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Úvod
Program rozvoja obce (ďalej „PRO“) Petrovce 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 rozvoja vyššieho územného celku Prešovský samosprávny kraj, na
území ktorej sa obec Petrovce nachádzajú.
Povinnosť obce vypracovať PRO vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.
Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
Partnerstvo je forma spolupráce medzi sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí zabezpečujú
hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo územný rozvoj dotknutého regiónu s ohľadom na udržateľný
rozvoj.
Sociálno-ekonomickí partneri sú subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne organizácie
pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni.
Základné princípy tvorby PRO:
- je založený na kvalitných a overených dátach,
- je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach,
- je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
- je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
- je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.
Cieľom spracovania PRO je poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav a na perspektívy obce v
oblasti hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja, stanoviť strategické ciele, rozvojové
priority a strategické oblasti rozvoja obce. Zmyslom procesu tvorby PRO je sformulovať predstavu o
smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s
prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, príp. rezortnými stratégiami, záujmami
ochrany životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Existenciou PRO obec Petrovce zvýši svoje šance
získať finančnú podporu zo štrukturálnych fondov na realizáciu projektov, keďže musí preukázať súlad
zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím
PRO.
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Program rozvoja obce vychádza zo stratégie EURÓPA 2020, v ktorej základom sú tri vzájomne sa
dopĺňajúce priority: inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.
Program rozvoja obce Petrovce sa skladá z úvodného zhrnutia celého materiálu, analytickej časti, ktorá
obsahuje vonkajšiu a vnútornú analýzu obce a SWOT analýzu v prioritných oblastiach rozvoja
zahŕňajúcu silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Ďalej obsahuje strategickú časť, ktorá zahŕňa
víziu obce, výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (ekonomická,
sociálna a environmentálna). Programová časť dokumentu obsahuje zoznam opatrení a aktivít a
podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce.
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu s
ustanovením merateľných ukazovateľov a časový a vecný harmonogram formou akčných plánov.
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít. Záver obsahuje
informáciu o schválení a zverejnení PRO. Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022 je
základným strategickým dokumentom, ktorý sa rozhodla obec vypracovať z dôvodu zabezpečenia
koncepčného rozvoja obce, ako aj na zlepšenie a zefektívnenie rozhodovania miestnej samosprávy, a
je neoddeliteľnou súčasťou pre možnosť čerpania prostriedkov z Európskej únie.
PRO

Petrovce

rieši

„využitie

malého

územia

na

miestnej

úrovni“

-

§

4

ods.
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písm. b) zákona EIA.
Tento dokument je otvorený, je teda možné ho dopĺňať a tým pružne reagovať na potreby občanov a
potreby rozvoja obce. Jeho tvorba umožní občanom aktívne sa zapojiť do diania v obci prostredníctvom
účasti vo všetkých fázach procesu plánovania rozvoja obce.
Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Petrovce 2006-2013
Územný plán obce Petrovce r. 2013
Publikácia o obci r. 2006
Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) – vydané rozhodnutie 5/20
Rozpočet obce Petrovce
Účtovná závierka obce Petrovce r. 2014
Výročná správa obce Petrovce r. 2013
Web stránka obce Petrovce (www.obecpetrovce.sk)
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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 PSK
Regionálna inovačná stratégia PSK 2005-2008
Výročná správa PSK za konsolidovaný celok za rok 2013
Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (2014)
Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020
Stratégia Európa 2020
Program rozvoja vidieka 2014 - 2020
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011
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1. Analytická časť
Analytická časť obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na
širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce
relevantné stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja
územia obce.
Pri spracovaní analytickej časti PRO Petrovce na roky 2015 - 2022 bola použitá metodika zberu
informácií získaných z portálu ŠÚ SR (DATAcube, STATdat, Slovstat, SODB 2011), z web stránok
wikipédia, e-obce, mesta-obce, z portálu štátnej ochrany prírody, z web stránky MŽP SR, MPaRV SR,
MDVaRR SR a MV SR, z web stránky PSK (www.po-kraj.sk), od občanov obce Petrovce prostredníctvom
dotazníkov, dostupných informácií z web stránky obce Petrovce (www.obecpetrovce.sk) a od starostu
obce Petrovce. Analýza obsahuje okrem tabuľkovej a grafickej časti aj časť textovú, ktorá popisuje a
vysvetľuje výsledky analýzy.
Obr. 1 Mapa s vyznačením obce Petrovce
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1.1 Súhrnná charakteristika územia
Adresa: Obecný úrad Petrovce 89, 094 31Hanušovce nad Topľou
Kontaktné informácie: Telefón: 057 445 23 21; IČO: 00332674; DIČ: 2020630315
E-mail: obecpetrovce@stonline.sk; web: www.obecpetrovce.sk
Tab. 1 Základná charakteristika obce Petrovce
Ukazovateľ

Hodnota

Kód obce

528986

Názov okresu

Vranov nad Topľou

Názov kraja

Prešovský

Štatút obce

obec

PSČ

094 31

Telefónne smerové číslo

057

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok

1412

Nadmorská výška obce - mesta v m

309

Celková výmera územia obce [m2]

13 705 350

Hustota obyvateľstva na km2

32,65

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx
Tab. 2 Spádovosť obce Petrovce
Ukazovateľ

Hodnota

Sídlo matričného úradu

Hanušovce nad Topľou

Sídlo pracoviska daňového úradu

Prešov, pobočka Vranov nad Topľou

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného
Hanušovce nad Topľou
zboru
Sídlo Okresného súdu

Vranov nad Topľou

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
Vranov nad Topľou
zboru
Sídlo pracoviska okresného úradu

Vranov nad Topľou

Sídlo Územnej vojenskej správy

Prešov

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Vranov nad Topľou
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Tab. 3 Infraštruktúra a občianska vybavenosť v obci Petrovce
Infraštruktúra

Infraštruktúra
a občianska vybavenosť

Výskyt

Výskyt
Kúpaliská

NIE

Káblovka

NIE

Hotely

NIE

Sieť plynu

ÁNO

Telocvične

NIE

Vodovod

ÁNO

Lekárne

NIE

Kanalizácia

NIE

Knižnice

ÁNO

a občianska vybavenosť

Zdroj: http://www.mesta-obce.sk/presovsky-kraj/okres-vranov-nad-toplou/petrovce/
Obec Petrovce sa nachádza na severnej strane úpätia Slanských hôr. Svojou polohou preto Petrovce
patria k podhorským obciam. Ležia v malebnom údolí bezmenného horského potoka, vlievajúceho sa
do Tople. Horný koniec obce sa upína takmer k okraju Oblíka, zatiaľ čo dolný siaha do vzdialenosti 3
km od južného okraja Hanušoviec. Napriek malej - cca trojkilometrovej vzdialenosti výškový rozdiel
medzi nimi je značný. Hanušovce sú v nadmorskej výške 190 m, Petrovce vo výške 310 m n. m. (dolný
koniec) a 325 m n. m. (horný koniec obce). Administratívne patrí do okresu Vranov nad Topľou,
Prešovský samosprávny kraj. K 31.12.2014 žilo v obci Petrovce 453 obyvateľov. Obec Petrovce susedí
s týmito katastrálnymi územiami: Hanušovce nad Topľou, Pavlovce, Hermanovce a Zlatá Baňa.
Neďaleko zastavaného územia obce, vo vzdialenosti cca 350 južným smerom sa nachádza lyžiarsky
areál s vlekmi, ktorý vlastní obec a dlhodobo ho prenajíma. Z dôvodu nedostatku snehu v zimnom
období v posledných rokoch nie je vlek spojazdnený. V juhozápadnej časti obce v spodnej časti
zalesnených kopcov je umiestnená menšia chatová lokalita „Bajov“, ktorú tvorí niekoľko objektov
individuálnej chatovej rekreácie. Obec je nástupným miestom pre turistické pešie túry do Slanských
vrchov.
Obr. 2 Letecký pohľad na obec Petrovce
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1.1.1 Symboly obce Petrovce
K symbolom obce patrí erb, pečať a vlajka obce Petrovce. V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom
krajinskom archíve v Budapešti sa nachádza iba odtlačok pečate obce zo 40. rokov 19. storočia s
maďarským kruhopisom a vyobrazením obilného snopu obopnutého kosákom, rovnako ako aj v
písomnostiach Štátneho oblastného archívu v Prešove.
Obr. 3 Erb obce Petrovce

Obr. 4 Vlajka obce Petrovce

Erb obce: V zelenom štíte zlatý snop so sprava zaseknutým strieborným kosákom so zlatou rukoväťou,
to všetko prevýšené strieborným položeným a prevráteným kľúčom.
Komentár: Tradičný poľnohospodársky motív podľa odtlačku pečatidla obce z prvej polovice 19. stor.,
doplnený o atribút sv. Petra, čím plní funkciu hovoriaceho symbolu.
Dátum prijatia: 28.07.1999, číslo uznesenia: OZ 4/1999, signatúra HR SR: P-121/1999
Autori: Peter Kónya, Leon Sokolovský, Sergej Pančák
Zdroj: http://www.vs.sk/heraldreg/wp_detail.aspx?ID=2865
Vlajka obce: je obdĺžnikového tvaru s pomerom 2:3. Je ukončená trojcípym chvostom /zástrihom/
siahajúcim do jednej tretiny dĺžky. Farebne je tvorená v hornej časti jedným strieborným /bielym/
pásom, pod ktorým sa striedajú dva zelené a dva žlté pásy.
Pečať obce: je okrúhla s kruhopisom „PEČAŤ OBCE PETROVCE“, uprostred s erbom obce.

1. 2 Sociálna charakteristika
Rozhodujúcim rozvojovým faktorom každej vidieckej obce je obyvateľstvo. Obec Petrovce s celkovým
počtom obyvateľov 453 (k 31.12.2014) sa zaraďuje medzi malé obce. Celková výmera územia obce
predstavuje 13 705 350 m2. Na území obce bola k 31.12.2014 celková hustota osídlenia 32,65
obyvateľov na km². Hustota obyvateľstva v Prešovskom kraji je 91,32 obyvateľov na km² a v okrese
Vranov nad Topľou je 104,48 obyvateľov na km². (Zdroj: ŠÚ SR)
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1.2.1 Vývoj počtu obyvateľov podľa pohlavia a veku
Prehľad vývoja počtu obyvateľov obce je zobrazený v nasledujúcich tabuľkách a grafoch. Stav trvale
bývajúceho obyvateľstva uvádzaný k 31.12. príslušného roka.
Tab. 4 Vývoj počtu obyvateľov Petrovce podľa pohlavia v r. 2010 – 2014
Pohlavie / rok

2010

2011

2012

2013

2014

Spolu

445

435

434

442

453

Muži

217

209

208

214

220

Ženy

228

226

226

228

233

Zdroj: ŠÚ SR
Graf 1 Stav obyvateľstva v obci Petrovce podľa pohlavia v r. 2014

48,57%

51,43%

muži
ženy

Graf 2 Vývoj počtu obyvateľov Petrovce podľa pohlavia v r. 2010 – 2014
240

počet

230
220
210
200
190
2010

2011

2012

2013

2014

rok

muži

ženy

Z grafického znázornenie je zrejmé, že vývoj počtu obyvateľov obce Petrovce od roku 2010 mierne
klesal, ale od roku 2013 postupne obyvateľov pribúda. V roku 2014 bol celkový počet obyvateľov obce
Petrovce 453, čo predstavovalo najvyšší počet obyvateľov za sledované obdobie. Naopak, najnižší
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počet obyvateľov bol v roku 2012, kde žilo v obci až 434 obyvateľov. Čo sa týka pohlavia, prevládajú
ženy nad mužmi, pričom rozdiel je malý a v roku 2014 činil 2,86 %.
Tab. 5 Prehľad vekových skupín v obci Petrovce v r. 2014
Vekové skupiny

pohlavie

Počet v r. 2014

Nula rokov

Spolu

3

Nula rokov

Muži

1

Nula rokov

Ženy

2

Od 1 do 4 rokov

Spolu

19

Od 1 do 4 rokov

Muži

9

Od 1 do 4 rokov

Ženy

10

14 rokov alebo menej

Spolu

64

14 rokov alebo menej

Muži

31

14 rokov alebo menej

Ženy

33

Od 15 do 64 rokov

Spolu

308

Od 15 do 64 rokov

Muži

159

Od 15 do 64 rokov

Ženy

149

65 rokov alebo viac

Spolu

81

65 rokov alebo viac

Muži

30

65 rokov alebo viac

Ženy

51

Zdroj: ŠÚ SR
Graf 3 Prehľad zastúpenia vekových skupín v obci Petrovce v r. 2014
0,63%

17,05%

4,00%

13,47%

0 rokov
od 1- 4 rokov
14 alebo menej
15 - 64 rokov

64,84%

65 rokov a viac
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Graf 4 Obyvatelia obce Petrovce podľa vekových skupín a pohlavia v r. 2014
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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15 - 64 rokov

65 rokov a viac

Najpočetnejšiu skupinu obyvateľstva, t. j. 64,84 %, tvorí kategória od 15 do 64 rokov všetkých
obyvateľov obce Petrovce, pričom v tejto kategórii prevahu tvoria muži nad ženami. V ostatných
vekových kategóriách dominujú ženy nad mužmi.
1.2.2 Štruktúra obyvateľstva podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity


predproduktívny vek (0 až 14 rokov)



produktívny vek (15 až 64 rokov)



poproduktívny vek (65 rokov a viac)

Tab. 6 Ekonomická aktivita obyvateľov obce Petrovce
Pohlav
ie

Osoby ekonomicky aktívne

spol
u

%

Muži

127

Ženy
Spolu

Osoby
na RD

z toho

Neprac
ujúci
dôcho
dcovia

Ostatní
nezávis
lí

Osoby
závislé
spolu

Ostatní
závislí,
neziste
ní

Úhrn
obyvat
eľstva

osoby
na MD

pracuj
úci
dôcho
dcovia

nezam
estnaní

59,1

0

1

22

vypomáhajú
ci
(neplatení)
členovia
domácností
v rodinných
podnikoch
0

88

40,9

1

3

29

2

10

78

2

49

2

229

215

100

1

4

51

2

10

117

2

93

2

439

0

39

0

44

0

210

Zdroj: SODB 2011
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Tab. 7 Ekonomická aktivita obyvateľov v PSK v r. 2010 - 2014
EAO / rok

2010

2011

2012

2013

2014

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo (v tis.)

386,7

381,0

383,6

391,8

394,8

pracujúci (v tis.)

314,7

313,1

313,6

320,3

325,7

nezamestnaní (v tis.)

72,0

67,9

70,0

71,5

69,2

Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo od 15 rokov (v tis.)

269,7

281,2

281,8

276,3

275,9

študenti (v tis.)

90,4

94,5

86,7

82,8

81,2

dôchodcovia (starobní, invalidní) (v tis.)

134,3

140,1

149,9

149,4

146,2

osoby na rodičovskej dovolenke (v tis.)

6,9

12,3

9,5

9,1

8,3

Miera ekonomickej aktivity (%)

58,9

57,6

57,7

58,7

58,9

Miera nezamestnanosti (%)

18,6

17,8

18,3

18,2

17,5

Zdroj: ŠÚ SR
Graf 5 EAO v obci Petrovce podľa pohlavia
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Graf 6 Zastúpenie EAO obce Petrovce

0,46%
21,18%
0,46%

48,97%
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2,28%
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V obci Petrovce tvoria ekonomicky aktívni obyvatelia 49,00 % z celkového počtu obyvateľov, pričom
ekonomicky aktívnych žien je o 18,20 % menej oproti mužom. V porovnaní s mierou ekonomickej
aktivity v Prešovskom kraji, kde v roku 2014 dosiahla 58,9 %, je EAO v obci Petrovce o 9,9 % menej.
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1.2.3 Prirodzený prírastok a migrácia obyvateľstva
Tab. 8 Prehľad o stave a pohybe obyvateľstva obce Petrovce podľa pohlavia v r. 2010 - 2014
Obyvateľstvo / rok

2010

2011

2012

2013

2014

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (Osoba)

445

435

434

442

453

Narodení (Osoba)

5

3

1

8

3

Zomretí (Osoba)

4

4

6

6

4

Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba)

1

-1

-5

2

-1

Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba)

6

0

4

7

13

Vysťahovaní z trvalého pobytu (Osoba)

1

7

0

1

1

Migračné saldo (Osoba)

5

-7

4

6

12

Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)

6

-8

-1

8

11

Zdroj: ŠÚ SR
Graf 7 Prirodzený prírastok obyvateľstva v obci Petrovce v rokoch 2010 - 2014
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Najvyšší počet narodených detí v obci Petrovce bol v roku 2013 a naopak najnižší v roku 2012.
Z hľadiska pohlavia sa rodí viac mužov ako žien. Čo sa týka úmrtnosti najviac ľudí zomrelo v roku 2012
a rovnako aj v roku 2013. Kladný prirodzený prírastok obyvateľstva bol iba v roku 2010 a 2013,
v ostatných sledovaných rokoch bol v záporných hodnotách.
Graf 8 Migračné saldo v obci Petrovce v rokoch 2010 - 2014
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Jedným z najcitlivejších indikátorov sociálnoekonomického rozvoja je migrácia obyvateľstva. Imigrácia,
resp. emigrácia miestnych obyvateľov je vonkajším signálom akýchkoľvek pozitívnych ako aj
negatívnych podnetov a zmien. V rokoch 2011 – 2013 z hľadiska migrácie prevyšoval počet
vysťahovaných nad prisťahovanými, tzn., že migračné saldo dosahovalo záporné hodnoty, čo bolo
spôsobené najmä odchodom mladých ľudí za prácou a lepšími podmienkami pre život. Negatívny vývoj
migračného salda v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj celkový pohyb obyvateľov v obci Petrovce. Vývoj
migrácie na Slovensku bude vo veľkej miere závisieť od priebehu integračných procesov v Európe a od
migračnej situácie vo svete. Predpokladá sa, že migračné saldo Slovenskej republiky v budúcnosti
ovplyvní hlavne skupina obyvateľov (občanov SR), ktorí budú hľadať uplatnenie vo vyspelých krajinách
a skupina prisťahovalcov z rozvojových krajín. Dá sa predpokladať, že čím bude na Slovensku
priaznivejšia situácia, čím bude vyššia životná úroveň, tým menej obyvateľov bude odchádzať, a tým
viac cudzincov bude mať záujem prisťahovať sa.
Zdroj: Infostat
1.2.4 Národnostná štruktúra obyvateľstva a vierovyznanie
Tab. 9 Národnostné zloženie v obci Petrovce
Národnosť

Muži

Ženy

Spolu

Slovenská
Česká
Nezistená

210
0
0

225
1
3

435
1
3

Spolu

210

229

439

Zdroj: SODB 2011
Graf 9 Národnostné zloženie v obci Petrovce

0,68%
0,23%
slovenská
česká

99,09%

nezistená
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Národnostne možno považovať obec Petrovce za etnicky homogénnu. Podľa posledného sčítania ľudu
v roku 2011, tvorí podiel slovenskej národnosti 99,09 % obyvateľov obce, nezistená tvorí 0,68 %
a k českej národnosti sa hlásil iba 1 občan.
Tab. 10 Vierovyznanie v obci Petrovce
Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

10

12

22

Gréckokatolícka cirkev

0

3

3

Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania

0
195

2
207

2
402

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

0

1

1

Bez vyznania
Nezistené

2
3

2
2

4
5

Spolu

210

229

439

Zdroj: SODB 2011
Graf 10 Vierovyznanie v obci Petrovce
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evanjelická cirkev a.v.
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bez vyznania

91,57%
nezistené

Obec Petrovce je takmer nábožensky homogénna, kde Evanjelická cirkev augsburského vyznania má
dominantné postavenie a hlási sa k nej až 91,57 % všetkých obyvateľov obce. Druhou v poradí je
rímskokatolícka cirkev s 5,01 % veriacich.
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1.2.5 Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania
Tab. 11 Prehľad dosiahnutého vzdelania obyvateľov obce Petrovce
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Pohlavie
muži ženy

Spolu

Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské spolu
Bez školského vzdelania
Nezistené
Úhrn

36
55
25
12
38
1
0
3
11
14
24
5
210

104
91
38
14
79
9
3
9
26
35
56
10
439

68
36
13
2
41
8
3
6
15
21
32
5
229

Zdroj: SODB 2011
Graf 11 Prehľad dosiahnutého vzdelania obyvateľov obce Petrovce
základné
učňovské bez maturity

2,28%

5,92%

stredné odborné (bez maturity)

2,05%

úplné stredné učňovské s maturitou

12,76%

23,69%

2,05%

úplné stredné odborné (s maturitou)
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné vzdelanie

20,73%

18,00%
0,68%

8,66%

vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské magisterské,
inžinierske, doktorské
bez školského vzdelania
nezistené

3,19%

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Petrovce odzrkadľuje vidiecky charakter tohto územia. Je
dôležitou charakteristikou z hľadiska rozvoja trhu práce a ekonomickej štruktúry obce. Vzdelanostná
štruktúra obyvateľov je v porovnaní s obcami v regióne, ako aj s celoslovenským priemerom relatívne
priaznivá. Obyvateľstvo obce Petrovce má v najvyššej miere ukončené základné vzdelanie (23,69 %),
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na druhej priečke je učňovské vzdelanie bez maturity. Bez školského vzdelania je 12,76 % obyvateľov
obce, medzi ktorými sú započítané aj deti do 16 rokov, keďže ešte nemajú ukončenú povinnú základnú
školskú. dochádzku. Vysokoškolsky vzdelaných je v obci 35 obyvateľov.
1.2.6 Štruktúra uchádzačov o zamestnanie
Nezamestnanosť patrí k vážnym spoločenským problémom, no najviac sa bytostne dotýka a
predstavuje pomerne ťažko riešiteľný problém pre určité skupiny nezamestnaných obyvateľov. Týchto
uchádzačov o zamestnanie označuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aj napriek tomu, že Ústava SR v článku 12 garantuje, že
právo na prácu má každý bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné
zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok,
rod alebo iné postavenie a napriek účinnosti tzv. „antidiskriminačného zákona“ (zákon č. 365/2004 Z.
z.) sú v našej spoločnosti skupiny ľudí, ktoré majú sťažené podmienky vstupu na trh práce.
Zdroj: http://sapa.ff.upjs.sk/images/files/81_1475287076_22_Paukovic-Holovcakova.pdf
Tab. 12 UoZ v obci Petrovce v r. 2010 – 2014
UoZ / rok
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu
Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie

2010 2011 2012 2013 2014
50
34
41
43
44
26
20
23
23
28

Zdroj: ŠÚ SR
Graf 12 UoZ v obci Petrovce v r. 2010 - 2014
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Najmenej evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Petrovce bolo v roku 2011 a najvyšší počet
evidovaných uchádzačov o zamestnanie bol v roku 2010. V roku 2014 počet evidovaných
nezamestnaných v obci Petrovce tvorilo 9,7 % z celkového počtu obyvateľov obce Petrovce. Čo sa týka
rozdielu v nezamestnanosti medzi pohlaviami, v obci Petrovce bolo v celom sledovanom období viac
žien spomedzi UoZ. V porovnaní s nezamestnanosťou v okrese Vranov nad Topľou za rok 2014, kde
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miera evidovanej nezamestnanosti predstavovala 21,25 % a celkovo za Prešovský kraj 17,45 %,
môžeme konštatovať, že situácia v obci Petrovce je priaznivejšia.
Tab. 13 UoZ v okrese Vranov nad Topľou podľa vekových skupín v r. 2010 - 2014
Vekové skupiny
UoZ / rok

2010

2011

2012

2013

2014

15-24

1872

1975

2416

2105

1924

25-34

2567

2718

2767

2547

2469

35-49

3134

3362

3565

3292

3255

50 a viac

1803

1975

1945

1964

1988

Spolu

9376

10030

10693

9908

9636

Zdroj: ŠÚ SR
Graf 13 UoZ v okrese Vranov nad Topľou podľa vekových skupín v r. 2010 - 2014
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Najväčšie zastúpenie z celkového počtu nezamestnaných v okrese Vranov nad Topľou v roku 2014
predstavovali uchádzači o zamestnanie vo veku od 35 – 49 rokov a najmenšie zastúpenie v skupine vo
veku od 15 – 24 rokov.
Tab. 14 Miera evidovanej nezamestnanosti (%) v okrese Vranov nad Topľou v r. 2010 – 2014
Obyvateľstvo / rok

2010

2011

2012

2013

2014

Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)

19,68

22,89

24,02

23,25

21,25

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

36 980

37 078

37 308

38 409

38 616

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie

7 278

8 488

8 960

8 930

8 207

Z pohľadu evidovanej miery nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou v roku 2014 s údajom 21,25
% zaznamenali najnižšiu nezamestnanosť od roku 2011. Najvyššia nezamestnanosť v okrese Vranov
nad Topľou počas posledných piatich rokov bola v roku 2012 a predstavovala 24,02 %.
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Tab. 15 Prehľad UoZ v PSK v r. 2010 - 2014
Obyvateľstvo / rok

2010

2011

2012

2013

2014

Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)

17,75

18,95

20,66

19,35

17,45

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

384 925

386 586

387 288

389 611

397 202

Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie

68 326

73 242

80 024

75 391

69 330

Zdroj: ŠÚ SR
Najpriaznivejšia situácia z pohľadu zamestnanosti za posledných 5 rokov bola v PSK v roku 2014, kde
počet UoZ predstavoval 69 330, a miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla úroveň 17,45 %. Naopak
najvyššia miera nezamestnanosti s hodnotou 20,66 % v PSK bola v roku 2012, kde bolo 80 024 UoZ.
Tab. 16 Prehľad UoZ v SR v r. 2010 - 2014
Obyvateľstvo / rok

2010

2011

2012

2013

2014

Miera evidovanej nezamestnanosti (v
%)

12,46

13,59

14,44

13,50

12,29

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo

2 687 048

2 667 708

2 702 281

2 698 768

2 698 589

Disponibilný počet uchádzačov o
zamestnanie

334 903

362 428

390 111

364 225

331 733

Zdroj: ŠÚ SR
Graf 14 Nezamestnanosť v okrese Vranov nad Topľou, v PSK a v SR v r. 2010-2014
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Na základe grafického znázornenia môžeme vidieť zásadné rozdiely v miere evidovanej
nezamestnanosti v jednotlivých rokoch na úrovni okresu Vranov nad Topľou, kde miera evidovanej
nezamestnanosti je vyššia v porovnaní s mierou evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom
samosprávnom kraji a celkovo v SR.
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1.2.7 Domový a bytový fond
Existencia príležitostí na bývanie, ako aj stav domového a bytového fondu sú určujúcimi faktormi, ktoré
ovplyvňujú ďalší rozvoj obce a napĺňajú jej obytnú funkciu. Obytná funkcia obce Petrovce tvorí jej
základnú funkciu. Štruktúra domového fondu v obci odzrkadľuje vidiecky ráz, väčšina obyvateľov žije
v trvalo obývaných rodinných domoch. Charakteristika bytového fondu Petrovce je pomerne dobrá.
Takmer všetky byty sú obývané vlastníkom daného bytu. Najviac RD bolo vybudovaných v povojnovom
období, t. j. v rokoch 1946 – 1990. Až 99 % vlastníkov má tečúcu vodu v obytnej jednotke. Tieto údaje
sú aktuálny k poslednému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov z roku 2011. V roku 2013 obec Petrovce
dokončila a dala do užívania 8 bytový dom v celkovej výške 317 882 €.
Tab. 17 Typy obydlia v obci Petrovce
Typ obydlia (Spolu)

Obývané byty

Iné obytné jednotky

104

103

0

Kolektívne
obydlia
0

Nezistené
1

Zdroj: SODB 2011
Tab. 18 Byty podľa obdobia výstavby v obci Petrovce
Obdobie
výstavby
počet bytov

pred r.1919

1919 - 1945

1946 - 1990

1991-2000

2001-2005

2006 a
neskôr

0

1

88

5

2

4

Zdroj: SODB 2011
Tab. 19 Byty podľa vlastníctva a systému dodávky vody v obci Petrovce
Systém dodávky vody

Byty
obývané Družstevné
vlastníkom
byty

Iná forma
Byty
v
vlastníctva Nezistené
nájme
bytu

V obytnej jednotke je tečúca voda

99

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Nezistené

0

0

0

0

0

Byty spolu

100

0

0

1

0

V obytnej jednotke nie je tečúca voda

Zdroj: SODB 2011

1. 3 Ekonomická charakteristika
Medzi základné ukazovatele, ktoré poukazujú na vyspelosť hospodárstva a sú relevantné k
informáciám pre sociálno-ekonomický prehľad, patrí vytvorený hrubý domáci produkt (HDP).
Prešovský kraj v ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvateľstva zaostáva v hospodárskom rozvoji
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za úrovňou Slovenskej republiky. Na tvorbe celoštátneho hrubého domáceho produktu (HDP) sa
Prešovský kraj podieľa objemom deväť percent, čo predstavuje najmenší podiel zo všetkých ôsmich
krajov Slovenska. Regionálny HDP postupne rastie, ale napriek tomu patrí stále k podpriemerným v
rámci EÚ. Zdroj: www.po-kraj.sk
1.3.1 Technická infraštruktúra a priemysel
Zásobovanie vodou
V obci Petrovce je vybudovaný verejný vodovod v správe VVS a. s., ktorý je v súčasťou skupinového
vodovodu Hanušovce n. T. - Petrovce. Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že vodovod má časté
poruchy a potrebuje rekonštrukciu.
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
V obci Petrovce je vybudovaná kanalizácia, ale ešte nie je funkčná.
Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť predstavoval v roku 2013 v Prešovskom
kraji 63,9%. Čo sa týka budovania kanalizácie v tomto kraji nastal výrazný posun, nakoľko v roku 2009
predstavoval podiel obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť len 56,0 %. Zdroj: ŠÚ SR
Zásobovanie elektrickou energiou
Vzdušné vedenia VN 22 kV - 2 trasy: zo smerov Hanušovce n. T. v severnej časti k. ú. a Hermanovce vo
východnej časti k. ú., ktoré sú prepojené vedľa juhovýchodnej časti zastavaného územia k. ú. obce.
Obec Petrovce je zásobovaná elektrickou energiou z jestvujúcej vzdušnej trasy VN 22 kV prichádzajúcej
od Hanušoviec n. T., ktorá a je zokruhovaná vedľa juhovýchodnej časti zastavaného územia obce so
vzdušnou trasou VN 22 kV od obce Hermanovce. V obci sú 4 stožiarové trafostanice rovnomerne
rozložené v zastavanom území. Trafostanice sú situované pri hlavnej komunikácii. Poľnohospodárske
družstvo vzdialené cca 1 km od začiatku obce a skládka TKO majú vlastné trafostanice. Parametre
jestvujúcich transformačných staníc:
TR1 - betónová 2-stlpová s transformátorom 160 kVA
TR2 - betónová 2-stlpová s transformátorom 250 kVA
TR3 - oceľová do 400 kVA s transformátorom 250 kVA
TR4 - oceľová do 400 kVA s transformátorom 250 kVA
Celkový inštalovaný príkon transformačných staníc pre maloodber je 910 kVA. Sekundárne elektrické
rozvody NN sú realizované lanami AlFe prierezu 70/11 mm2, 42/7 mm2, 35 mm2, 25/4 mm2, resp.
vzdušným izolovaným kábelom 1 – AES 4x70 mm2. Laná AlFe i kábely 1 – AES sú vedené na betónových
podperných bodoch. Trasy NN rozvodov sú situované pozdĺž miestnej komunikácie, resp. cez
predzahrádky rodinných domov. NN vzdušné vedenie je v pomerne dobrom stave.
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Verejné osvetlenie ciest a chodníkov je riešené na podperných stĺpoch NN vedenia. Svietidlá sú
osadené v prevažnej miere úspornými svetelnými zdrojmi o elektrickom príkone 2x36 W. Verejné
osvetlenie je celkovo vo vyhovujúcom stave a nevyžaduje rekonštrukciu.
Zásobovanie plynom
Hlavný rozvod STL DN100 trasovaný do obce zo severovýchodu od mesta Hanušovce n. T. vedľa cesty
III. triedy. Prevažná časť obce Petrovce je plynofikovaná. Obec je zásobovaná regulačnou stanicou
s výkonom RS 3000 Hanušovce nad Topľou. Od regulačnej stanice je vedená STL distribučná sieť s PN
do 100 kPa. Miestna STL distribučná sieť je budovaná z materiálu PE.
Zásobovanie teplom
Prevažná väčšina objektov bývania a občianskej vybavenosti v obci vykuruje plynom. Niektoré rodinné
domy sekundárne využívajú vykurovanie tuhým palivom (drevo) kombinované s plynom, riešené
lokálne s vykurovacím telesom v jednotlivých miestnostiach (teplovzdušný krb, sporák) alebo aj
centrálne s kotlom na tuhé palivo umiestneným v kotolni (v spodnej časti domu – suterén, pivnica,
alebo v zníženej zadnej prízemnej časti domu – sklad).
Telekomunikačné, mobilné a internetové siete
V k. ú. Petrovce je trasovaný podzemný telekomunikačný kábel vedľa cesty III. triedy z mesta
Hanušovce n. T., kde je umiestnený telekomunikačný uzol – ústredňa. Ukončený je na stĺpe pred
budovou Obecného úradu v Petrovciach odkiaľ pokračuje ďalej v obci vzdušná telekomunikačná sieť.
Obec Petrovce patrí do správy Slovak Telekom a. s. Miestne telekomunikačné rozvody MTS sú
zrealizované vzdušné na stĺpoch vedľa komunikácií.
V k. ú. Petrovce nie sú umiestnené centrálne satelitné zariadenia mobilnej telefónnej siete. Najbližšie
zariadenia sú umiestnené v meste Hanušovce nad Topľou.
Miestny rozhlas (MR)
Miestny rozhlas je ovládaný z rozhlasovej ústredne situovanej v budove Obecného úradu. Odtiaľ je
vedený vzdušný vývod prevažne na oceľových stĺpoch verejného osvetlenia, na ktorých sú osadené
reproduktory.
Televízny signál
Príjem televízneho signálu je zabezpečený satelitmi respektíve pomocou televíznych antén
(vysielač Dubník) osadených na strechách domov. V k. ú. obce Petrovce nie sú umiestnené stožiarové
televízne vykrývače.
Poľnohospodárska výroba
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V katastrálnom území obce Petrovce prevládajú plochy lesov rozložené v južnej a západnej časti k. ú.
Plochy poľnohospodárskej pôdy sú rozložené celkovo na menších plochách v strednej, východnej a
severnej časti na vyvýšených terasách spádovaných do údolia rieky Topľa, resp. k Hlbokému
(Petrovskému) potoku. Poľnohospodársku výrobu v katastri obce zabezpečuje spoločnosť ORAGRO,
s.r.o. V rastlinnej výrobe sa orientuje na pestovanie obilnín, ďatelinotráv, kŕmnych a technických plodín
repky olejnej. V živočíšnej výrobe preferuje chov mladého hovädzieho dobytka a chov oviec.
Lesné hospodárstvo
Lesy zaberajú rozsiahle plochy v južnej a západnej časti k. ú., z celkovej rozlohy obce cca 1370 ha
prevažnú časť tvoria lesy s výmerou 669,73 ha. Dominantným a prevládajúcim druhom lesných
porastov je buk. Ojedinele vyskytujú aj hrab, javor, jaseň a na vlhkých miestach rakyta a osika. Lesné
hospodárenie sa uberá tromi smermi. Prevažná časť lesov v katastri je v správe podniku „Lesy š. p.,
závod Prešov“, lesná správa Hanušovce nad Topľou. Časť lesov obhospodaruje „Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Petrovce“ a časť lesov obhospodarujú súkromní vlastníci, ktorí majú svoje
lesy vyčlenené.
1.3.2 Doprava
Automobilová doprava
Cesta III. triedy č. 018212 Hanušovce nad Topľou - Petrovce, ktorá tvorí hlavnú dopravnú kostru
riešeného k. ú. obce Petrovce. Vo vzdialenosti cca 3 km od hranice KÚ sa v meste Hanušovce n. T.
napája na cestu nadregionálneho významu I/18 na úseku Prešov - Vranov nad Topľou.
Letecká doprava
V k. ú. obce Petrovce nie sú vybudované zariadenia leteckej dopravy.
Železničná doprava
Železničná doprava nie je trasovaná v cez k. ú. Petrovce. Najbližšia železnica je v Hanušovciach nad
Topľou.

Cyklistické trasy
Cez k. ú. Petrovce sú trasované 3 značkované okruhové cykloturistické trasy v dĺžke 12 - 30
km, ktoré sú úsekovo integrované v koridoroch dopravných komunikácií:
- Hanušovce – Petrovce – lúka za Oblíkom – Hermanovské skaly – Hermanovce – Bystré – Hanušovce,
- Hanušovce n.T. – Petrovce – Zlatá studňa – Pavlovce – Medziansky zámok – Hanušovce n.T.,
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- Hanušovce n.T. – Petrovce – Zlatá studňa – Pusté pole – Lipníky – Medziansky zámok – Hanušovce,
Turistické pešie trasy
Cez k. ú. obce Petrovce sú vedené značkované pešie turistické trasy:
1. Hanušovce n.T. – Petrovce – rázcestie pod Oblíkom – vrchol Oblíka,
2. Petrovce – rázcestie pod Oblíkom – lúka pod Oblíkom – sedlo Koštrabec – Šimonka,
3. Petrovce – rázcestie pod Oblíkom – chata Čierna hora – sedlo Červená mláka – Zlatá baňa s
možnosťou návštevy opálových baní v priľahlých lokalitách Červenica, Dubník a rekreačného
strediska Sigord,
4. Petrovce – rázcestie pod Oblíkom – lúka pod Oblíkom – Hermanovské skaly (minerálny prameň,
letné kúpalisko) - sedlo Koštrabec – Šimonka,
5. Petrovce – rázcestie pod Oblíkom – bunker partizánskej skupiny Čapajev za Harbom – štáb
partizánskej skupiny Čapajev bunker Lysá,
6. Petrovce – rázcestie pod Oblíkom – chatová osada za Hurkami – Zlatá studňa – Pusté pole –
Pavlovce (jazdecký areál, minerálne pramene, letné kúpalisko),
7. Petrovce – rázcestie pod Oblíkom – Zlatá studňa – Hanušovské sedlo – Tri chotáre – Zbojnícky
hrad – R. N. Ves – Prešov.
Na uvedených trasách sa dá realizovať aj zimná turistika, pešia i na lyžiach. Verejné pešie plochy sú v
obci zrealizované v menšom rozsahu prevažne ako nástupné pri objektoch občianskej vybavenosti –
Obecný úrad, škola, evanjelický kostol, Dom smútku obchod a pohostinstvá. Pešie komunikácie sa v
obci nachádzajú striedavo jednostranné pozdĺž cesty III. triedy s premenlivou šírkou 1,5 – 2,0 m. Pre
peší pohyb slúžia aj krajnice ciest.
1.3.3 Kultúrnohistorické hodnoty územia
História obce
Obec Petrovce vznikla v 30. – 40. rokoch 14. storočia. Založili ju vtedajší usadlíci na čele so šoltýsom
Petrom podľa zákupného práva. Zákupné /nemecké/ právo zaručovalo prvým osadníkom obce
oslobodenie od akýchkoľvek povinnosti k feudálnym pánom na stanovenú dobu. Samotná obec v
úradných listinách sa spomína ako Peterwagas, prvýkrát až v r. 1412, a to v listine, podľa ktorej Mikuláš
Šóš, jeden z prvých vlastníkov obce, dal Petrovce do zálohu Andrejovi z Kapušian. V neskorších
záznamoch obec je uvádzaná aj pod názvami Petrowcze, v urbárskej Tabelle z r. 1773 tiež Petrowce, aj
Peter – Vagas, v r. 1786 Peterwágasch, v r. 1808 Pétervágás. Maďarský názov Peterwágása vytvorili
Abovci, prípadne Sósovci. Používal sa až do r. 1918. Do nedávných čias popri tom sa používal aj ľudový
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názov Pitrovce. Jeho spisovná podoba je Petrovce, používa sa od r. 1920. Územie Petroviec, Hanušoviec
a časti Pavloviec v rokoch 1312 - 1346 vlastnili Kecerovci, potom patrilo Sóšovcom. Od polovice
18.storočia sa vlastníkmi stali postupne Dežöffiovci. Prvým richtárom v Petrovciach bol Peter – brat
hanušovského šoltýsa Hanusa. Peter bol pôvodne richtárom v Hlinnom, neskôr sa stal dedičným
richtárom petrovským. Podľa neho dostala obec svoj názov.
Zdroj: http://www.obecpetrovce.sk/historia-petrovce.htm
Výstavba obce
V roku 1949 bola obec zapojená na elektrickú a aj na telefónnu sieť. V roku 1956 sa začali práce na
výstavbe cesty z Hanušoviec do Petroviec. Ukončená bola v roku 1958. Uskutočnila sa aj čiastočná
regulácia potoka. Na pravidelnú autobusovú dopravu bola obec napojená v roku 1960. V rokoch 1967
a 1968 bola zrealizovaná rekonštrukcia mostov na ceste v obci. V 60-ych rokoch bola dokončená
budova Jednoty, v ktorej sa nachádza obchod s potravinami a pohostinstvo. Budova Obecného úradu
s veľkou halou kultúrneho domu na poschodí bola dokončená v roku 1972. Spádový vodovod pre
potreby JRD bol postavený v roku 1962. Vodovod pre zásobovanie domácnosti bol daný do užívania v
roku 1975. V roku 1980 bola v Petrovciach ukončená a daná do užívania budova materskej a základnej
školy. V roku 1993 sa začala výstavba evanjelického kostola, ktorý bol vysvätený 6. júla 1997. V roku
1999 bola obec plynofikovaná. V rokoch 2003-2004 bol v obci postavený Dom smútku.
Pamiatky v obci
V k. ú. obce Petrovce je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok evidovaná 1 kultúrna pamiatka:
Miesto pamätné - č. ÚPZF – 4364/0 – pamätné miesto SNP – časť obce zvaná Validlo – lúka, na ktorej
bolo prvé partizánske letisko na východnom Slovensku, č. parc. 541.
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít určil územia s
predpokladanými archeologickými nálezmi:
A1. Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku
až novoveku (1. písomná zmienka o obci k roku 1412).
A2. Oblík (severné až severozápadné úpätie) - nálezy z mladšej doby bronzovej až staršej doby železnej.
A3. Nelokalizovaná zaniknutá stredoveká obec Ďačova Poruba /písomné správy zo 14. storočia/.
Objekty v obci s architektonickými, historickými a kultúrnymi hodnotami neevidované v ÚZPF:
- pamätná tabuľa na budove obecného úradu
- pamätná tabuľa pri kostole
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- pomník na cintoríne – premiestnený pamätník SNP
- hroby na cintoríne padlých v 2.svetovej vojne
- partizánsky bunker za Harbom
- partizánsky bunker Lysá
- hroby v lese padlých partizánov v 2. svetovej vojne
Významní rodáci
- Doc. RNDr. Ján ČURLÍK, DrSc. – pôsobil na Katedre geochémie Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave. Je uznávaným geológom, geochemikom hypergénnych procesov, odborníkom
v environmentálnej geochémii a pedogeochémii nielen doma, ale aj v zahraničí. Vychoval okolo 35
diplomantov, 9 doktorantov a vedeckých ašpirantov. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých
prác, monografií, vedeckých štúdií a zároveň vytvoril vyše 100 máp. Je riešiteľom a koordinátorom
rozličných vedeckých projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Za rozvoj vedy získal viaceré
štátne ocenenia.
- PhDr. Ján VARGA, CSc. – pôsobil ako pedagóg na základných a stredných školách a od roku 1962 až
do roku 1996 na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V rokoch 1990 až 1994 viedol Katedru
pedagogiky 1. stupňa. Značnou mierou prispel aj k vytváraniu podmienok pre budovanie oddelenia
špeciálnej pedagogiky so zameraním na logopédiu. Vydal niekoľko básnických zbierok a poviedok,
v ktorých sa vracia k životu v našej obci i súčasnosti.
- Ondrej VELČKO – koncom 70-tych rokov sa významnou mierou zaslúžil o oživenie ľudovej piesne,
tanca, spevu a hovoreného slova. Ako nadšený ľudovýchovný pracovník 16. novembra 1967 založil
folklórny súbor OBLÍK. Od začiatku bol jeho vedúcim, choreografom, tanečníkom a ľudovým
rozprávačom v širšej verejnosti známy ako Onda spod Oblíka. Objavil množstvo krásnych piesní
spievaných v obciach pod Oblíkom, ich interpretov a vynikajúcich tanečníkov.
Spolky
- HERLICA - ženská spevácka folklórna skupina z Petroviec, v roku 2014 vydali CD.
- Miestny spolok Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), ktorý združuje priamych
účastníkov, ich príbuzných a pozostalých ale aj sympatizantov odboja z 2. svetovej vojny. Jeho členovia
vykonávajú záslužnú činnosť najmä pri udržiavaní hrobov padlých partizánov, partizánskych bunkrov a
pamätných miest, kde pôsobil partizánsky zväzok Čapajev. Osobitne významnou bola a aj dnes je ich
výchovná činnosť na školách, pretože aj v súčasnosti je potrebné v našej spoločnosti bojovať s
rasizmom, xenofóbiou a neofašistickým extrémizmom.
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- Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), ktorého začiatky siahajú až do rokov 1922-1924. Jeho hlavnou
úlohou je preventívna činnosť pred požiarmi, účasť na súťažiach. Jeho členovia sa vždy významne
podielali na verejno-prospešných prácach, zasahovali aj pri mimoriadnych udalostiach.
- Miestny spolok Slovenského červeného kríža (SČK), ktorý vznikol už v roku 1938. Jeho členská
základňa je pomerne početná a jej členovia sa angažujú pri organizovaní a zabezpečovaní kultúrnospoločenských podujatí, spolupracujú s MŠ a ZŠ v obci pomáhajú pri úprave verejných priestranstiev
a v rámci humanitárnej činnosti sa podieľajú pri získavaní bezpríspevkových darcov krvi a v
opatrovateľskej činnosti.
- Poľovnícke združenie LIPINY, ktorého členovia sa aktívne zapájajú do kultúrno-spoločenského života
obce, každoročne organizujú poľovnícky ples. Ich hlavnou činnosťou je však vykrmovanie zveri,
výstavba posedov, krmelcov a výstavba a údržba viacerých ďalších poľovníckych zariadení.
- Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Petrovce - bolo znovu obnovené v roku 1995.
Pôvodná urbárska spoločnosť bola založená už v roku 1894. Činnosť organizácie je zameraná na ťažbu
a predaj drevnej hmoty. Významná je ale aj pestovateľská činnosť (výsadba sadeníc lesných
stromčekov, vyžínanie porastov, prebierkové práce a čistenie lesa.
1.3.4 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V obci sa nenachádza žiadne zdravotné stredisko ani sociálne zariadenie. Základnú zdravotnú
starostlivosť pre obyvateľov poskytuje obvodné zdravotnícke stredisko v Hanušovciach nad Topľou.
Komplexná zdravotná starostlivosť je dostupná v Prešove. Najbližšie sociálne zariadenie sa nachádza
v Hanušovciach nad Topľou:


Domov sociálnych služieb (DSS) Hanušovce nad Topľou

Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009.
Sociálna služba poskytovaná v zariadení je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť
alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:
- prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej
situácie fyzickej osoby alebo rodiny,
- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej
začlenenia do spoločnosti,
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- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej
osoby,
- riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
- prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Zdroj: http://www.css-slnecnydom-po.sk/wp/?page_id=226
Ďalšie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí sú v okresnom meste Vranov nad Topľou:


Zariadenie pre seniorov – poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby; alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych
dôvodov. Zdroj: http://www.zpsvranov.sk/



Domov sociálnych služieb Vranov nad Topľou - poskytuje sociálne služby pre ľudí s mentálnym
a kombinovaným postihnutím formou ambulantného a pobytového týždenného pobytu.
Zdroj: http://www.dssvranov.sk/

1.3.5 Vzdelávanie a školstvo
Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a na vyššie územné celky s účinnosťou od 1. 7. 2002 prešli materské školy, základné školy a
základné umelecké školy do zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. V Petrovciach sa nachádza
materská škola, ktorú navštevujú deti vo veku od 3 do 6 rokov. Tá im zabezpečuje predškolské
vzdelávanie, šport, pobyt na zdravom vzduchu a vychádzky do prírody. Príležitostne sa deti prezentujú
aj na obecných slávnostiach. V obci sa nachádza aj základná škola s ročníkmi 1 - 4. Stredné školy, ktoré
navštevujú deti z obce sa nachádzajú prevažne v okresných mestách - Prešov a Vranov nad Topľou.
Tab. 20 Prehľad počtu a detí v MŠ a ZŠ v obci Petrovce
Školské zariadenie

počet zariadení -spolu

žiaci/deti- spolu

Školský rok
2014/2015

Školský rok
2015/2016

Školský rok
2014/2015

Školský rok
2015/2016

Základná škola (1. - 4. roč.)

1

1

16

16

Materská škola

1

1

16

16

Zdroj : ŠÚ SR a OcÚ Petrovce
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1.3.6 Podnikateľské prostredie
Na ekonomickom rozvoji obce sa podieľajú viacerí účastníci. Sú to predovšetkým podnikatelia a miestna
samospráva. Vplyv miestnej samosprávy na ekonomický rozvoj obce je prevažne sprostredkovaný cez
vytváranie podmienok na lokalizáciu firiem. Obec môže ponúknuť pozemky pre výstavbu, zabezpečiť
infraštruktúru, odpadové hospodárstvo. Nakoniec môže s vlastným majetkom i podnikať a tak vytvárať
dodatočné zdroje do rozpočtu.
Tab. 21 Prehľad počtu podnikateľov v obci Petrovce v r. 2014
Fyzické osoby podnikatelia
(osoby)

Živnostníci

Slobodné
povolania

Samostatne
hospodáriaci
roľníci

Právnické
osoby spolu

Právnické
osoby
ziskové

Právnické
osoby
neziskové

47

46

0

1

7

3

4

Zdroj : ŠÚ SR
Tab. 22 Prehľad najväčších podnikateľov v obci Petrovce
Názov zamestnávateľa

Podnikateľská činnosť zamestnávateľa

OZÓN, a. s.

Nakladanie s odpadmi

Juraj VELČKO

Stavebné práce

ORAGRO, s.r.o.

Poľnohospodárska činnosť

MIBAL

Pohostinstvo

Ing. Anna KRIŠTANOVÁ

Nakladanie s odpadmi, účtovníctvo a administratívna činnosť

COOP Jednota

Predajňa - maloobchod

Miroslav ADAM

Pohostinstvo

Zdroj: Ocú Petrovce

Graf 15 Zastúpenie podnikateľov v obci Petrovce v r. 2014

12,96%
fyzické osoby - podnikatelia

87,04%

právnické osoby

31

Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022
Graf 16 Zastúpenie FO - podnikateľov v obci Petrovce v r. 2014
2,13%

živnostníci
Samostatne hospodáriaci
roľníci

97,87%

Graf 17 Zastúpenie PO v obci Petrovce v r. 2014

42,86%
57,14%

Právnické osoby ziskové
Právnické osoby neziskové

Ekonomickú štruktúru vytvárajú podnikateľské subjekty alokované v obci. Podieľajú sa na tvorbe
hrubého domáceho produktu, ponúkajú pracovné príležitosti a prispievajú k rozvoju obce
prostredníctvom miestnych daní. Najpočetnejšie zastúpenie z hľadiska podnikateľskej sféry majú
v obci Petrovce FO – podnikatelia ktorí predstavujú 87,04 % z celkového počtu všetkých podnikateľov
obce. Z FO – podnikateľov sú v najväčšom zastúpení živnostníci. V roku 2014 pôsobil v obci 1
samostatne hospodáriaci roľník. Čo sa týka právnických osôb, prevládajú neziskové nad ziskovými.
1.3.7 Hospodárenie obce
Obec Petrovce pri hospodárení musí dodržiavať Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších zákonov a má mať vypracované a schválené
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Rozpočet obce je základným nástrojom
finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií
obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
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
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rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
c) úroky a iné príjmy 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 môže na plnenie svojich úloh použiť aj:
a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
b) prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c) návratné zdroje financovania,
d) združené prostriedky.
Tab. 23 Príjmy rozpočtu obce Petrovce (v EUR)
Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet
zmenách

110

106 784,00

120

po

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2013

106 774,64

106 774,64

92 166,51

18 204,00

18 200,49

18 200,49

18 204,70

130

1 865,00

1 914,78

1 914,78

1 821,00

210

14 250,00

14 420,90

14 420,90

15 292,70

220

152 000,00

158 390,84

158 390,84

182 940,21

240

140,00

93,49

93,49

143,12

290

0,00

4 688,35

4 688,35

997,88

310

31 212,00

42 479,51

42 479,51

40 650,41

SPOLU

324 455,00

346 963,00

346 963,00

352 216,53

Zdroj: účtovná závierka obce Petrovce r. 2014 (www.registeruz.sk)
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Výdavky rozpočtu obce - z rozpočtu obce sa uhrádzajú:
a) záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou,
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý
obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími
osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo
spoločnej činnosti,
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na úhradu výnosov z nich,
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie PO, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy
a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej
obci alebo VÚC, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri
likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
Tab. 24 Výdavky rozpočtu obce Petrovce (v EUR)
Kategória
ekonomickej
klasifikácie

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
zmenách

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2013

610

91 006,00

108 447,19

108 447,79

96 078,47

620

32 490,00

40 716,91

40 717,13

33 972,62

630

197 863,00

193 784,57

78 664,13

95 337,43

640

3 096,00

4 014,33

4 014,33

5 718,92

710

0,00

480 309,93

480 309,93

3 550,00

SPOLU

324 455,00

827 272,93

712 153,31

234 657,44

Zdroj: účtovná závierka obce Petrovce r. 2014 (www.registeruz.sk)
Tab. 25 Finančné operácie obce Petrovce (v EUR)
Finančné operácie

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2013

Príjmové finančné operácie

485 188,53

8 429,00

Výdavkové finančné operácie

4 878,60

4 878,60

Zdroj: účtovná závierka obce Petrovce r. 2014 (www.registeruz.sk)
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1.4 Environmentálna charakteristika
1.4.1 Geomorfologické a geologické pomery
Z geomorfologického hľadiska chotár obce je pomerne členitý. Je súčasťou Hanušovskej pahorkatiny.
Menšie i väčšie pahorky či stráne sú tu na mnohých miestach narušené výmoľmi (debrami) a úvozmi.
Ich charakter výstižne vyjadrujú aj samotné chotárne názvy. Vstupnou bránou do chotára je Zimná
hôrka. To je fakt. Kvôli orientácii treba však dodať, že skutočná brána, cesta k Petrovciam začína v
Hanušovciach. Po pravej strane od nej smerom na juhozápad sa tiahnu Brehy, Banisko a Dol. V
bezprostrednej blízkosti obce na jej hornom konci vyčnieva kopec Hurka. Jej pokračovaním je
Bandžáková debra – dolina, ktorou donedávna pretekal menší jarok. Východná strana chotára,
nazývaná Stráne, sa tiahne od okrajov lesa cez Kopaniny ku Stankovmu lazu, ďalej cez Brežiny až k
Hlibovcu a smerom východným ku Šlechcinu. Jej povrch v porovnaní so západnou stranou je menej
členený, chrbát viac vyrovnaný, svahy mierne naklonené v smere k obci a z východnej strany smerom
k Hermanovciam. V tejto časti chotára sa nachádza orná pôda pomerne najlepšej bonity. Členitejší
charakter má južná a juhozápadná časť chotára. V nej sa nachádzajú rozsiahle pasienky s nízko
rastúcimi drevinami. Až donedávna sa všetky lúky kosili, na jeseň zas vypásali. Dnes sú vyhľadávané
skôr ako miesta oddychu. Horské lúky v uvedených lokalitách sú ovenčené hrebeňmi Slanských hôr.
Najvyššie položeným je Čierna hora (1073 m n. m). Na východe v pozadí je Kuria hora a v jej popredí sa
vypína impozantný Oblík (924,8 m n. m). Celá vrcholová časť Oblíka po vrstevnicu 700 m, na východnej
strane až po 600 m je zahrnutá do chráneného územia. Je teda štátnou prírodnou rezerváciou. Na
západ od Čiernej hory sa tiahnu hrebene Lysej. Ich pokračovaním je Hanušovské sedlo. Z nižšie
položených vrchov na petrovskom chotári sú známe Hrb a Herlica.
Južná a západná časť k. ú. Petrovce podľa schémy inžiniersko-geologických regiónov patrí k regiónu
neogénnych vulkanitov, subregión stratovulkánov, severná a východná časť k. ú. k regiónu karpatského
flyša, subregión vnútorných Karpát. Južná a západná časť k. ú. patrí do rajónu efuzívnych
predkvartérných hornín, severná a východná časť k. ú. do rajónu flyšoidných predkvartérnch hornín. V
tektonickej schéme Slovenskej časti Západných Karpát patrí južná a západná časť k. ú. medzi neogénne
vulkanity, severná a východná časť k. ú. medzi paleogénne vnútrokarpatské panvy. Južnú a západnú
časť k. ú. charakterizujú pyroxenické a amfibolicko-pyroxenické andenzity; sarmat – spodný panon,
formy vulkanických a magnetických telies tvoria lávové prúdy a efuzívne komplexy startovulkánov.
Severnú a východnú časť charakterizujú pieskovce, vápnité ílovce – flyš; lutét oligocén. Z hľadiska
základných geochemických typov hornín budujú riešené k. ú. v južnej a západnej časti prevažne
andenzity a intermediárne subvulkanické intruzíva, v severnej a východnej časti k. ú. ílovce a pieskovce.
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Z geologického hľadiska sú kopce Oblík a Herlica sopečného pôvodu, tvorené prevažne z odolného
materiálu lávových prúdov pyroxenického andezitu. Odkrytý lom andezitovej horniny je na východnej
strane Herlice. V 60-tych rokoch minulého storočia sa v ňom andezit ťažil a používal ako štetový
materiál na výstavbu ciest.
1.4.2 Hydrologické pomery
Z hľadiska využiteľnosti množstva podzemných vôd patrí južná a západná časť k. ú. do
hydrogeologického rajónu V 111, v ktorom je na prevažnej ploche udávané využiteľné množstvo
pozemných vôd v rozsahu 0,50 – 0,99 l.s-1.km-2. Severná a východná časť k. ú. patrí do
hydrogeologického rajónu PQ 110, subrajónu BG 20, v ktorom je na prevažnej ploche udávané
využiteľné množstvo pozemných vôd v rozsahu 0,20 – 0,49 l.s-1.km-2. Z hľadiska agresívnych vlastností
podzemných vôd sú na prevažnej ploche k. ú. obce /stredná, severná a východná časť k. ú./ neagresívne
podzemné vody. Do južnej a západnej časti zasahujú územia so stredne až silno agresívnymi
podzemnými vodami.
V k. ú. obce Petrovce sú toky - Hlboký /Petrovský/ potok a horné úseky prítoku Hanušovského potoka.
Hlboký potok a jeho ľavostranný prítok (č.t. 162/1) spravuje SVP, š. p., OZ Košice. V zmysle vyhlášky
MŽP SR č. 211/2005 je Hlboký potok zaradený v zozname vodohospodársky významných vodných
tokov. Vodné toky pretekajú intravilánom obce prevažne v neupravených prirodzených korytách.
Kapacita vodných tokov nie je dostatočná na odvedenie prietoku Q100-ročnej veľkej vody.
V juhozápadnej časti k. ú. Petrovce je vymedzené ochranné pásmo /OP/ II. stupňa vodárenských
zdrojov - pramene „Zlámaná debra“, „Medvedza“ a potok „Lysá“, z ktorých je zásobovaná obec
Petrovce a mesto Hanušovce nad Topľou.
V k. ú. obce sú vymedzené pásma hygienickej ochrany /PHO/ vodojemu, regionálnej skládky
komunálneho odpadu, poľnohospodárskeho dvora živočíšnej výroby, cintorína a projektovanej
čistiarne odpadových vôd.
1.4.3 Klimatické pomery
Kopcovitá južná a západná časť KÚ obce Petrovce spadá podľa klimatickej klasifikácie do mierne teplej
oblasti, okrsok C1 mierne chladný s teplotami v júli 12-18 ºC. Severná a východná časť k. ú. spadá do
okrsku M3, ktorý je mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinový s teplotami v júli nad
16ºC, LD nad 50, lz = 0 až 60, okolo 500 m n. m. Na severnom a východnom okraji hraničí k. ú. obce s
teplou klimatickou oblasťou, okrsok T7 teplý, mierne vlhký s chladnou zimou, s teplotami v januári pod
-3ºC. Základné meteorologické údaje:
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- Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v k. ú. od 2 do 7°C,
- Priemerná teplota vzduchu v januári: - 4 až - 6 °C,
- Priemerná teplota vzduchu v júli: 12 až 18 °C,
- Priemerný počet vykurovacích dní v roku /nižšia zastavaná časť k. ú./: 240 - 280,
- Počet dní snehovou pokrývkou: 60 - 100 /severná časť k. ú./, 100 - 120 dní /kopcovitá južná časť/,
- Dlhodobý ročný priemer atmosférických zrážok /nižšia severná časť k. ú./: 600 - 800 mm,
v kopcovitej južnej časti k. ú. do 900 mm,
- Priemerný úhrn zrážok v januári: 30 - 50 mm,
- Priemerný úhrn zrážok v júli: 80 - 120 mm.
1.4.4 Pedologické podmienky
Celková výmera územia obce je 1 370,53 ha, výmera poľnohospodárskej pôdy je 619,23 ha (45,18 %)
a nepoľnohospodárskej pôdy 751,3 ha (54,82 %). V najvyššom zastúpení cca. 669 hektárov tvorí lesný
pozemok a druhým v poradí je TTP s cca. 377 hektármi.
Tab. 26 Rozdelenie pôdneho fondu v obci Petrovce v r. 2014
Rozdelenie pôdy
Celková výmera územia obce

Výmera
v m2
13 705 350

Poľnohospodárska pôda - spolu

6 192 304

Poľnohospodárska pôda - orná pôda

2 271 692

Poľnohospodárska pôda - chmeľnica

0

Poľnohospodárska pôda - vinica

0

Poľnohospodárska pôda - záhrada

137 985

Poľnohospodárska pôda - ovocný sad

7 097

Poľnohospodárska pôda - trvalý trávny porast

3 775 530

Nepoľnohospodárska pôda - spolu

7 513 046

Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok

6 697 392

Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha

134 932

Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie

340 775

Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha

339 947

Zdroj: ŠÚ SR
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Graf 18 Rozdelenie pôdneho fondu v obci Petrovce v r. 2014
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Graf 19 Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v obci Petrovce v r. 2014

orná pôda

36,69%

záhrada

60,97%

ovocný sad
TTP

2,23%
0,11%

Graf 20 Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v obci Petrovce v r. 2014
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V okolí obce Petrovce prevažujú hnedé pôdy, tzv. kambizeme. Retenčná schopnosť pôd v k. ú. obce je
prevažne stredná, priepustnosť pôd je prevažne stredná. Produkčný potenciál poľnohospodárskych
pôd spadá prevažne do kategórie 7. až 8. s bodovou hodnotou 40 – 21, ktorý charakterizujú menej
produktívne pôdy.
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Tab. 27 Štruktúra pôdnych typov poľnohospodárskych pôd v okrese VT
Pôdny typ

Zastúpenie v %

FM - fluvizem

23,24

ČA - čiernica

0,16

ČM - černozem

-

RM - regozem

1,04

HM - hnedozem

0,20

LM - livizem

2,61

KM - kambizem

43,22

PZ - podzol

-

PG - pseudoglej

25,02

RA - rendzina

3,78

OM - organozem

0,01

SK - slanisko, SC - slanec

-

LI - litozem, RN - ranker

0,32

GL - glej

0,04

KT - kultizem
INÉ - litozeme, rankre, rendziny resp. kambizeme a ich
komplexy na zrázoch

0,36

Zdroj: http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx
1.4.5 Fauna, flóra a vegetácia
Horské kopce i nižšie položené pahorky petrovského chotára a jeho okolia sú zastúpené množstvom
rastlinných druhov, lesných drevín, kriakov. Pestrá je aj vegetácia polí a lúk. Niektoré z jej druhov sú
vzácne a chránené zákonom. Dominantným a prevládajúcim druhom lesných porastov je buk. V
bukových porastoch sa ojedinele vyskytujú aj iné listnáče, najčastejšie hrab, javor, jaseň a na vlhkých
miestach rakyta, osika. Okolo potokov a horských mlák rastie tiež vŕba, jelša lepkavá a breza biela.
Zvlášť pozoruhodný je lesný porast prírodnej rezervácie Oblík, kde na balvanovitom povrchu buky v
sprievode iných listnáčov často dosahujú obrovité rozmery. Na vrchole Oblíka má lesný porast dokonca
pralesovitý charakter. Mohutné jedince buka tu doplňuje brest, lipa, javor a čerešňa vtáčia. V
krovinatých porastoch, prevládajú: zob vtáčí, hloh, trnka, svíb, lieska, ruža šípová, malina lesná,
ostružina. Za vzácny možno považovať výskyt telekie ozdobnej. Rastie na úpätí Oblíka pri vstupe na
lúku za Harbom. Pri chatách v Bajovej debri rastie veternica biela. Spomedzi chránených rastlín
vyskytuje sa tu ešte diablik močiarny, ktorý rastie pri Čiernej mláke.
Slanské vrchy aj s priľahlými pahorkatinami sú domovom viacerých druhov voľne žijúcej zveri. Žije tu
jeleň obyčajný, srnec hôrny, sviňa divá. Z predátorov sa tu sporadicky objaví vlk a rys ostrovid. Medzi
stále druhy tu žijúcich predátorov patrí líška obyčajná, mačka divá, jazvec, kuna lesná (vzácne i kuna

39

Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022
skalná), lasica hranostaj, lasica obyčajná a tchor hnedý. Existuje predpoklad, že sa tu zdržiava aj psík
medvedíkový. Z hlodavcov svoj domov tu majú ryšavky, hraboše, plch obyčajný, plšík lieskový, veverica
lesná, zajac poľný. Hmyzožravce sú zastúpené piskorom obyčajným, piskorom malým i oboma druhmi
dulovníc. Pestrú paletu tu žijúcich druhov tvorí vtáctvo. Z najvýznamnejších bol zistený výskyt orla
skalného, orla krikľavého, sokola rároha, sokola myšiaka, jastraba veľkého, jastraba malého, včelára
obyčajného, myšiaka obyčajného a myšiaka severného. Zo sov tu žije sova dlhochvostá, sova obyčajná,
myšiarka obyčajná, výr skalný a kuvik obyčajný. Z ostatných druhov vtákov, charakteristických i pre
širšie geografické územie, pokladáme za potrebné spomenúť jariabka hôrneho, drozdy (plavý, čierny),
ďatle, sýkorky, penice, mucháriky a kolibiariky. Prebývajú tu aj sojky. V posledných rokoch sa tu
vyskytuje aj bažant. Početne sú tu zastúpené havranovité druhy, napr. vrana obyčajná, šedivka, havran
čierny, zalietava tu i kavka obyčajná a častý je výskyt krkavca čierneho. Zdroj: Publikácia o obci r. 2006
1.4.6 Chránené územia prírody
Za osobitne chránené časti prírody a krajiny sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“)považujú územia, ktoré sú
vyhlásené za chránené územia (územná ochrana) a chránené druhy rastlín a živočíchov (druhová
ochrana). Územná ochrana je ochrana územia v 2. až 5. (najvyššom) stupni ochrany podľa zákona č.
543/2002 Z. z. Na území, ktorému sa neposkytuje územná ochrana v 2. až 5. stupni ochrany, platí podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. 1. stupeň ochrany.
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej
vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale
najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a
najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov
vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov
zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.
V k. ú. Petrovce sa nachádza chránené vtáčie územie Slanské vrchy a chránené územie NPR Oblík,
ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti Slanských vrchov. NPR Oblík bola vyhlásená v roku 1964
a má rozlohu 90 ha. Ide o vysunutý sopečný kužeľ, na ktorom sa vyvinuli veľmi pestré lesné a rastlinné
spoločenstvá. Nájdeme tu jaseňové javoriny, lipové javoriny a bučiny pralesovitého charakteru. Cez
rezerváciu vedie aj náučný chodník s prírodovedným zameraním.
Riešené k. ú. obce Petrovce má vysokú ekologickú stabilitu s prevahou prírodných prvkov. Rozloženie
plôch s vyšším koeficientom ekologickej stability je sústredené do južnej a západnej časti. V k. ú. obce
Petrovce boli identifikované lesné a trávinno-bylinné biotopy európskeho významu.
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Obr. 5 Pohľad na NPR Oblík

V rámci okresu Vranov nad Topľou sa nachádzajú ďalšie chránené územia: NPR Šimonka, PR
Hermanovské skaly, PR Hlinianska jelšina, PR Zámutovská jelšina, PR Zámutovské skaly a PP Zárez
Stravného potoka, PP skaly pod Pariakovou, PP Žipovské mŕtve rameno, PP Petkovský potok, PP
Zapikan, CHA Medzianske skalky, CHA Radvanovské skalky a CHA Štefanovská borina.
Zdroj: http://www.sopsr.sk/presov/vranov.html
1.4.7 Územný systém ekologickej stability
Nadregionálne a regionálne prvky ÚSES
Podľa Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability a regionálneho územného
systému ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou sú k. ú. Petrovce situované alebo doň zasahujú
tieto prvky ÚSES:
- Nadregionálne biocentrum „Šimonka - Oblík“ v geomorfologickej jednotke Slanské vrchy.
Charakterizujú ho lesné porasty pralesovitého charakteru, typické spoločenstvá bučín vyšších polôh so
vzácnymi rastlinnými druhmi. NRBC zasahuje do južnej časti k. ú. obce.
- Regionálne biocentrum „Hôrky“ v geomorfologickej jednotke Slanské vrchy – charakterizujú ho
slatinno-jelšové spoločenstvá, xerotermné spoločenstvá a vzácne rastlinné druhy. RBc sa dotýka
severozápadnej časti k. ú. obce.
- Regionálne biocentrum „Herlica“ v geomorfologickej jednotke Slanské vrchy – charakterizujú ho lesné
spoločenstvá bučín, teplomilných dubín a chránených druhov fauny a flóry. RBc zasahuje v
severozápadnej časti k. ú. obce.7
Miestne prvky územného systému ekologickej stability - MÚSES
Miestne biokoridory (hydricko-terestrické):
-„Hlboký (Petrovský) potok“ – prechádza k. ú. obce zo Slanských vrchov cez zastavané územie, pravý
prítok Tople, do ktorej sa vlieva v k. ú. Hanušovce n. T.,
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-„ľavý prítok Hlbokého potoka“ – kratší potok sa vlieva do Hlbokého potoka v západnej časti
zastavaného územia obce,
-„pravý prítok Hanušovského potoka“ - preteká v západnej v západnej časti k. ú. obce Petrovce zo
Slanských vrchov, pokračuje cez k. ú. Hanušovce n. T., kde sa vlieva ako pravý prítok do rieky Topľa,
-„hraničný prítok Hanušovského potoka“ - preteká v západnej časti po hranici k. ú. obce Petrovce zo
Slanských vrchov, vlieva sa do pravého prítoku Hanušovského potoka,
-„ľavý prítok Dúbravského potoka“ - preteká na krátkom úseku vo východnej časti k. ú. obce Petrovce
a vlieva sa do Dúbravského potoka v k. ú. Hermanovce,
-„koncová vetva bezmenného potoka“ - preteká na krátkom úseku v severovýchodnej časti k. ú. obce
Petrovce za skládkou TKO pod Sokrovým vrchom a pokračuje cez k. ú. Hanušovce n. T. v hlbokej rokline
do k. ú. Bystré.
Ďalšími významnými prvkami ekologickej stability sú porasty rozptýlenej mimo lesnej zelene, najmä v
okolí ciest, vodných tokov, terénnych strží, ktoré je potrebné v maximálnej možnej miere chrániť.
Zdroj: ÚPD Petrovce
1.4.8 Odpadové hospodárstvo
Obec je zodpovedá za nakladanie s odpadmi (Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov), ktoré vznikli na území obce a tieto podrobnosti o nakladaní s odpadmi obec
upravuje vo všeobecne záväznom nariadení (VZN). Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
Na severovýchodnom okraji k. ú. obce Petrovce je umiestnená regionálna skládka TKO.
Zber a vývoz komunálneho a separovaného odpadu v obci Petrovce zabezpečuje AVE SK, s.r.o. Vývoz
TKO je zabezpečovaný pravidelne 1 x za 2 týždne a separovaný zber podľa harmonogramu vývozov
v obci. Odpad je odvážaný na skládku TKO, ktorá sa nachádza v katastri obce Petrovce, a ktorú
prevádzkuje spoločnosť OZÓN Hanušovce, a. s. V roku 2014 predstavoval TKO z obce Petrovce 44,22
ton, papier 1,20 ton, plasty 1,31 ton a sklo 4,36 ton. Zdroj: OcÚ Petrovce
Základnou podmienkou pre zhodnocovanie odpadov je ich separovaný zber v požadovanom
kvalitatívnom a kvantitatívnom rozsahu. Na komunálnej úrovni sú zavádzané systémy separovaného
zberu tak, aby sa dosiahol cieľ zapojenia 65 % obyvateľov a množstvo vyseparovaného odpadu cca 35
kg/obyvateľa za rok. Systém separovaného zberu si zvolí obec podľa špecifických potrieb a podmienok
územia. V komunálnej sfére je prioritné plánovanie zamerané na zlepšenie technického vybavenia
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miest a obcí pre separovaný zber odpadov, na efektívnosť zberového systému v obciach a mestách so
zabezpečením väčšieho množstva separovaných zložiek komunálneho odpadu a na doriešenie zberu
nebezpečných zložiek z komunálneho odpadu. Nedostatočné je energetické zhodnotenie odpadov,
podľa POH SR je potrebné ho zvýšiť na úroveň 15% k celkovo vzniknutým odpadom v roku 2015.
Zníženie zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov na skládkach odpadov vyvoláva potrebu
alternatívnych metód zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov po ich separovanom zbere.
Zdroj: PHSR PSK 2008-2015 a ÚPD PSK

1.5 Vyhodnotenie väzieb na koncepčné dokumenty VÚC PSK
V zmysle zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky prevzal samosprávny kraj kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja, medzi ktoré patrí
aj vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja, koordinovanie úloh súvisiacich so zabezpečovaním
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia, koordinovanie plnenia koncepcií rozvoja
samosprávneho kraja. Samosprávny kraj zabezpečuje a koordinuje vypracovanie odvetvových
koncepcií a stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Tie sú základnými dokumentmi, na
základe ktorých sa realizuje rozvoj kraja. Výkon kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja
zabezpečuje PSK prostredníctvom odboru regionálneho rozvoja.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) v súlade so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, v súčasnosti spracováva nový strednodobý
rozvojový dokument PSK, ktorým je: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020“ (PHSR PSK 2014 -2020). Dokument bude vypracovaný
v súlade s prioritami a cieľmi ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky a podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie kraja. Zároveň bude zohľadňovať
aktuálnu sociálno – ekonomickú situáciu, nové výzvy i nové podmienky v rámci Európskej únie a
Slovenskej republiky.
Nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR PSK 2014
- 2020), spolu s novým územným plánom kraja, je základným kľúčovým dokumentom pre riadenie
samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov,
záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti
spolu s činnosťami, investičnými projektmi a inými konkrétnymi aktivitami a spolu s návrhom na
zdrojové krytie ich zabezpečenia.
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1.6 SWOT analýza
SWOT analýza obce Petrovce bola použitá ako metóda, ktorá vychádza:
- z analýzy doterajšieho vývoja,
- súčasného stavu obce s uvedením jeho silných stránok,
- súčasného stavu obce s uvedením jeho slabých stránok,
- jej potenciálnych rozvojových zdrojov – príležitostí (šancí),
- jej potenciálnych ohrození rozvojových zámerov – hrozieb (rizík).
Tab. 28 SWOT analýza ekonomickej oblasti
Ekonomická oblasť
Silné stránky

Slabé stránky

poloha obce
blízkosť okresného mesta – Vranov n/T.

zlý technický stav miestnych komunikácií

blízkosť krajského mesta – Prešov

chýbajú v niektorých úsekoch chodníky

prítomnosť atraktívneho prostredia

chýbajú cyklotrasy

propagácia obce prostredníctvom internetu
a iných komunikačných médií

dostupnosť dopravy - autobusové spoje

relatívny dostatok podnikateľov v obci
existencia lesohospodárskeho spoločenstva a
pozemkového spoločenstva
Príležitosti

slabý mobilný signál
nedostatok pracovných miest

Ohrozenia

rekonštrukcia miestnych komunikácií
vybudovanie chodníkov
vybudovanie cyklotrasy
spolupodieľanie sa na vytváraní nových
pracovných príležitostí a na ekonomickom rozvoji
oblasti,
potreba využitia verejných zdrojov (EÚ, SR)
a úverových prostriedkov pri financovaní zámerov
obce

nepriaznivý ekonomický a sociálny vývoj
v spoločnosti
nedostatok finančných prostriedkov určených na
rozvoj a renováciu obce
neúspešnosť predkladaných žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z fondov EÚ a štátneho rozpočtu
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Tab. 29 SWOT analýza sociálnej oblasti
Sociálna oblasť
Silné stránky

Slabé stránky
pomerne vysoká nezamestnanosť v okrese a v kraji
absencia pošty v obci

absencia Rómov

slabý výber tovaru, vysoké ceny

existencia školského a predškolského zariadenia
priamo v obci

absencia zdravotného strediska v obci
nedostatočné kultúrne a športové vyžitie
chýba priestor na voľnočasové aktivity
nesúdržnosť občanov

Príležitosti

Ohrozenia

rekonštrukcia MŠ a ZŠ
vybudovanie detského ihriska
pomoc starým a opusteným ľuďom - DSS

zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín
obyvateľstva
rozpad spoločenských vzťahov

výstavba bytových domov
rekonštrukcia hájenky

Tab. 30 SWOT analýza environmentálnej oblasti
Environmentálna oblasť
Silné stránky

Slabé stránky

tiché a zdravé prostredie

nefunkčná kanalizácia v obci

krásna príroda

časté poruchy vodovodu – staré potrubie

blízkosť prírodných prvkov

existencia skládky odpadu v katastri obce

plynofikácia obce

vysoká ťažba dreva

Príležitosti

Ohrozenia

znižovanie znečisťovania ŽP formou zvyšovania
úrovne environmentálneho povedomia

nedostatok kvalitnej pitnej vody

bezpečné odvádzanie odpadových vôd zapojením
už vybudovanej kanalizácie a ČOV
rekonštrukcia vodovodu
možnosti získania finančných prostriedkov z
fondov EÚ a štátneho rozpočtu

ohrozovanie čistoty spodných vôd septikmi
zápach a ohrozovanie obyvateľov nákazami zo
skládky
znečistenie a poškodzovanie životného prostredia
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Silné stránky obce predstavujú potenciálne faktory ďalšieho rozvoja obce vo všetkých základných
oblastiach. Vytvárajú východiskovú základňu pre stanovenie reálnych rozvojových cieľov.
Slabé stránky obce predstavujú limitujúce faktory rozvojových zámerov a oblastí, na ktoré treba
sústrediť pozornosť orgánov samosprávy.
Príležitosti (šance) sú faktormi, ktoré umožňujú pri ich využití naplnenie rozvojových zámerov obce, ich
reálnosť a urýchlenie. Poznanie reálnych príležitostí je východiskom stanovenia splniteľných
rozvojových cieľov.
Ohrozenia (riziká) predstavujú skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť resp. spomaliť realizáciu
strategických cieľov rozvoja obce. Dôsledná analýza možností vzniku rizík na celospoločenskej i
komunálnej úrovni predstavuje predovšetkým analýzu možností pri zabezpečovaní finančných zdrojov.
SWOT analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození poskytla prehľad potenciálnych
obmedzení i možností pri ďalšom rozvoji obce. Na základe zhodnotenia SWOT analýzy je nevyhnutné
stanoviť priority strategických cieľov v jednotlivých oblastiach a prijať opatrenia na zabezpečenie ich
dosiahnutia. Analýza príležitostí a ohrození umožnila odhaliť doteraz nevyužité šance a súčasne
definovať riziká, s ktorými sa samospráva môže v ďalšom období stretnúť.
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2. Strategická časť
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné
ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia
vyváženého udržateľného rozvoja územia. Nadväzuje na výsledky komplexných analýz uvedených v
rámci sociálnych a ekonomických východísk a na SWOT analýzu, pričom sa snaží odstrániť alebo
zmierniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja. Nakoľko proces strategického
plánovania tvorí vertikálne aj horizontálne prepojený systém, aj v prípade definovania stratégie platí
priama previazanosť medzi jednotlivými programovými dokumentmi.
Táto časť obsahuje:


víziu územia,



strategický cieľ,



výber a popis špecifických cieľov v jednotlivých politikách, oblastiach rozvoja - ekonomická
(hospodárska), sociálna, environmentálna.

Vízia: „Obec Petrovce bude atraktívna, dynamicky sa rozvíjajúca obec s kvalitnými podmienkami
pre bývanie, šport a rekreáciu.“

Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu života miestnych obyvateľov zabezpečením sociálnej a ekonomickej
prosperity a ochrany kvality životného prostredia.

Tab. 31 Prehľad špecifických cieľov a opatrení v ekonomickej oblasti
Prioritná oblasť - Ekonomická (hospodárska)
Cieľ 1: Zvyšovanie konkurencieschopnosti obce
Cieľ 2: Zlepšenie základných služieb v obci
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.3
Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného Optimálna sieť zrekonštruovaných verejných
ruchu
budov
Opatrenie 1.2
Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce

Opatrenie 1.4
Dostupné a bezpečné miestne komunikácie,
chodníky a verejné priestranstvá

Špecifický cieľ 1: Zvyšovanie konkurencieschopnosti obce
Zdôvodnenie: Úlohou tohto cieľa je zvýšiť efektivitu vidieckej ekonomiky. Opatrenia sú zamerané na
riešenie rozvoja podnikateľských subjektov, podporu cestovného ruchu zameraného na rozšírenie
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ponuky aktivít pre návštevníkov, propagáciu územia a budovanie partnerstiev. Propagácia širšieho
územia je oveľa efektívnejšia, jednak z pohľadu využitia územia ako aj získania zdrojov financovania.
Špecifický cieľ 2: Zlepšenie základných služieb v obci
Zdôvodnenie: Úlohou tohto cieľa je vybudovať základnú infraštruktúru a zabezpečiť kvalitatívnu
a kvantitatívnu úroveň vybavenia zariadení infraštruktúry v obci, ktorá skvalitní život obyvateľom obce
a ostatným návštevníkom obce. Infraštruktúra predstavuje kľúčový faktor zabezpečujúci rozvoj obce.
Dobudovanie a modernizácia infraštruktúry prispieva k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov
a zvýšeniu dostupnosti a atraktívnosti obce. Odstránením havarijných situácií a zlepšením technicko energetických vlastností na objektoch verejných budov sa znížia prevádzkové náklady, zníži sa
environmentálna záťaž a zvýši sa estetická funkcia.
Tab. 32 Prehľad špecifických cieľov a opatrení v sociálnej oblasti

Cieľ 3: Zabezpečiť vhodné
podmienky pre bývanie
Opatrenie 2.1
Podpora bývania

Prioritná oblasť - Sociálna
Cieľ 4: Zvyšovanie kvality
ľudských zdrojov
Opatrenie 2.2
Starostlivosť o sociálne
znevýhodnené skupiny

Cieľ 5: Zachovanie kultúrno –
historického potenciálu obce
Opatrenie 2.4
Modernizácia a budovanie
kultúrnej a športovej
infraštruktúry

Opatrenie 2.3
Zlepšenie podmienok ZŠ a
MŠ

Špecifický cieľ 3: Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie
Zdôvodnenie: Demografický vývoj obyvateľstva je spôsobený aj migráciou obyvateľstva za lepšími
podmienkami. Úlohou tohto cieľa je vytvoriť vhodné podmienky na bývanie, a tak udržať mladú
generáciu v obci. Potrebné je zamerať sa hlavne na podporu individuálnej bytovej výstavby
s vysporiadaním pozemkov a vybudovaním prípojok.

Špecifický cieľ 4: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov
Zdôvodnenie: Z hľadiska starnutia obyvateľstva je predpoklad, že v blízkej budúcnosti nastane nárast
skupín obyvateľstva odkázaných na sociálnu pomoc. Pre kvalitný vzdelávací a výchovný proces je
potrebné technické zhodnotenie budov školských a predškolských zariadení. Úlohou tohto cieľa je
modernizovať a budovať sociálnu infraštruktúru s dôrazom na zvýšenie kvality a efektivity ich služieb.
48

Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022
Špecifický cieľ 5: Zachovanie kultúrno – historického potenciálu obce
Zdôvodnenie: Najväčšími možnosťami pre kontakt a prácu s obyvateľmi do života obce je ich
zaangažovanosť v oblasti kultúry a športu. Obec si uvedomuje potrebu kultúrnych a športových akcií
a s tým spojenou nedostatočnou infraštruktúrou. Úlohou tohto cieľa je dobudovať kultúrnu a športovú
infraštruktúru a zabezpečiť realizáciu tradičných kultúrnych a športových podujatí so zapojením širokej
verejnosti.
Tab. 33 Prehľad špecifických cieľov a opatrení v environmentálnej oblasti
Prioritná oblasť - environmentálna
Cieľ 6: Ochrana obyvateľov pred povodňami
Opatrenie 3.1
Protipovodňová ochrana

Špecifický cieľ 6: Ochrana obyvateľov pred povodňami
Zdôvodnenie: Z dôvodu výskytu miestnych búrok a ohrozenia obyvateľov záplavami je potrebné
ochrániť obyvateľstvo aj majetok preventívnymi protipovodňovými opatreniami. Úlohou tohto cieľa je
regulácia potoka v obci Petrovce.
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3. Programová časť
Táto časť obsahuje:
 konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám,
 súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov.
Tab. 34 Prehľad opatrení a projektov podľa prioritných oblastí
Opatrenie

Projekt

Opatrenie 1. 1
Vytváranie podmienok pre
rozvoj cestovného ruchu

Projekt 1.1.1 Kúpa hájenky
a zrekonštruovanie na penzión

Opatrenie 1.2
Zvýšenie efektívnosti vzájomnej
spolupráce

Projekt 1.2.1 Užšia spolupráca v
rámci mikroregiónu Hanušovce nad
Topľou a MAS Slanské vrchy – Topľa:
workshopy, spoločné festivaly,
kultúrne a športové podujatia
Projekt 1.2.2 Cezhraničná spolupráca
s Poľskou republikou – spoločné
projekty

Opatrenie 1.3
Optimálna sieť
zrekonštruovaných verejných
budov
Opatrenie 1.4
Dostupné a bezpečné miestne
komunikácie, chodníky
a verejné priestranstvá
Opatrenie 2.1
Podpora bývania
Opatrenie 2.2
Starostlivosť o sociálne
znevýhodnené skupiny
Opatrenie 2.3
Zlepšenie podmienok ZŠ a MŠ
Opatrenie 2.4
Modernizácia a vybudovanie
kultúrnej a športovej
infraštruktúry
Opatrenie 3.1
Protipovodňová ochrana

Projekt 1.3.1 Rekonštrukcia
kultúrneho domu a Ocú – zateplenie
strechy a obvodového plášťa
Projekt 1.4.1 Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
Projekt 1.4.2 Výstavba chodníka
s prekrytím priekopy na splaškovú
vodu
Projekt 2.1.1 Podpora vytváranie zón
pre IBV – vysporiadanie a kúpa
pozemkov a vybudovanie prípojok
Projekt 2.2.1 Zriadenie denného
stacionára
Projekt 2.3.1 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ –
výmena a zateplenie strechy
a obvodového plášťa, výmena okien
Projekt 2.4.1Výstavba a modernizácia
športovísk a detských ihrísk
Projekt 2.4.2 Výstavba amfiteátra
Projekt 2.4.3 Organizácia kultúrnych
a športových podujatí
Projekt 3.1.1
Regulácia potoka

Prioritná oblasť /oblasť

Ekonomická

Ekonomická/sociálna

Ekonomická/sociálna

Ekonomická/sociálna

Ekonomická
Ekonomická/

Sociálna

Sociálna

Sociálna/ environmentálna
Sociálna
Sociálna
Sociálna
Environmentálna
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Tab. 35 Súbor ukazovateľov a výsledkov jednotlivých projektov

Projekt / aktivita

Výsledok / dopad

Projekt 1.1.1 Kúpa hájenky a zrekonštruovanie na
penzión

nové ubytovacie a stravovacie kapacity v obci

Projekt 1.2.1 Užšia spolupráca v rámci mikroregiónu
Hanušovce nad Topľou a MAS Slanské vrchy –
Topľa: workshopy, spoločné festivaly, kultúrne a
športové podujatia

prezentácia obce a podpora cestovného ruchu

Projekt 1.2.2 Cezhraničná spolupráca s Poľskou
republikou – spoločné projekty

prezentácia obce v zahraničí a realizácia spoločných
projektov

Projekt 1.3.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu a Ocú
– zateplenie strechy a obvodového plášťa

zlepšenie technického stavu budovy, zníženie
prevádzkových nákladov a energetickej náročnosti

Projekt 1.4.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií

zrekonštruované cesty

Projekt 1.4.2 Výstavba chodníka s prekrytím
priekopy na dažďovú vodu
Projekt 2.1.1 Podpora vytváranie zón pre IBV –
vysporiadanie a kúpa pozemkov a vybudovanie
prípojok
Projekt 2.2.1 Zriadenie denného stacionára

n m chodníkov a bezpečnosť obyvateľov

prístupnejšie podmienky pre budovanie RD

počet lôžok, pomoc starším ľuďom

Projekt 2.3.1 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ – výmena a
zateplenie strechy a obvodového plášťa, výmena
okien

zlepšenie technického stavu a zníženie energetickej
náročnosti

Projekt 2.4.1 Výstavba a modernizácia športovísk
a detských ihrísk

zlepšenie športových možností pre mládež, priestor
pre oddych a hru

Projekt 2.4.2 Výstavba amfiteátra
Projekt 2.4.3 Organizácia kultúrnych a športových
podujatí
Projekt 3.1.1 Regulácia potoka

priestor pre kultúrne vyžitie – t. j. účinkujúcich aj
divákov
stretávanie sa občanov navzájom, zlepšenie
medziľudských vzťahov
zabezpečí sa protipovodňová ochrana obyvateľov
a majetku v obci Petrovce

Zdroj: vlastné spracovanie
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4. Realizačná časť
Realizačná časť PRO nadväzuje na programovú časť vo väzbe na program a navrhnuté ukazovatele.
Realizačná časť obsahuje popis úloh jednotlivých partnerov, popis inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia, popis komunikačnej stratégie PRO k jednotlivým cieľovým skupinám, systém
monitorovania a hodnotenia a akčný plán s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram
realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

4.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
Zabezpečenie realizácie a naplnenia Programu rozvoja obce bude dosiahnuté koordinovaným a
širokospektrálnym pôsobením všetkých zainteresovaných cieľových skupín v obci v kombinácii s
využitím schopností a skúseností všetkých zodpovedných osôb.
Projekty možno uskutočňovať vlastnými silami obce alebo za pomoci externistov. Práve prepojenie
interných a externých nositeľov projektov urýchli proces realizácie stratégie, resp. môže prebiehať
paralelne realizácia viacerých projektov naraz.
Riadiacim orgánom PRO na úrovni obce je obecné zastupiteľstvo (OZ). Obecné zastupiteľstvo si môže
zriadiť komisie ako svoje poradné orgány. Vo vzťahu k realizácii PRO obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PRO a každoročne schvaľuje
vyhodnotenie jeho plnenia, taktiež schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných
z doplnkových zdrojov financovania a z prostriedkov rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo v rámci
hodnotenia PRO schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o zmenách a
aktualizácii programu.
Výkonným orgánom pre prípravu a realizáciu rozvojových projektov a aktivít PRO je starosta obce, ním
riadené inštitúcie obce a vybraní partneri projektov. Orgány zodpovedajú za systém riadenia PRO a v
prípade čerpania pomoci EÚ a dotácií i za systém riadenia pomoci, čerpanie dotácií a použitie
úverových zdrojov.

4.2 Komunikačná stratégia
V obci je zabezpečený plynulý tok informácií a zabezpečenie činností potrebných pre realizáciu PRO,
ako aj činností v rámci projektového cyklu na úrovni jednotlivých projektov, vrátane procesov s
externými subjektmi (príprava projektovej dokumentácie, príslušné povolenia, proces verejného
obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných prác) a prípravu žiadostí o doplnkové zdroje
financovania.
Hlavným cieľom komunikačnej stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie stavu, aby bol každý
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občan o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PRO a jeho realizácie vyplynú, informovaný včas,
v dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Podstatný a hlavný nástroj komunikácie obce
predstavuje webová stránka obce (www.obecpetrovce.sk) so sprievodnými komunikačnými kanálmi:
informačná tabuľa umiestnená pri obecnom úrade a miestny rozhlas. Ďalšími komunikačnými kanálmi
sú zasadnutia obecného zastupiteľstva a informovanie občanov prostredníctvom zvolených poslancov
obce.

4.3 Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude stálym a dlhodobým procesom zameraným na
sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov, cieľom ktorého
bude získavanie informácií o skutočnom plnení opatrení zameraných na zmenu negatívneho vývoja,
resp. o potrebe zmeniť ich výber alebo spôsob realizácie.
Proces monitorovania PRO sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania PRO až do
ukončenie jeho platnosti a to na úrovni projektov. Základným prvkom monitorovania je projekt, na
úrovni programu sa pripravuje súhrnná monitorovacia správa za príslušný rok. Vstupnými údajmi pre
monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu
jednotlivých projektov. Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok schválená
v OZ.
Proces hodnotenia sa vykonáva na úrovni programu (PRO) systematicky a priebežne počas celého
trvania programu. Proces hodnotenia z hľadiska jeho vykonávania je rozdelený na strategické a
operatívne hodnotenie.
Dokument PRO musí prejsť v rámci procesu schvaľovania procesom strategického hodnotenia v zmysle
príslušných ustanovení Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Operatívne hodnotenie sa zakladá predovšetkým na každoročnom hodnotení - vyhodnotenie PRO
bude prebiehať v zmysle platnej legislatívy o podpore regionálneho rozvoja každoročne hodnotiacou
správou a monitorovacou správou, ktoré prejdú schvaľovacím procesom v OZ. Výstupom hodnotenia
je hodnotiaca správa za príslušný rok schválená v OZ, ktorá hodnotí pokrok k dosiahnutiu stanovených
cieľov jednotlivých prioritných oblastí. Vstupnými údajmi pre prípravu operatívneho hodnotenia sú
výsledky monitorovania - monitorovacie správy jednotlivých projektov realizovaných v rámci
programu. Hodnotiace a monitorovacie správy PRO sú podkladom pre rozhodnutia orgánov (OZ,
starosta) pri riadení realizácie programu s účelom dosiahnuť žiadúci pokrok smerom k dosiahnutiu
cieľov jednotlivých prioritných oblastí PRO (Príloha č. 5 - Vzor monitorovacej správy).
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Tab. 36 Plán hodnotenia a monitorovania PRO
Typ hodnotenia
Strategické hodnotenie

Vykonať prvýkrát
najskôr v roku 2017

Operatívne hodnotenie

v prípade potreby

Tematické hodnotenie časti
PRO

2017

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

v prípade potreby

Ad hoc hodnotenie celého 2017-2022
PRO alebo jeho časti

Dôvod vykonania/ periodicita
podľa rozhodnutia obce a vzniknutej
spoločenskej potreby
kontrola súladu programu s reálnou
situáciou
téma hodnotenia identifikovaná ako
riziková časť vo výročnej monitorovacej
správe za predchádzajúci kalendárny rok
pri značnom odklone od stanovených
cieľov;
pri návrhu na revíziu PRO
na základe rozhodnutia starostu,
kontrolného orgánu, podnetu
poslancov, správy auditu a pod.

Zdroj: MDVRR SR 2015 a vlastné spracovanie

4.4 Akčný plán
Súčasťou realizačnej časti PRO Petrovce je spracovaný akčný plán podľa jednotlivých prioritných
oblastí a obsahuje aktivity/zoznam investícií všetkých opatrení. Akčný plán je zostavený podľa
výsledkov dotazníkového prieskumu. Poradie ani dôležitosť nie sú určené, vzhľadom na špecifické
podmienky, ktoré budú definované až v jednotlivých výzvach v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014-2020, resp. ostatných programoch a podľa reálnych možností obce. Akčný plán je realizovateľný
v časovom období 2015 – 2022 a všetky plánované investície sú rovnocenné. Obec Petrovce má
vypracovanú projektovú dokumentáciu na reguláciu potoka v rámci dokumentácie k vybudovaniu
kanalizácie a ČOV. K ďalším projektom/aktivitám nie je spracovaná projektová dokumentácia, preto
výška jednotlivých operácií nie je úplná a záväzná.
Každý akčný plán musí byť:
- reálny podľa finančných a časových možností
- konkrétny - rieši príčinu špecifického cieľa
- flexibilný – podľa možnosti spoločného postupu všetkých zúčastnených strán
- transparentný – verejné prístupný a kontrolovateľný
- monitorovaný a hodnotiteľný v merateľných jednotkách.
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Tab. 37 Akčný plán obce Petrovce
Priorita; opatrenie; aktivita/projekt

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie
v EUR

Priorita 1 – ekonomická (hospodárska) oblasť
Opatrenie 1.1 Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
Projekt 1.1.1 Kúpa hájenky a zrekonštruovanie na
penzión

2015-2022

Obec Petrovce

250 000

Obec Petrovce

20 000

Obec Petrovce

30 000

Opatrenie 1.2 Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce
Projekt 1.2.1 Užšia spolupráca v rámci mikroregiónu
Hanušovce nad Topľou a MAS Slanské vrchy – Topľa:
2015-2022
workshopy, spoločné festivaly, kultúrne a športové
podujatia
Projekt 1.2.2 Cezhraničná spolupráca s Poľskou
2015-2022
republikou a Chorvátskom
Opatrenie 1.3 Optimálna sieť zrekonštruovaných verejných budov

Projekt 1.3.1 Rekonštrukcia kultúrneho domu a OcÚ
– zateplenie strechy a obvodového plášťa,
2015-2022
Obec Petrovce
rekonštrukcia sály a priľahlých miestností.
Opatrenie 1.4 Dostupné a bezpečné miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá
Projekt 1.4.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Projekt 1.4.2 Výstavba chodníka s prekrytím
priekopy na dažďovú vodu
Priorita 2: sociálna oblasť

180 000

2015-2022

Obec Petrovce
SaÚC PSK

60 000

2015-2022

Obec Petrovce

70 000

2015 - 2022

Obec Petrovce

300 000

Obec Petrovce

100 000

Opatrenie 2.1 Podpora bývania
Projekt 2.1.1 Podpora vytváranie zón pre IBV –
vysporiadanie a kúpa pozemkov a vybudovanie
prípojok

Opatrenie 2.2 Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny
Projekt 2.2.1 Zriadenie denného stacionára

2015 - 2022

Opatrenie 2.3 Zlepšenie podmienok ZŠ a MŠ
Projekt 2.3.1 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ – výmena a
zateplenie strechy a obvodového plášťa, výmena
2015-2022
Obec Petrovce
okien
Opatrenie 2.4 Modernizácia a vybudovanie kultúrnej a športovej infraštruktúry

200 000

Projekt 2.4.1 Výstavba a modernizácia športovísk
a detských ihrísk

2015-2022

Obec Petrovce

140 000

Projekt 2.4.2 Výstavba amfiteátra

2015-2022

Obec Petrovce

50 000

2015-2022

Obec Petrovce

60 000

2016 - 2022

Obec Petrovce
SVP, š.p.

150 000

Projekt 2.4.3 Organizácia kultúrnych a športových
podujatí
Priorita 3: Environmentálna oblasť
Opatrenie 3.1 Protipovodňová ochrana
3.1.1 Regulácia potoka
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5. Finančná časť
Táto časť obsahuje:
 finančný rámec pre realizáciu PRO obce Petrovce,
 model viac zdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov).
Finančný rámec špecifikuje pre každú prioritu a na každý projekt. Ide o finančný prídel plánovaný ako
odhadovaných súkromných zdrojov, ktoré zodpovedajú podielu každého jednotlivého fondu.
Pre finančný plán je potrebné vychádzať zo súčasných podmienok a očakávaných predpokladov
získavania zdrojov na realizáciu programu. Odhad realizácie programu bude vychádzať zo všeobecne
očakávaných zdrojov:
príspevok z každého fondu, iných finančných nástrojov ako aj o celkovú výšku verejných a
- vlastné zdroje (rozpočet obce),
- štátne dotácie z účelových fondov (Environmentálny fond, ŠFRB),
- fondy EÚ,
- financovanie z národných projektov (Úrady práce, soc. vecí a rodiny),
- rozpočet Prešovského samosprávneho kraja,
- súkromné zdroje (fyzické a právnické podnikateľské subjekty alebo združenia).

Dôležitým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú prostriedky zo
štrukturálnych fondov Európskej únie.
Pomoc zo štrukturálnych fondov je určená regiónom a oblastiam, ktoré vykazujú nízku úroveň
hospodárskeho rozvoja. Podľa platných pravidiel Európskej únie sú podporované tie regióny, ktoré
zodpovedajú ekonomicky a geograficky stanoveným cieľom štrukturálnej politiky.
Ďalšími možnosťami financovania projektov disponujú ministerstvá, Prešovský samosprávny kraj a
rôzne súkromné alebo vládne nadačné fondy na území Slovenska, či iných štátov.
Bankové inštitúcie poskytujú okrem komerčných úverov a pôžičiek i podporné programy pre
spolufinancovanie rozličných projektových zámerov. Obec môže použiť návratné zdroje financovania
len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania
za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25%
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
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Celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania
istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských
záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu
a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo
výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.
Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania
prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a
Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov
financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou
republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe
zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného
predpisu.
Zdroj: Zákon č. 583 / 2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (v znení č. 611/2005 Z. z., 324/2007 Z. z., 54/2009 Z. z., 426/2013 Z. z.,
361/2014 Z. z.)
Obec Petrovce má reálne skúsenosti s prípravou a realizáciou investičných aj neinvestičných projektov
na podporu regionálneho rozvoja. V roku 2013 odovzdala obec Petrovce do užívania novopostavený 8
bytový dom a v tomto roku sa ukončuje výstavba kanalizácie a ČOV.
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Hlavný ukazovateľvýsledku, dopadu

RN Spolu

mesiac/rok - a=b+e+f+g+
mesiac/rok h
I. Hospodárska (ekonomická) politika
Opatrenie 1.1
Vytváranie
podmienok pre
rozvoj cestovného
ruchu

1.1.1 Kúpa hájenky a
zrekonštruovanie na
penzión

1.2.1 Užšia spolupráca v
rámci mikroregiónu
Hanušovce nad Topľou a
MAS Slanské vrchy –
Topľa: workshopy,
spoločné festivaly,
Opatrenie 1.2
Zvýšenie efektívnosti kultúrne a športové
podujatia
vzájomnej
spolupráce

Projekt 1.2.2 Cezhraničná
spolupráca s Poľskou
republikou a
Chorvátskom

1211 - Hotelové
budovy

Národné
celkom

EÚ (EŠIF)
celkom

b=c+d

c

d

Iné zdroje

Klasifikácia stavieb
- trieda

EIB príspevok
(informatívne)

Kód a názov
projektu/aktivity

Verejné zdroje
Verejné
zdroje
celkom

Úverové zdroje

Názov opatrenia*

Termín
začatia a
ukončenia
realizácie
projektu /
aktivity

Súkromné zdroje

Tab. 38 Finančný rámec PRO

e

f

g

h

610 000 €

600 000 €

119 750 €

480 250 €

5 000 €

0€

0€

5 000 €

nové ubytovacie a
stravovacie kapacity v
obci

2015-2022

250 000 €

250 000 €

58 750 €

191 250 €

0€

0€

0€

0€

prezentácia obce,
výmena skúseností a
podpora cestovného
ruchu

2015-2022

20 000 €

10 000 €

10 000 €

0€

5 000 €

0€

0€

5 000 €

prezentácia obce v
zahraničí a realizácia
spoločných projektov

2015-2022

30 000 €

30 000 €

4 500 €

25 500 €

0€

0€

0€

0€
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Opatrenie 1.3
Optimálna sieť
zrekonštruovaných
verejných budov

Opatrenie 1.4
Dostupné a
bezpečné miestne
komunikácie,
chodníky a verejné
priestranstvá

1.3.1 Rekonštrukcia
kultúrneho domu a OcÚ
– zateplenie strechy a
obvodového plášťa,
rekonštrukcia sály a
priľahlých miestností.

1261 - Budovy na
kultúrnu a verejnú
zábavu

zlepšenie technického
stavu budovy, zníženie
prevádzkových
nákladov a energetickej
náročnosti

2015-2022

180 000 €

180 000 €

27 000 €

153 000 €

0€

0€

0€

0€

1.4.1 Rekonštrukcia
miestnych komunikácií

2112 - Miestne
komunikácie

zrekonštruované cesty

2015-2022

60 000 €

60 000 €

9 000 €

51 000 €

0€

0€

0€

0€

1.4.2 Výstavba chodníka
s prekrytím priekopy na
dažďovú vodu

2112 - Miestne
komunikácie

n m chodníkov
a bezpečnosť
obyvateľov

2015-2022

70 000 €

70 000 €

10 500 €

59 500 €

0€

0€

0€

0€

850 000 €

720 000 €

346 000 €

374 000 €

20 000 €

100 000 €

0€

10 000 €

II. Sociálna politika

Opatrenie 2.1
Podpora bývania

2.1.1 Podpora vytváranie
zón pre IBV –
vysporiadanie a kúpa
pozemkov a vybudovanie
prípojok

Opatrenie 2.2
Starostlivosť o
sociálne
znevýhodnené
skupiny

2.2.1 Zriadenie denného
stacionára

1130 - Ostatné
budovy na bývanie

Opatrenie 2.3
Zlepšenie
podmienok ZŠ a MŠ

2.3.1 Rekonštrukcia ZŠ a
MŠ – výmena a
zateplenie strechy a
obvodového plášťa,
výmena okien

1263 - Školy,
univerzity a
budovy na
vzdelávanie

prístupnejšie
podmienky pre
budovanie RD

2015-2022

300 000 €

200 000 €

200 000 €

0€

0€

100 000 €

0€

0€

počet lôžok, pomoc
starším ľuďom

2015-2022

100 000 €

100 000 €

15 000 €

85 000 €

0€

0€

0€

0€

zlepšenie technického
stavu a zníženie
energetickej náročnosti

2015-2022

200 000 €

200 000 €

30 000 €

170 000 €

0€

0€

0€

0€
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2.4.1 Výstavba a
modernizácia športovísk
a detských ihrísk

Opatrenie 2.4
2.4.2 Výstavba
Modernizácia a
amfiteátra
vybudovanie
kultúrnej a športovej
infraštruktúry

2412 - Ostatné
športové a
rekreačné stavby

zlepšenie športových
možností pre mládež,
priestor pre oddych a
hru

2015-2022

140 000 €

140 000 €

21 000 €

119 000 €

0€

0€

0€

0€

1261 - Budovy na
kultúrnu a verejnú
zábavu

priestor pre kultúrne
vyžitie – t. j.
účinkujúcich aj divákov

2015-2022

50 000 €

30 000 €

30 000 €

0€

10 000 €

0€

0€

10 000 €

stretávanie sa občanov
navzájom, zlepšenie
medziľudských vzťahov

2015-2022

60 000 €

50 000 €

50 000 €

0€

10 000 €

0€

0€

0€

150 000 €

150 000 €

150 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

150 000 €

150 000 €

150 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 610 000 €

1 470 000 €

615 750 €

854 250 €

25 000 €

100 000 €

0€

15 000 €

2.4.3 Organizácia
kultúrnych a športových
podujatí

III. Environmentálna politika
Opatrenie 3.1
Protipovodňová
ochrana
Celkom

3.1.1 Regulácia potoka

2152 - Priehrady

zabezpečí sa
protipovodňová
ochrana obyvateľov
majetku v obci
Petrovce

2016-2022
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Tab. 39 Model viaczdrojového financovania
Verejné zdroje

Celkové
náklady EÚ
610 000

Prioritná oblasť
oblasť ekonomická
Opatrenie 1.1
Vytváranie podmienok
pre rozvoj cestovného
ruchu
250 000
Opatrenie 1.2 Zvýšenie
efektívnosti vzájomnej
spolupráce
50 000
Opatrenie 1.3
Optimálna sieť
zrekonštruovaných
verejných budov
180 000
Opatrenie 1.4
Dostupné a bezpečné
miestne komunikácie,
chodníky a verejné
priestranstvá
130 000
oblasť sociálna
850 000
Opatrenie 2.1 Podpora
bývania
300 000
Opatrenie 2.2
Starostlivosť o sociálne
znevýhodnené skupiny
100 000
Opatrenie 2.3 Zlepšenie
podmienok ZŠ a MŠ
200 000
Opatrenie 2.4
Modernizácia a
vybudovanie kultúrnej
a športovej
infraštruktúry
250 000
oblasť environmentálna 150 000
Opatrenie 3.1
Protipovodňová
ochrana
150 000
Spolu
1 610 000

Súkromné
a iné
Štát
VÚC
Obec
Spolu
zdroje
480 250 76 750
0 43 000 600 000
10 000

191 250

33 750

0

25 000

250 000

0

25 500

3 000

0

11 500

40 000

10 000

153 000

27 000

0

0

180 000

0

110 500
374 000

13 000
0
6 500
44 000 20 000 282 000

130 000
720 000

0
130 000

0 200 000

200 000

100 000

0

0

85 000

10 000

0

5 000

100 000

0

170 000

20 000

0

10 000

200 000

0

119 000 14 000 20 000
0 127 500
0

67 000
22 500

220 000
150 000

30 000
0

0 127 500
0 22 500 150 000
854 250 248 250 20 000 347 500 1 470 000

0
140 000

Pre programové obdobie 2014 – 2020 je obec Petrovce zaradená medzi obce do 1000 obyvateľov,
čerpanie finančných prostriedkov bude prioritne prostredníctvom PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR
2014 – 2020, opatrenie 7 (Zdroj: PRV SR 2014 - 2020):
OPATRENIE: M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (článok 20)
Právny základ
•

článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV;

•

príloha I bod 8.6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014.
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Názov operácie: Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov
Podopatrenie: 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie.
Opis typu operácie
•

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne

odpadových vôd;
•

výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných

parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov,
prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú
umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej
oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú
prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
•

zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Názov operácie: Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Podopatrenie: 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry
Opis typu operácie
•

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej

infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov,
investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane
rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
•

zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov

smútku vrátane ich okolia;
•

investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s

odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
•

investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných

priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
•

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie

nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu
predaja miestnych produktov a pod.
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•

investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť

investícií do miestnych služieb.
Názov operácie: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Podopatrenie: 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Opis typu operácie
•

investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky

zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické,
prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
•

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v

turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov,
informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
•

budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na

náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na
bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia
na existujúcich cykloturistických trasách a pod.
Obec Petrovce je členom Mikroregiónu Hanušovce a je členom občianskeho združenia Miestna akčná
skupina Slanské vrchy - Topľa, tzn. v prípade schválenia štatútu MAS bude sa môcť obec uchádzať aj o
získanie financií zapojením sa do výziev vyhlásených príslušnou MAS.
Tab. 40 Prehľad schválených programov SR na roky 2014 – 2020
P. č.

Operačné programy

Riadiaci orgán

1.

Výskum a inovácie

MŠVVŠ SR

2.

Integrovaná infraštruktúra

MDVRR SR

3.

Ľudské zdroje

MPSVR SR

4.

Kvalita životného prostredia

MŽP SR

5.

Integrovaný regionálny operačný program

MPRV SR

6.

Efektívna verejná správa

MV SR

7.

Technická pomoc

ÚV SR

8.

Program rozvoja vidieka

MPRV SR

9.

Rybné hospodárstvo

MPRV SR

10.

Programy EÚS

-

Zdroj: vlastné spracovanie
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Záver
Obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PRO Petrovce.
Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Petrovciach na
svojom ....... riadnom zasadnutí dňa ....................... uznesením číslo ........................
Schválený PRO Petrovce na roky 2015 - 2022 je zverejnený na internetovej stránke obce Petrovce:
www.obecpetrovce.sk
Tab. 41 Schválenie PRO Petrovce
Schválenie PRO Petrovce na roky 2015 - 2022
Dokument
- Názov: Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022
- Dokument 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 rozvoja a sociálneho rozvoja obce, verzia
2.0.
Spracovanie
- Forma spracovania: úplné spracovanie „na kľúč“. Spracovateľom je
spoločnosť Strategia Regio, s.r.o., sídlo: Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš,
IČO: 36796352.
- Obdobie spracovania: august 2015 – október 2015.
- Za riadenie procesu zodpovedal starosta obce Petrovce a dodávateľ.
- Verejnosť
bola
oboznamovaná
s
priebežnými
výstupmi
prostredníctvom web stránky obce Petrovce (www.obecpetrovce.sk) a
názory občanov boli zozbierané dotazníkovou metódou.
- Náklady na spracovanie: 500,00 €.
Prerokovanie
- Verejné pripomienkovanie
- Posudzovanie SEA
Schválenie
- Návrh na uznesenie zastupiteľstva: „Obecné zastupiteľstvo
v Petrovciach schvaľuje Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 –
2022“.
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Prílohy


Príloha č. 1: Zámer spracovania PRO Petrovce



Príloha č. 2: Harmonogram PRO Petrovce



Príloha č. 3: Osnova PRO Petrovce



Príloha č. 4: Dohoda o partnerstve



Príloha č. 5: Vzor monitorovacej správy



Príloha č. 6: Zoznam skratiek použitých v PRO



Príloha č. 7: Zoznam tabuliek



Príloha č. 8: Zoznam grafov



Príloha č. 9: Zoznam obrázkov



Príloha č. 10: Ex-post hodnotenie PHSR 2006 - 2012
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Príloha č. 1: Zámer spracovania PRO Petrovce
Zámer spracovania PRO Petrovce
Názov dokumentu

-

Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022

Forma spracovania

-

s pomocou externých odborníkov - úplné spracovanie „na kľúč“.
Spracovateľom je spoločnosť Strategia Regio, s.r.o., sídlo: Lipová
15, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 36796352.

Riadenie procesu
spracovania

-

dokument bude 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 rozvoja a sociálneho rozvoja obce, verzia 2.0.

-

za riadenie procesu spracovania bude zodpovedať starosta obce
a dodávateľ
podklady o obci Petrovce poskytne starosta obce Petrovce

-

proces spracovania PRO 2015-2022 bude prebiehať v úzkej
komunikácii s verejnosťou. Verejnosť bude pravidelne
oboznamovaná s priebežnými výstupmi prostredníctvom
webovej stránky obce Petrovce a ich názory budú zozbierané
dotazníkovou metódou.

Obdobie spracovania

-

august 2015 – október 2015, harmonogram spracovania (Príloha
č. 2).

Financovanie
spracovania

-

financovanie bude zabezpečené z rozpočtu obce Petrovce
v celkovej sume 500,00 €, t. j. na:

-

náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v
osobohodinách): 120 hodín

-

náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy,
dotazníky.

-

náklady na publicitu – tlač materiálov, úprava elektronických
médií.

Zámer spracovania PRO Petrovce bol schválený OZ obce Petrovce uznesením č. 6 dňa 11.9.2015.

66

Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022
Príloha č. 2 : Harmonogram spracovania PRO Petrovce
Harmonogram spracovania PRO Petrovce
Rok 2015

Termín

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Pripomienkovanie
Schválenie OZ
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Príloha č. 3: Osnova PRO Petrovce
Úvod
Táto časť zahŕňa:


obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),



stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PRO,



stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného
územia.

Časť 1: Analytická časť
Táto časť obsahuje:


kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych
a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane
finančnej a hospodárskej situácie,



ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PRO vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),



analýzu silných a slabých stránok územia,



identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),



analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),



ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PRO vrátane vyhodnotenia rozpracovaných
investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej
úrovni k 31. 12. príslušného roku),



analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov
z hľadiska príležitostí a ohrození),



analýzu väzieb územia,



SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),



analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,



identifikáciu východísk a možných riešení,



odhad budúceho možného vývoja.

Časť 2: Strategická časť
Táto časť obsahuje:


víziu územia,



formuláciu a návrh stratégie,

68

Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022


výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska,
sociálna, environmentálna).

Časť 3: Programová časť
Táto časť obsahuje:


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



súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

Časť 4: Realizačná časť
Táto časť obsahuje:


popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PRO,



popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PRO, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,



stručný popis komunikačnej stratégie PRO k jednotlivým cieľovým skupinám,



systém monitorovania a hodnotenia,



akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Časť 5: Finančná časť
Táto časť obsahuje:


indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRO,



model viac zdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce



hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Záver
Obsahuje informáciu o schválení PRO obecným zastupiteľstvom a zverejnení PRO na web stránke
obce.
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Príloha č. 4: Dohoda o partnerstve
Názov

Dohoda o partnerstve pri príprave a
realizácii PRO Petrovce

Obdobie platnosti

júl 2015 – december 2022

Predmet dohody

Cieľ spolupráce partnerov – vytvoriť vhodné
podmienky pre zvýšenie kvality života
všetkých obyvateľov obce, v súlade
s ochranou životného prostredia a so
zabezpečením trvalo udržateľného rozvoja.

Účastníci dohody

Obec Petrovce a OZÓN, a. s., Petrovce 129;
ORAGRO spol. s.r.o., Marhaň 22; DHZ
Petrovce; MS SČK Petrovce; ZO SZPB Petrovce

Podporované aktivity

- Spolupráca pri tvorbe PRO;
- Pomoc pri údržbe a oprave budov, zariadení
a pamätných miest v obci;
- Pomoc a spolupráca pri organizácii
športových, spoločenských a ďalších aktivít
v obci;

Financovanie

- Sponzorské dary,
- Dobrovoľnícka pomoc pri činnostiach na
podporu rozvoja obce.
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Príloha č. 5: Vzor monitorovacej správy
Monitorovacia správa
Úroveň
prvku
stratégie
Cieľ 1

Opis
stratégie

prvkov Plánovaný Rozpočet
termín
mesta .....
realizácie od do

Externé
zdroje
od do

Realizácia aktivít od
do a plán na obdobie
od do

Opatrenie
1.1
A. 1.1.1
A. 1.1.2

71

Program rozvoja obce Petrovce na roky 2015 - 2022
Príloha č. 6 - Zoznam skratiek použitých v PRO
a. s. – Akciová spoločnosť
ČOV - Čistiareň odpadových vôd
DOS – Dom ošetrovateľskej starostlivosti
EAO – Ekonomicky aktívne obyvateľstvo
EÚ – Európska únia
FO – Fyzická osoba
ha - Hektár
HDP – Hrubý domáci produkt
CHA – chránený areál
CHÚ – Chránené územie
CHVÚ – Chránené vtáčie územie
IBV - Individuálna bytová výstavba
IKT – Informačné a komunikačné technológie
km – Kilometer
k. ú. – Katastrálne územie
m2 – meter štvorcový
MD – Materská dovolenka
MDVRR SR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MR – Miestny rozhlas
MŠ - Materská škola
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
n. T. – nad Topľou
NP – Národná pamiatka
NPR – Národná prírodná rezervácia
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
OcÚ – Obecný úrad
OP - Ochranné pásmo
OZ – Obecné zastupiteľstvo
PD - Poľnohospodárske družstvo
PHO – Pásmo hygienickej ochrany
PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PO – Právnická osoba
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PP – Prírodná pamiatka
PRO - Program rozvoja obce
PSK – Prešovský samosprávny kraj
PRV SR – Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RD – Rodičovská dovolenka
ROEP – Register obnovenej evidencie pozemkov
SAD – Slovenská autobusová doprava
SFS – Spevácka folklórna skupina
SPP, a. s. - Slovenský plynárenský podnik
s. r. o. – Spoločnosť s ručeným obmedzením
SVP – Slovenský vodohospodársky podnik
ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania
ŠK - Športový klub
š. p. – Štátny podnik
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
TKO - Tuhý komunálny odpad
TVS – Televízny signál
UEV – Územie európskeho významu
ÚZPF - Ústredný zoznam pamiatkového fondu
VSE, a. s. – Východoslovenské elektrárne
VT – Vranov nad Topľou
VÚC - Vyšší územný celok
VVS, a. s. – Východoslovenská vodárenská spoločnosť
VZN – Všeobecne záväzné nariadenie
ZOS – Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
ZPS – Zariadenie pre seniorov
ZŠ - Základná škola
Z. z. – Zbierka zákonov
ŽP – Životné prostredie
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Príloha č. 7: Zoznam tabuliek
Tab. 1 Základná charakteristika obce Petrovce
Tab. 2 Spádovosť obce Petrovce
Tab. 3 Infraštruktúra a občianska vybavenosť v obci Petrovce
Tab. 4 Vývoj počtu obyvateľov Petrovce podľa pohlavia v r. 2010 – 2014
Tab. 5 Prehľad vekových skupín v obci Petrovce v r. 2014
Tab. 6 Ekonomická aktivita obyvateľov obce Petrovce
Tab. 7 Ekonomická aktivita obyvateľov v PSK v r. 2010 - 2014
Tab. 8 Prehľad o stave a pohybe obyvateľstva obce Petrovce podľa pohlavia v r. 2010 - 2014
Tab. 9 Národnostné zloženie v obci Petrovce
Tab. 10 Vierovyznanie v obci Petrovce
Tab. 11 Prehľad dosiahnutého vzdelania obyvateľov obce Petrovce
Tab. 12 UoZ v obci Petrovce v r. 2010 – 2014
Tab. 13 UoZ v okrese Vranov nad Topľou podľa vekových skupín v r. 2010 – 2014
Tab. 14 Miera evidovanej nezamestnanosti (%) v okrese Vranov nad Topľou v r. 2010 – 2014
Tab. 15 Prehľad UoZ v PSK v r. 2010 - 2014
Tab. 16 Prehľad UoZ v SR v r. 2010 - 2014
Tab. 17 Typy obydlia v obci Petrovce
Tab. 18 Byty podľa obdobia výstavby v obci Petrovce
Tab. 19 Byty podľa vlastníctva a systému dodávky vody v obci Petrovce
Tab. 20 Prehľad počtu a detí v MŠ a ZŠ v obci Petrovce
Tab. 21 Prehľad počtu podnikateľov v obci Petrovce v r. 2014
Tab. 22 Prehľad najväčších podnikateľov v obci Petrovce
Tab. 23 Príjmy rozpočtu obce Petrovce (v EUR)
Tab. 24 Výdavky rozpočtu obce Petrovce (v EUR)
Tab. 25 Finančné operácie obce Petrovce (v EUR)
Tab. 26 Rozdelenie pôdneho fondu v obci Petrovce v r. 2014
Tab. 27 Štruktúra pôdnych typov poľnohospodárskych pôd v okrese VT
Tab. 28 SWOT analýza ekonomickej oblasti
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Tab. 29 SWOT analýza sociálnej oblasti
Tab. 30 SWOT analýza environmentálnej oblasti
Tab. 31 Prehľad špecifických cieľov a opatrení v ekonomickej oblasti
Tab. 32 Prehľad špecifických cieľov a opatrení v sociálnej oblasti
Tab. 33 Prehľad špecifických cieľov a opatrení v environmentálnej oblasti
Tab. 34 Prehľad opatrení a projektov podľa prioritných oblastí
Tab. 35 Súbor ukazovateľov a výsledkov jednotlivých projektov
Tab. 36 Plán hodnotenia a monitorovania PRO
Tab. 37 Akčný plán obce Petrovce
Tab. 38 Finančný rámec PRO
Tab. 39 Model viaczdrojového financovania
Tab. 40 Prehľad schválených programov SR na roky 2014 – 2020
Tab. 41 Schválenie PRO Petrovce
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Príloha č. 8: Zoznam grafov
Graf 1 Stav obyvateľstva v obci Petrovce podľa pohlavia v r. 2014
Graf 2 Vývoj počtu obyvateľov Petrovce podľa pohlavia v r. 2010 – 2014
Graf 3 Prehľad zastúpenia vekových skupín v obci Petrovce v r. 2014
Graf 4 Obyvatelia obce Petrovce podľa vekových skupín a pohlavia v r. 2014
Graf 5 EAO v obci Petrovce podľa pohlavia
Graf 6 Zastúpenie EAO obce Petrovce
Graf 7 Prirodzený prírastok obyvateľstva v obci Petrovce v rokoch 2010 - 2014
Graf 8 Migračné saldo v obci Petrovce v rokoch 2010 - 2014
Graf 9 Národnostné zloženie v obci Petrovce
Graf 10 Vierovyznanie v obci Petrovce
Graf 11 Prehľad dosiahnutého vzdelania obyvateľov obce Petrovce
Graf 12 UoZ v obci Petrovce v r. 2010 - 2014
Graf 13 UoZ v okrese Vranov nad Topľou podľa vekových skupín v r. 2010 – 2014
Graf 14 Nezamestnanosť v okrese Vranov nad Topľou, v PSK a v SR v r. 2010-2014
Graf 15 Zastúpenie podnikateľov v obci Petrovce v r. 2014
Graf 16 Zastúpenie FO - podnikateľov v obci Petrovce v r. 2014
Graf 17 Zastúpenie PO v obci Petrovce v r. 2014
Graf 18 Rozdelenie pôdneho fondu v obci Petrovce v r. 2014
Graf 19 Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v obci Petrovce v r. 2014
Graf 20 Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy v obci Petrovce v r. 2014
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Príloha č. 9: Zoznam obrázkov
Obr. 1 Mapa s vyznačením obce Petrovce
Obr. 2 Letecký pohľad na obec Petrovce
Obr. 3 Erb obce Petrovce
Obr. 4 Vlajka obce Petrovce
Obr. 5 Pohľad na NPR Oblík
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Príloha č. 10: Ex-post hodnotenie PHSR 2006 - 2013
Predchádzajúci Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mala obec Petrovce spracovaný na roky 2006 – 2013. Tento PHSR 2006 – 2013 bol rozdelený na
analytickú, strategickú, implementačnú a finančnú časť. Stratégia rozvoja obce Petrovce stavala predovšetkým na zhodnotení silných stránok a maximálnom
využití príležitostí, kde rozvoj obce sa bude orientovať najmä na rozvoj priemyselno – hospodárskej funkcie a na zachovanie a oživovanie tradičných hodnôt
a kolorit vidieckeho prostredia. Strategické ciele sú viazané na 3 oblasti: investície do základnej infraštruktúry (A), kultúra a život komunity (B) a služby pre
obyvateľov (C). Realizácia jednotlivých projektov bola naplánovaná do roku 2013.
Prehľad plnenia rozvojových aktivít zadefinovaných v predchádzajúcom PHSR
Opatrenie

Hodnotenie

Opatrenie

Hodnotenie

A. 1.1 Vybudovanie kanalizácie

Do konca r. 2015
kolaudácia

B.1.1.Udržiavanie kultúrnych
a spoločenských aktivít v obci

splnené

A. 1.2 Opatrenia pre zabezpečenie napojenia
domácnosti na kanalizáciu

Realizácia v r.
2016

B.2.1. Tradičné kultúrne podujatia
a pestovanie miestnych zvyklostí

čiastočne
splnené

A. 2.1 Dobudovanie protipovodňových zábran

nesplnené

C.1.1. Dokončenie výstavby ihriska

nesplnené

A. 3.1 Rekonštrukcia miestnych chodníkov

nesplnené

C.1.2. Vybudovanie ubytovania pre
turistov

nesplnené

A. 4. 1 Výstavba prírodného amfiteátra

nesplnené

C.3.1. Premiestnenie dvoch lyžiarskych
vlekov za účelom zlepšenia využiteľnosti
prírodných podmienok

čiastočne
splnené

A. 5.1 Rozšírenie technickej infraštruktúry na
bytovú výstavbu

nesplnené

Zdroj: OcÚ Petrovce

