovných návykov 
Zodpovedný Starosta obce 

Spolupracujúci  poslanci OZ, poskytovateľ služby 

Finančné zdroje rozpočet obce, ÚPSVaR SR 
 

Cieľ 2.8. Spoločné stravovanie na výdaj stravy 
 
Opatrenie Zariadenie spoločného stravovania na výdaj stravy 

Zodpovedný Starosta obce 

Spolupracujúci  poslanci OZ, poskytovateľ služby 

Finančné zdroje rozpočet obce, ÚPSVaR SR 
 

 

Kritická oblasť  3 – Životné prostredie  
Zámer  č. 3 : Zlepšenie životného prostredia 

 
Cieľ 3.1. Divoké skládky v obci 
 

Opatrenie 
Likvidácia divokých (nelegálnych) skládok komunálneho odpadu      

v obci 
Zodpovedný starosta obce, poslanci  OZ 

Spolupracujúci občania obce v rámci aktivačných prác a MOS 

Finančné zdroje PRV, Envirofond, MŽP SR, rozpočet obce, MV 
 
 
Cieľ 3.2. Oddchová zóna pri hornej studni 
 
Opatrenie Zrealizovať zónu oddychu pri hornej studni 

Zodpovedný starosta obce, poslanci  OZ 
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Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje MF SR, PRV, rozpočet obce 
 
 
Cieľ 3.3. Triedenie odpadu 
 
Opatrenie Zabezpečenie triedenie odpadu v obci 

Zodpovedný starosta obce, poslanci OZ 

Spolupracujúci občania obce 

Finančné zdroje OP KŽP, rozpočet obce, Envirofond 
 

 
Cieľ 3.4. Zberný dvor, kompostovisko 
 

Opatrenie Vybudovanie zberného dvora, zriadenie kompostoviska 

Zodpovedný starosta obce, poslanci OZ 

Spolupracujúci projekčná firma, realizátor stavby, občania obce 

Finančné zdroje OP KŽP, rozpočet obce, Envirofond 
 
 
Cieľ 3.5.  Technika pre údržbu verejných priestorov 
 
Opatrenie Nákup techniky na udržiavanie verejných priestranstiev 

Zodpovedný Starosta obce 

Spolupracujúci projekčná firma, občania obce 

Finančné zdroje PRV 
 

 

Kritická oblasť  č. 4 – Šport a aktívny oddych 
Zámer  č. 4 : Podpora rozvoja športu a aktívneho oddychu 

 
Cieľ 4.1. Multifunkčné ihrisko 
 
Opatrenie Vybudovanie multifunkčného ihriska  pre obyvateľov obce 

Zodpovedný  Starosta obce 

Spolupracujúci Projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje PRV, Úrad vlády SR, MV SR, rozpočet obce, nadácie, sponzori 
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Cieľ 4.2.  Detské ihrisko 
 

Opatrenie Vybudovanie detského ihriska  

Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 

Spolupracujúci Projekčná firma, realizátor stavby 

Finančné zdroje PRV , Úrad vlády SR, rozpočet obce, nadácie, sponzori 
 
 
Cieľ 4.3. Klub dôchodcov 
 
Opatrenie Zriadiť a prevádzkovať klub dôchodcov 

Zodpovedný Starosta obce 

Spolupracujúci poslanci OZ, spoluobčania 

Finančné zdroje rozpočet obce, sponzori, rôzne dotačné programy 
 
 
Cieľ 4.4.  Klub mladých 
 
Opatrenie Zriadiť a prevádzkovať klub mladých 

Zodpovedný Starosta obce 

Spolupracujúci poslanci OZ, spoluobčania 

Finančné zdroje rozpočet obce, sponzori, rôzne dotačné programy 
 
 
 

Kritická oblasť  č. 5 – Kultúrne vyžitie pre občanov 
Zámer  č. 5 : Kultúrno - Spoločenské aktivity  pre občanov 
 
Cieľ 5.1.  Kultúrno spoločenské podujatia v obci 
 

Opatrenie 
Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí v obci a podpora 

tradičných športových podujatí 
Zodpovedný Starosta obce 

Spolupracujúci Poslanci OZ, spoluobčania obce 

Finančné zdroje rozpočet obce,  MK SR, KSK, nadácie, sponzori, cezhraničná spolupráca 
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12. Časový harmonogram realizácie PHSR obce Kravany 
 
Pre lepšiu kontrolu je časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení znázornený v grafickej 
forme 
 

Strategický 
zámer Cieľ Popis 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

1.1. Komunitné centrum         

1.2. Studňa , stanica 
hygienickej očisty         

1.3. Splašková kanalizácia         

1.4. 
Parkoviská, chodníky, 
cesty, cyklotrasy, verejné 
priestranstvo 

        

1.5. Rekonštrukcia 
kultúrneho domu         

1.6. Retenčná nádrž         

1.7. Rozšírenie vodojemu         

2. 

2.1. Stravovanie pre starších 
spoluobčanov         

2.2. Denný stacionár         

2.3. Opatrovateľské služby         

2.4. Vývarovňa         

2.5. Činnosť komunitného 
centra         

2.6. Kamerový systém         

2.7. Aktivačné práce         

3. 

3.1. Divoké skládky v obci         

3.2. Oddychová zóna pri 
hornej studni         

3.3. Triedenie odpadu         

3.4. Zberný dvor, 
Kompostovisko         

3.5. Technika na údržbu 
verejných priestranstiev         

4. 

4.1. Multifunkčné ihrisko         

4.2. Detské ihrisko         

4.3. Klub dôchodcov         

4.4. Klub mladých         

5. 5.1. 
Organizovanie kultúrno - 
spoločenských podujatí v 
obci 
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13. Monitoring a hodnotenie 
 
Na zhodnotenie realizačnej etapy jednotlivých cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce  je potrebné si zvoliť prehľadný systém kontroly jednotlivých opatrení.  
Na základe skúseností jednotlivých obecných samospráv s hodnotením PHSR sa osvedčila 
uvedená kontrola koncom roka pri záverečnom zasadaní Obecného zastupiteľstva koncom roka, 
pričom má byť zabezpečená minimálne 50 % účasť poslancov OZ. 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je dynamický dokument, ktorý v prípade 
závažných zmien resp. pomerov  v obci alebo vonkajších pomerov v okrese, resp. regióne môže 
byť pozmenený, rozšírený alebo redukovaný, avšak so zachovaním definovanej vízie, resp. 
strategických zámerov obce.  
 

 
14. Záver 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kravany na roky 2018 – 2025 
schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kravany na svojom riadnom zasadnutí dňa 8.12.2017 
 
Dokument bol vypracovaný: 

- 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 rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce, verzia 2.0 

- v spolupráci so samosprávou, strategickými partnermi a verejnosťou prostredníctvom 
osobných stretnutí, dotazníkového prieskumu a webovej stránky 
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Príloha č. 1 – Vyhodnotenie dotazníkov 

V obci Kravany bol v období november 2017 vykonaný dotazníkový prieskum názorov 
a podnetov zo strany obyvateľov na súčasný stav a ďalší rozvoj obce. Prieskumu sa zúčastnilo 
cca 10% obyvateľov. Dotazník priniesol nasledovný výstup: 

 
Charakteristika respondentov: 

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 36 respondentov, z toho 20 žien (56%) a 16 mužov 
(44%). 

 
 
Najviac opýtaných (58%) patrilo do vekovej skupiny nad 61 rokov. Potom v poradí boli od 31 do 
60 rokov a od 19 do 30 rokov. Do 18 rokov a nezúčastnil prieskumu žiaden obyvateľ. 
 
Vek respondentov: 
 

 
 

 

 

 

44% 

56% 

Charakteristika  respondentov 

  muži 

  ženy 

3% 

39% 

58% 

Vek respondentov 

  do 18 rokov - 0 % 

  od 19 - 30 rokov 

  od 31 - 60 rokov 

  nad 61 rokov 

Veková hranica počet  percentá 
  do 18 rokov  0 0% 
  od 19 - 30 rokov 1 3% 
  od 31 - 60 rokov 14 39% 
  nad 61 rokov 21 58% 
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 V otázke najvyššieho dosiahnutého vzdelania bolo vo vzorke respondentov najviac 
zastúpených obyvateľov vyučením bez maturity a s vyučením s maturitou alebo úplným 
stredoškolským vzdelaním 19%. Základné vzdelanie (17%) a vyššie vzdelanie bolo zastúpené 
najmenej - 3 %.  
 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie  počet  percentá 

základné 6 17% 

vyučenie bez maturity 20 56% 

vyučenie s maturitou alebo úplné stredoškolské vzdelanie 7 19% 

vyššie vzdelanie - pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské 3 8% 

 

 
 
 
 
Z hľadiska pracovných činností najviac opýtaných obyvateľov bolo dôchodcov – 64%. Menej 
bolo zamestnaných mimo obce - 25%, 3% bolo zamestnaných v obci, žiakov/študentov a 
nezamestnaných. Iná kategória bola zastúpená v počte 3%. 
 

Pozícia  počet percentá 

žiak, študent 1 3% 

zamestnaný/á v obci 1 3% 

zamestnaný/á mimo obce 9 25% 

nezamestnaný/á 1 3% 

zamestnaný/á na aktivačné práce 0 0% 

na dôchodku 23 64% 

iná možnosť 1 3% 

 
 

6 

20 
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3 
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základné 

vyučenie bez maturity 

vyučenie s maturitou alebo úplné 
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bakalárske, vysokoškolské 

Vzdelanie    respondentov 
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Hlavné dôvody respondentov pre ich život v obci:  
Ako hlavné dôvody svojho života v obci väčšina opýtaných uvádzala, že v obci sa narodila 
(42%) a vyrastala (39%). 36% uviedlo pekné prostredie vidieka. Ďalším najčastejším dôvodom 
bol vstup do manželstva 31%. Najmenej respondentov odpovedalo, že dôvodom je práca v obci 
(3%) a 6% obyvateľov nemá inú možnosť. 
 

Dôvody počet percentá 

Narodil /a som sa tu 15 42% 

Vyrastal/a som tu 14 39% 

Priženil privydala som sa sem 11 31% 

Mám tu prácu 1 3% 

Pekné prostredie, páči sa mi život na vidieku 13 36% 

Nemám inú možnosť 2 6% 

Iné 0 0% 

 
 

 

1 

1 

9 

1 

0 

23 

1 

0 5 10 15 20 25 

žiak, študent 

zamestnaný/á v obci 

zamestnaný/á mimo obce 

nezamestnaný/á 

zamestnaný/á na aktivačné práce 

na dôchodku 

iná možnosť 

Zamestnanosť    respondentov 

42% 

39% 31% 

3% 

36% 

6% Dôvody života v obci 

Narodi l  /a  som sa tu 

Vyrastal /a  som tu 

Priženil privydala som sa sem 

Mám tu prácu 

Pekné prostredie, páči sa mi 
život na vidieku 
Nemám inú možnosť 

Iné: 0% 
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Úroveň občianskej občianskej angažovanosti a participácie respondentov: 
Vzorka obyvateľov, ktorá dotazník vyplnila, patrí do kategórie priemerne angažovaných 
obyvateľov obce. Väčšina odpovedí bola  v kategórii pravidelnej účasti na voľbách samosprávy 
(32) a 4 opýtaní sa zúčastňujú sporadicky. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa drvivá 
väčšina opýtaných nikdy nezúčastňuje (31) ale v prípade potreby, teda nie pravidelne, sa 
zúčastňuj 4 opýtaní. O svojich názoroch a požiadavkách na život v obci nepravidelne 
komunikuje so samosprávou 27 opýtaných a 3 pravidelne. 6 opýtaných o svojich názoroch 
s nikým nekomunikuje. V prejavovaní záujmu o ďalší rozvoj obce sa väčšina opýtaných 
obyvateľov (24) priklonila k občasnému aktívnemu záujmu a 11 obyvateľov k intenzívnemu 
záujmu. Do aktivít organizovaných obcou sa nepravidelne zapája väčšina respondentov (28) , 8 
pravidelne. 
 
Zapájate sa do volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva? 
 

vždy občas nikdy Nie som plnoletý/á 

32 4 0 0 

 
 
Zúčastňujete sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva? 
 

vždy občas nikdy 

1 4 31 

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

vždy občas nikdy 

3 27 6 

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

vždy občas nikdy 

11 24 1 

 
Zapájate sa do aktivít poriadaných obcou? 
 

vždy občas nikdy 

8 28 0 
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ĎALŠIE ODPOVEDE RESPONDENTOV:  
 
Čo vám život v obci najviac znepríjemňuje? 
 
Najvyšší počet, 64% opýtaných uviedlo, že najviac sú nespokojní s nedostatočnou 
infraštruktúrov obchodov a služieb. Ďalších 36% je najviac nespokojných s nedostatočnou 
úrovňou sociálnych služieb. 33% obyvateľov sú nespokojní so zriedkavou autobusovou 
dopravou. Pre 19% obyvateľov je problémom chýbajúca zdravotná starostlivosť a bezpečnosť 
v obci. Ďalším 17% chýbajú oddychové zóny so zeleňou, lavičkami a ihriskom pre malé deti. 
Medzi ďalšími faktormi nespokojnosti bolo nedostatok kultúrneho a spoločenského vyžitia.  11% 
obyvateľov sa vyjadrilo, že im v obci nič nechýba. V poradí 6% sú nespokojní s čistotou v obci 
a ďalším 3% chýba materská a základná škola. 11% obyvateľov sú so životom v obci spokojní 
a nič im v obci život neznepríjemňuje. Avšak 11% obyvateľov znepríjemňuje život rómska 
komunita svojou hlučnosťou, dotieravosťou a nehygienickým spôsobom života. 
 

Odpoveď počet percentá 

nedostatok obchodov a služieb 23 64% 

zriedkavá autobusová doprava 12 33% 

chýbajúca zdravotná starostlivosť 7 19% 

chýbajúca sociálna starostlivosť o obyvateľov odkázaných na  
pomoc 13 36% 

chýbajúca základná škola 1 3% 

chýbajúca materská škola 1 3% 

čistota v obci 2 6% 

bezpečnosť v obci 7 19% 

nie je nič, čo by mi život v obci znepríjemňovalo 4 11% 

chýbajúca oddychová zóna so zeleňou, lavičkami a ihriskom pre  
malé deti 6 17% 

nedostatok kultúrnych, športových alebo spoločenských podujatí 5 14% 

iné 4 11% 
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Sú vo vašej obci vytvorené dostatočné podmienky pre separovanie bytového alebo domového 
odpadu? (Napr. dostatok kontajnerov, pravidelný odvoz odpadu, umiestnenie kontajnerov,..) 
 
Takmer všetci respondenti boli spokojní s podmienkami v separovaní odpadu len jeden opýtaný 
sa nevedel vyjadriť a 5 obyvateľov z opýtaných chýbali dostatok kontajnerov a ich umiestnenie 
a navrhovali v obci zriadiť zberný dvor na likvidáciu odpadov, ktoré obyvatelia nevedia 
samostatne likvidovať 
 

áno neviem Nie, uveďte, čo by situáciu 
zlepšilo 

30 1 5 

 
          
Podľa vášho názoru, aké možnosti trávenia voľného času by mládež uvítala? 
Podľa väčšiny respondentov (50%) by mládež najviac uvítala ihrisko, ďalej komunitné centrum 
s rôznymi tvorivými aktivitami (36%), potom kultúrne podujatia(koncerty, divadlo, tanec (33%). 
Pre verejnú WiFi sieť (miestnosť pre obyvateľov obce s možnosťou internetového pripojenia), 
sa vyjadrilo 19%. Pre kúpalisko alebo krytú plaváreň a záujmové kluby sa vyjadrilo 22%. 
Rovnako 22% sa nevedelo vyjadriť  a 1 obyvateľ sa vyjadril za športové vyžitie pre mladých 
ľudí v obci. 
 

Možnosti trávenia voľného času pre mládež počet  
respondentov percentá 

ihrisko 18 50% 

23 
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Možnosti trávenia voľného času pre mládež počet  
respondentov percentá 

verejná WiFi sieť (miestnosť pre obyvateľov obce s 
možnosťou internetového pripojenia) 7 19% 

komunitné centrum pre rôzne tvorivé aktivity, ktoré by si 
mládež navrhovala 13 36% 

kúpalisko alebo krytá plaváreň 8 22% 

záujmové kluby 8 22% 

kultúrne podujatia (koncerty, divadlo, tanec ..) 12 33% 

neviem 8 22% 

inú možnosť, uveďte 1 3% 

 
 

 
 
 
Podľa vášho názoru, aké možnosti trávenia voľného času by dospelí obyvatelia uvítali? 
Podľa väčšinového názoru (56%) by dospelí obyvatelia obce z možností trávenia voľného času 
najviac privítali kultúrne akcie (koncerty, divadlo, tanec...). 47% opýtaných sa vyjadrilo pre  
spoločenské podujatia, 42% pre športové podujatia. 28% obyvateľov by uvítali kúpalisko 
a združenia a spolky. Pre 19% obyvateľov by bolo zaujímavé, aby bola v obci WiFi sieť 
(miestnosť pre obyvateľov obce s možnosťou internetového pripojenia). Inú možnosť neuviedol 
žiaden obyvateľ obce. 
 

Možnosti trávenia voľného času pre dospelých počet  
respondentov percentá 

športové podujatia 15 42% 

spoločenské podujatia a zábavy 17 47% 
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Možnosti trávenia voľného času pre dospelých počet  
respondentov percentá 

kultúrne akcie (koncerty, divadlo, tanec...) 20 56% 

záujmové združenia, spolky 10 28% 

kúpalisko 10 28% 

verejná WiFi sieť (miestnosť pre obyvateľov obce s  
možnosťou internetového pripojenia) 7 19% 

neviem odpovedať 6 17% 

inú možnosť, uveďte  0 0% 

 
 
 

 
 
 
Ktoré z nedostatkov v obci by ste riešili najskôr? 
Za najväčšiu prioritu označilo 72% nedostatok obchodov a služieb, o niečo menej  (56%) by 
riešilo sociálnu starostlivosť o odkázaných ľudí a nedostatočnú zdravotnú starostlivosť by riešilo 
36% obyvateľov. Pre bezpečnosť v obci sa zhodlo 28% obyvateľov. Pre riešenie dopravnej 
situácie, bezpečnosť v obci a oddychové zóny sa vyjadrilo 19% obyvateľov. Pre 14% 
obyvateľov je dôležité riešiť osvetlenie a životné prostredie. V poradí sa 11% obyvateľov 
vyjadrilo za vytvorenie podmienok pre podnikanie a čistotu v obci. Pre 3% je dôležitá 
dostupnosť predškolských a školských zariadení a voľnočasové aktivity jak pre deti, mládež, tak 
aj pre dospelých. Avšak 6% obyvateľov by riešilo iné nedostatky – chýbajúce kompostovisko, 
vybudovanie kanalizácie a chýbajúca zdravotná starostlivosť – masáže. Nedostatok bytov by 
momentálne neriešil žiaden respondent. 
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Riešenie nedostatkov v obci 
počet  

respondent
ov 

percentá 

nedostatok obchodov a služieb 26 72% 

zdravotnú starostlivosť 13 36% 

sociálnu starostlivosť o odkázaných ľudí 20 56% 

dostupnosť predškolských a školských zariadení 1 3% 

vytvorenie podmienok pre podnikanie 4 11% 

nedostatok bytov 0 0% 

čistota v obci 4 11% 

osvetlenie 5 14% 

životné prostredie (narábanie s odpadom, divoke 
skládky, čistička odpadových vôd,...) 5 14% 

dopravnú situáciu 7 19% 

stav chodníkov a ciest 7 19% 

voľnočasové aktivity 1 3% 

bezpečnosť v obci 10 28% 

oddychové zóny 7 19% 

iný 2 6% 
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Hodnotiace/bodovacie otázky: 
 
Ako sa vám v obci žije? Ohodnoťte hviezdičkou, pričom jedna hviezdička znamená 
nespokojnosť a sedem hviezdičiek maximálnu spokojnosť. 
 

hodnotenie - počet 
hviezdičiek 

počet odpovedí 

1 0 

2 5 

3 5 

4 7 

5 8 

6 2 

7 9 
 
Väčšina respondentov sa prikláňala k nadpriemernej spokojnosti, keďže 19 respondentov 
označilo viac ako 4 hviezdičky v 7 bodovom intervale. Priemerné hodnotenie uviedli 7 opýtaní. 
Nižšie bodovanie uviedli 10 opýtaní. 
 
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 1 
2 1 

3 15 

4 6 

5 13 
 
Respondenti za posledných 5 rokov vnímali rozvoj obce pozitívne. Nadpriemerné hodnotenie 
udelilo 19 opýtaných a rovnako priemerné hodnotenie 15 opýtaných. Podpriemerné hodnotenie 
uviedli 2 respondenti . 
 
 
Je v obci dostatok možností pre voľnočasové aktivity detí a mládeže? Ohodnoťte hviezdičkou, 
pričom jedna hviezdička znamená nespokojnosť a päť hviezdičiek maximálnu spokojnosť. 
 

hodnotenie - počet 
hviezdičiek 

počet odpovedí 

1 7 
2 10 
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hodnotenie - počet 
hviezdičiek 

počet odpovedí 

3 13 

4 2 

5 4 
 
Nadpriemerné hodnotenie uviedlo 6 opýtaných a priemerné 13 opýtaných. Podpriemernú 
spokojnosť uviedol 17 opýtaných. 
 
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 4 
2 5 

3 11 

4 8 
5 8 

 
Odpovede na rovnakú otázku týkajúcu sa dospelých obyvateľov poukazujú, že 16 obyvateľov 
označili nadpriemernú spokojnosť. Priemernú spokojnosť označilo 11 opýtaných a 9 obyvateľov 
uviedli podpriemernú spokojnosť.  
 
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 1 

3 11 

4 7 
5 17 

 
So starostlivosťou o zeleň, ihriská, verejné priestranstvá v obci je väčšina respondentov 
nadpriemerne spokojná (24). Priemerne spokojní sú 11 opýtaní. Podpriemerné hodnotenie 
uviedol jeden respondent.  
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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 6 

2 1 

3 1 
4 0 

5 1 
 
K dostupnosti stavebných pozemkov sa vyjadrilo iba 9 respondentov, vzhľadom k tomu, že 
ostatní nemajú o stavebné pozemky záujem. Jeden respondent uviedol nadpriemernú 
spokojnosť o stavebné pozemky. Jeden obyvateľ priemernú spokojnosť a 7 respondentov 
podpriemernú spokojnosť. 
 
  
Aké udalosti za posledných päť rokov pokladáte za najvýznamnejšie? Stručne vymenujte. Ak 
neviete odpovedať, prejdite k ďalšej otázke. 
 
V tejto otázke obyvatelia najvyššie hodnotili 

- kultúrno – spoločenské akcie, deň úcty k starším, obnova tradície 1. a 8. mája, vatra 
(SNP), vianočná výzdoba, ples 

- úprava priestranstva pred kostolom 
- osadenie kamier v obci 
- vyčistenie priestranstiev za obcou, vyrúbanie kríkov, zveľadenie priestranstva na 

cintoríne 
- rekonštrukcia - úprava časti ciest a výstavba chodníkov v obci 
- udržiavanie poriadku v rómskej osade 

 

Občania obce podali v rámci prieskumu dotazníkov aj návrhy na zlepšenie života v obci : 

- založiť klub dôchodcov 
- vytvoriť tradíciu športových dní a podujatí pre deti, mládež, ale aj pre dospelých 
- zabezpečiť stálu starostlivosť o cintorín (ustanoviť stálych hrobárov) 
- využívať priestory v obci pre športy – terén pri vodojeme – zimné športy 
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