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Obec Víťaz  

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Víťaz 

na roky 2016 – 2024 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
v zmysle § 5 a prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Víťaz, 2015 
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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov: Obec Víťaz 

2. Identifikačné číslo: IČO 00327981, DIČ: 2020548233 

3. Adresa sídla: Obecný úrad - Obec Víťaz, Víťaz 111, 08238 Víťaz  

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 
zástupcu obstarávateľa: Ing. Ján Baloga, starosta obce, mobil: 0905/470182  

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej 

osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom 

dokumente a miesto na konzultácie: Ing. Ján Baloga, mobil: 0905/470182 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov:  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Víťaz na roky 2016 – 2024 (PHSR obce 

Víťaz). 

2. Charakter:  

PHSR obce Víťaz na roky 2016 - 2024 je strednodobý programový dokument, ktorý 

určuje hlavné smery rozvoja obce. Povinnosť vypracovať uvedený dokument dokumentu 

vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 

309/2014 Z. z.. 

Predmetný dokument je aktualizáciou predošlého platného PHSR v zmysle platných 

zákonov. Uvedenému PHSR bola uznesením obecného zastupiteľstva č.96/2015 

predlžená platnosť do schválenia nového PHSR. 

3. Hlavné ciele:  

PHSR obce Víťaz spolu s Územným plánom obce je základným a kľúčovým dokumentom 

pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z analýzy situácie a konkrétnych potrieb 

občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich na území 

obce. Jeho poslaním je určiť prioritné smerovanie obce v environmentálnej, ekonomickej 

a sociálnej oblasti.  
4. Obsah: 

je legislatívne vymedzený zákonom č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja č. 

539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. a je 

v súlade s „Metodikou na vypracovanie PHSR obce“.  

1. Úvod  

2. Zhodnotenie plnenia existujúceho PHSR obce Víťaz 

3. Analytická časť 

Základná charakteristika obce 

Obyvateľstvo 

Bývanie 

Trh práce  

Podnikateľské prostredie 

Sociálna infraštruktúra 

Dopravná infraštruktúra 

Technická infraštruktúra 

Kultúra 

Životné prostredie 

Základné ekonomické ukazovatele obce 

SWOT analýza 

4. Strategická časť  

  vízia územia,  

  formulácia a návrh stratégie,  

  popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja 
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5. Programová časť  

   konkrétne opatrenia a projekty, ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám   

vrátane ukazovateľov, projektové zámery obce 

6. Realizačná časť 

       systém monitorovania a hodnotenia,  

 akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2) - vecný a časový         

harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov, indikatívny finančný plán.  

 
 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geograficky rozmer 

strategického dokumentu:  

PHSR obce Víťaz na roky 2016 - 2024 je riešený len v jednom variante.  

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:  

 

Popis aktivity Začiatok Koniec 

Spracovanie a prerokovanie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Víťaz 

na roky 2016 - 2024 

August 2015 November 2015 

Predloženie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Víťaz na roky 2016 - 

2024 na zasadania komisii Obecného 

zastupiteľstva 

November 2015 December 2015 

Schválenie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Víťaz na roky 2016 - 2024 

v obecnom zastupiteľstve  

December 2015 Január 2016 

 

Na základe zisťovacieho konania podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa rozhodne, či prebehne kompletný proces posúdenia vplyvov 

navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie. Následne budú do 

dokumentu zapracované vznesené pripomienky z procesu strategického posúdenia.  

Spracovaná finálna verzia dokumentu bude predložená na schválenie Obecnému 

zastupiteľstvu obce Víťaz.  

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:  

PHSR obce Víťaz na roky 2016 - 2024 je v súlade s príslušnými strategickými a 

programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja na národnej a 

regionálnej úrovni. 

Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni  

 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Víťaz (sprac. v roku 2003) 

 Územný plán obce Víťaz (r. 2010)  

 Rozpočet obce Víťaz 

 Záverečné účty obce Víťaz 

 Štatút obce Víťaz 

 Web stránka obce Víťaz (www.obecvitaz.sk)  

Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 2008-2015  

 Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015  

 Územný plán VÚC Prešovského samosprávneho kraja 

 

Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni  

 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (r. 2014)  
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 Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020  

 Stratégia Európa 2020  

 Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020  

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (akt. r. 2014) 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:  

  Obecné zastupiteľstvo obce Víťaz. 

 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu: 

  Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Víťaz. 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického 
dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstupy: 

PHSR obce Víťaz, základná charakteristika územia obce, analýza súčasného stavu 

obce podľa tematických oblastí, SWOT analýza. 

Pre spracovanie dokumentu predstavujú vstupy demografické, ekonomické a ďalšie 

štatistické dáta, analýza stavu občianskej technickej infraštruktúry, prírodných a 

historických väzieb, prieskum  názorov verejnosti.  

Pri realizácii niektorých navrhovaných aktivít sa predpokladá záber pôdy, ktorý 

bude presne zrejmý až po spracovaní PD pre územné alebo stavebné konanie 

(súčasťou PD budú vyčíslené aj požiadavky na prípadné energetické vstupy, 

spotrebu vody a množstvo vzniknutých odpadov). V tejto etape spracovania 

strategického dokumentu nie je možné vylúčiť ani požiadavku na výrub drevín, 

ktorého rozsah a podmienky bude možné špecifikovať až v rámci podrobnejšieho 

stupňa projektovej prípravy. Akýkoľvek výrub drevín bude zabezpečený náhradnou 

výsadbou.  

2. Údaje o výstupoch: 

PHSR obce Víťaz na roky 2016 - 2024, strategické ciele podľa prioritných oblastí, 

opatrenia a súbory aktivít pre ich dosiahnutie, zoznam merateľných ukazovateľov, 

akčný plán realizácie a finančného zabezpečenia PHSR obce. 

Výstupom predmetného strategického dokumentu je definovaná rozvojová    

stratégia so svojou víziou, strategickými cieľmi, opatreniami a aktivitami 

rozpracovanými do akčného plánu (časového harmonogramu a finančného plánu).  

Konkrétne realizované výstupy budú:  

 Obnova a výstavba infraštruktúry (miestne cesty, vodovod, kanalizácia, ČOV, 

verejné budovy) 

 Budovanie športovísk a zariadení pre kultúrne a spoločenské podujatia  

 Zabezpečenie rozvoja ľudského potenciálu, zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

o obyvateľov  

 Aktivity pre ochranu ŽP – riešenie odpadového hospodárstva, environmentálna 

osveta, úprava verejných priestorov 

 Aktivity podporujúce cestovný ruch  

 Podpora malých podnikateľov  

Navrhované aktivity neuvažujú so vznikom nového veľkého zdroja znečisťovania 

ovzdušia, pôdy, vody, produkcie odpadov, emisie hluku ani prachu.  

    Pozitívnym výstupom sú opatrenia súvisiace s nakladaním s odpadom (výstavba 

vodovodu, dostavba kanalizácie, ČOV, dovybavenie obce smetnými nádobami na 

separovaný zber, TKO, veľkokapacitný odpad a bioodpad). Pozitívnym je možné 
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charakterizovať hlavne ochrana povrchových podzemných vôd vybudovaním novej 

ČOV. 

    V kontexte uvedeného sa nepredpokladá vznik pravdepodobných významných 

vplyvov strategického dokumentu na ŽP v súvislosti s realizáciou v ňom 

navrhovaných aktivít a činností.  

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

Pri realizácii stavebných aktivít je pravdepodobné, že dôjde k určitému 

ovplyvňovaniu jednotlivých zložiek ŽP (priamemu i nepriamemu), čo je však možné 

eliminovať uplatnením navrhovaných postupov a technológií v projektovej príprave, 

v procese posudzovania a povoľovania činností.  

Strategický dokument predstavuje významný nástroj na podporu rozvoja obce Víťaz 

i regiónu z pohľadu ekonomického, ale i environmentálneho a každá jednotlivá 

aktivita bude podliehať samostatnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie 

v zmysle platnej legislatívy. PHSR obce Víťaz bude tiež nástrojom na efektívne 

využívanie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov obce, ale i čerpanie financií 

externých zdrojov (súkromných zdrojov, štátneho rozpočtu a ŠF EÚ) s cieľom 

zabezpečiť zlepšenie prostredia obce pre život jej občanov, návštevníkov i 

podnikateľov. 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva bude mať zvýšenie podielu zelene na 

verejných priestranstvách obce. Negatívny vplyv sa realizáciou projektových zámerov 

nepredpokladá.  

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, 

územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území 

(Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené 

vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 

     Územie obce sa nenachádza v chránenom území. 

 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 

Nie sú známe v čase spracovávania PHSR obce Víťaz. 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

V nadväznosti na zameranie spracovávaného materiálu nie sú predpokladané vplyvy 

na životné prostredie, ktoré by presahovali hranice SR. 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: 

  Všetci obyvatelia obce Víťaz, fyzické a právnické osoby a organizácie pôsobiace na 

území obce Víťaz.  

2. Zoznam dotknutých subjektov: 

Úrad PSK - odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

    Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 2, 081 01 Prešov 

    Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 081 01 Prešov 

    Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Masarykova 10, 080 01 Prešov 

    Okresný úrad, odbor školstva, T. Ševčenku 11, 080 01 Prešov 

    Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 2, 081 01 Prešov 

Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 2, 081  01 

Prešov 

    Štátna ochrana prírody SR, pracovisko Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov 

    Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov 
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Obce: Široké, Chminianske Jakubovany, Ovčie, Dúbrava, Vojkovce, Hrišovce, Richnava,   

Kluknava 

     

1. Dotknuté susedné štáty:  

    Nie sú. 

V.  Doplňujúce údaje 

Nie sú. 

  

VI.  Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

 

1. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

Vo Víťaze dňa: 14.12.2015 

VII.   Potvrdenie správnosti údajov 

    1.Meno spracovateľa oznámenia: Ing. Vladimír Vagaský 

 

2.Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu   

obstarávateľa, pečiatka 

 

 

 

 

 

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

             Ing. Ján Baloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


