
Aktualizácia č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce na roky 2015 - 2021  
 

 Strana 1 

 

 
 
 

AKTUALIZÁCIA č. 1 
PROGRAM ROZVOJA OBCE PAŇOVCE  

 
2015 - 2021 

  
 

 
 
 

  
 

Názov: Aktualizácia č. 1 Program rozvoja obce Paňovce 
na roky 2015 - 2021 

Územné vymedzenie: obec Paňovce 

Územný plán obce schválený: áno 

Dátum schválenie PRO: 08.12.2015  

Dátum schválenia aktualizácie č. 1  

Dátum platnosti: od 08.12.2015 do 31. 12. 2021 

Verzia: 1.1 

Publikovaný verejne:  

Vypracoval: PhDr. Martin Fialek 

 
 
 

  
 
 



Aktualizácia č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce na roky 2015 - 2021  
 

 Strana 2 

 

OBSAH  
 
ÚVOD  ............................................................................................................................ 3   
1. ANALYTICKÁ ČASŤ  .................................................................................................... 5 

Vyhodnotenie doteraz splnených opatrení PRO  ............................................................... 5  
2. PROGRAMOVÁ ČASŤ  ................................................................................................ 7 

Merateľné indikátory  ...................................................................................................... 10 
3. REALIZAČNÁ ČASŤ  .................................................................................................. 18 

Akčný plán  ....................................................................................................................... 18 
4. FINANČNÁ ČASŤ  ..................................................................................................... 21 

4.1 Aktualizácia - Indikatívny finančný plán PRO  ............................................................ 21 
4.2 Aktualizácia - Finančná časť  ....................................................................................... 22 

ZÁVER  .......................................................................................................................... 30 
PRÍLOHY  ...................................................................................................................... 31 

Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu a pracovných skupín Aktualizácie PRO  ... 31  
Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PRO  ........................................ 31 
Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PRO  .............................................................. 31 
Príloha č. 4 - Zoznam formulárov a tabuliek  ................................................................... 32    
Príloha č. 5 - Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu  .................................................. 33    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktualizácia č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce na roky 2015 - 2021  
 

 Strana 3 

 

ÚVOD  
 
Program rozvoja obce je dokument, ktorý je strategický a zároveň flexibilný a dáva nám 
možnosť reagovať na aktuálne potreby vyplývajúce z analýz jednotlivých oblastí obce.  
Program rozvoja obce Paňovce na obdobie rokov 2015 - 2021 prechádza prvou aktualizáciou, 
nakoľko samospráva a obyvatelia obec aktívne pristupujú k životu a dianiu v obci, využívajú 
možnosť aktualizovania dokumentu PRO a to vzhľadom na nové požiadavky a potreby najmä 
v oblasti starostlivosti o prírodu a zdravé životné prostredie v obci.  
Aktualizácia č. 1 PRO zahŕňa čiastkové vyhodnotenie doteraz zrealizovaných opatrení 
a doplnenie nových opatrení. Nové doplnené opatrenia nemajú závažný charakter na zmenu 
platného PRO na základe čoho je Aktualizácia č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce na roky 
2015 - 2021 označená ako Verzia 1.1. Na aktualizáciu programovej časti nadväzuje aj 
aktualizácia realizačnej a finančnej časti PRO.  
   
Formulár č. Ú 8 - Štruktúra dokumentu    

Úvod 
Táto časť zahŕňa: 

 obsah dokumentu podľa jednotlivých kapitol, 
Analytická časť  
Táto časť obsahuje: 

 analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia,  
 ex-post hodnotenie existujúceho PHSR,  
 dotazník - zameranie sa na nové požiadavky obyvateľov obce  

Strategická časť   
Táto časť obsahuje: 

 aktualizáciu formulácie a návrhov stratégie,  
 aktualizovaný výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach 

rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna). 
Programová časť  
Táto časť obsahuje: 

 aktualizáciu konkrétnych opatrení a  aktivít vrátane ich priradenia k jednotlivým 
cieľom a prioritám, 

 aktualizovaný súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a 
cieľových hodnôt.  

Realizačná časť  
Táto časť obsahuje: 

 aktualizovaný akčný plán na celé programové obdobie PRO – vecný a časový 
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov. 

Finančná  časť 
Táto časť obsahuje: 

 aktualizovaný indikatívny finančný plán na celú realizáciu PRO,  
 aktualizovaný model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít za 

účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet 
obce/VÚC.  

Záver 
Obsahuje informáciu o schválení  a  zverejnení Aktualizácie č. 1 PRO. 
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Povinné prílohy  
 Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu a pracovných skupín zapojených do 

spracovania Aktualizácie č. 1 PRO 
 Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v Aktualizácii č. 1 PRO 

(východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)  
 Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v Aktualizácii č. 1 PRO 
 Príloha č. 5 - Zoznam formulárov a tabuliek   

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2019, vlastné spracovanie  
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1. ANALYTICKÁ ČASŤ 
 

Analytická časť Aktualizácie č.1 PRO je zameraná najmä na splnenie stanovených opatrení 
v rámci platného PRO na roky 2015 - 2021. Prehľad vyhodnotenia opatrení PRO je uvedený 
v tabuľke č. 1, obsahujúcej tie opatrenia, ktoré boli splnené alebo boli splnené čiastočne.   
 

Tabuľka 1: Vyhodnotenie doteraz splnených opatrení v rámci platného PRO (2015 - 2021) 

Prioritná oblasť / Opatrenie Hodnotenie 
splnené / nesplnené  

Prioritná oblasť 2: Technická infraštruktúra 

2.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci čiastočne splnené 

2.1.4. Rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok čiastočne splnené  

2.1.5. Vybudovanie parkovísk čiastočne splnené 

2.2.3. Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie čiastočne splnené 

2.3.1. Dostavba verejného osvetlenia podľa potreby (novo 
budované obytné lokality) splnené  

Prioritná oblasť 4: Školstvo   

4.1.1. Zabezpečenie úpravy a údržby školského dvora čiastočne splnené  

4.2.3. Denný letný tábor čiastočne splnené  

Prioritná oblasť 8: Ochrana a bezpečnosť  

8.1.2. Zrekonštruovanie budovy požiarnej zbrojnice splnené  

8.1.3  Zriadenie kamerového systému v obci čiastočne splnené  

Prioritná oblasť 9: Životné prostredie  

9.2.1 Výsadba a revitalizácia verejných priestranstiev v obci 
(vysadenie stromoradí) čiastočne splnené  

Prioritná oblasť 10: Administratíva  

10.1.1. Zrekonštruovanie budovy Obecného úradu splnené  

Zdroj: ObÚ Paňovce, 2019, vlastné spracovanie   

 
V rámci prioritnej oblasti 2: Technická infraštruktúra bolo splnené opatrenie „Dostavba 
verejného osvetlenia podľa potreby (novo budované obytné lokality)“, kde bolo dostavané 
verejné osvetlenie v novobudovaných obytných lokalitách a to v celkovej výške 2000 €. 
Splnené bolo aj opatrenie „Zrekonštruovanie budovy požiarnej zbrojnice“ v rámci prioritnej 
oblasti 8: Ochrana a bezpečnosť. Zrekonštruovanie požiarnej zbrojnice sa realizovalo 
s finančnou podporou a to vo výške 29990€, obec spolufinancovala sumou 3000€ (celková 
výška rekonštrukcie bola 32990 €). Taktiež bola zrekonštruovaná budova Obecného úradu 
v Paňovciach, ktorá bola zahrnutá v prioritnej oblasti 10: Administratíva. Celková výška 
financií vynaložená na zrekonštruovanie  budovy Obecného úhradu bola 3000 €. Túto 
rekonštrukciu financovala obec sama.    
V realizácií opatrení, ktoré boli splnené čiastočne sa plánuje pokračovať ďalšom období. 
Realizácia čiastočne splnených opatrení bola nasledovná: 

 2.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci - v obci bola vybudovaná nová 
ulica „Ulička“, prístupová komunikácia k „miestu stíšenia“, miestna komunikácia za 
záhradami bola vysypaná kameninovou drťou a na veľmi poškodené miestne 
komunikácie bol položený nový asfalt - doteraz vynaložené financie: obec 25000€. 
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 2.1.4. Rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok - v súčasnosti je jedna 
autobusová zastávka nová - doteraz vynaložené financie: obec 60€ + dotácia 1900€. 

 2.1.5. Vybudovanie parkovísk - pri cintoríne, kde bolo parkovanie možné na trávniku, 
je v súčasnosti vybudovaných 5 parkovacích miest - doteraz vynaložené financie: 
obec 2000€. 

 2.2.3. Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie - doteraz vynaložené financie: obec 
16500€.  

 4.1.1. Zabezpečenie úpravy a údržby školského dvora - na školskom dvore bol 
položený nový asfalt a vymaľované dopravné ihrisko - doteraz vynaložené financie: 
obec 4800€.  

 4.2.3. Denný letný tábor - v roku 2016 a 2019 sa konal Paňovský denný letný tábor - 
doteraz vynaložené financie: dotácia 600€.   

 8.1.3  Zriadenie kamerového systému v obci - bol vybudovaný kamerový systém 
v obci, ktorý má v súčasnosti 6 kamier. V rozširovaní kamerového systému 
plánujeme pokračovať - doteraz vynaložené financie: obec 1800€ + dotácia 7000€.  

 9.2.1 Výsadba a revitalizácia verejných priestranstiev v obci (vysadenie stromoradí) - 
na Hlavnej ulici bolo vysadených 52 kusov stromčekov z druhov hloh, jarabina 
a čerešňa. V rámci tohto opatrenia boli plánované 3 etapy. V súčasnosti sú 
zrealizované 2 etapy a v tretej etape sa plánuje pokračovať - doteraz vynaložené 
financie: obec 1100€ + dotácia 4700€.  

 
 

Tabuľka 2: Sumarizácia príjmov a výdavkov obce Paňovce za rok 2018  

PRÍJMY VÝDAVKY  

Bežné 307 844,00 € Bežné 296 612,00 € 

rozdiel: 
11 232,00 € 

Kapitálové ------- Kapitálové 44 628,00 € 

rozdiel: 
- 44 628,00 € 

Finančné operácie 42 300,00 €  Finančné operácie ------ 

rozdiel: 
42 300,00 € 

  

Celkom 350 144,00 € Celkom 341 240,00 € 

rozdiel celkom: 
8904,00 €  

Zdroj: www.obecpanovce.sk, 2019, vlastné spracovanie   

 
 
 
 
 
 
 
 



Aktualizácia č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce na roky 2015 - 2021  
 

 Strana 7 

 

2. PROGRAMOVÁ ČASŤ  
 
Programová časť PRO nadväzuje na strategickú časť, ktorá neprešla aktualizáciou, nakoľko 
strategická vízia obce Paňovce sa nemení. Práve naopak, obec chce byť naďalej atraktívnou a 
bezpečnou obcou pre obyvateľov a turisticky príťažlivou pre návštevníkov. Zároveň chce 
svojim obyvateľom poskytnúť kvalitnú infraštruktúru vo všetkých oblastiach života.  
Aktualizácia PRO je prvkom efektívneho a strategického plánovania, ktorý obec využíva 
v rámci prehodnotenia doteraz splnených opatrení a zároveň doplnenia nových opatrení, 
ktoré si vyžaduje aktuálna situácia v obci.     
Programová časť obsahuje aktualizovaný podrobný zoznam opatrení a aktivít na 
zabezpečenie realizácie PRO v jednotlivých prioritných oblastiach (hospodárskej, sociálnej 
a environmentálnej).  
Opatrenia, ktoré boli splnené (Tabuľka 1), nie sú súčasťou zoznamu. Aktualizovali sa prioritné 
oblasti Rozvoj bývania, Kultúra a šport, Cestovný ruch, Ochrana a bezpečnosť a Životné 
prostredie. Zmeny, ktoré si vyžiadali aktualizáciu PRO nie sú natoľko zásadné, aby bolo 
potrebné spracovať nový samostatný dokument PRO, ale aktualizoval sa platný PRO, 
v ktorom sa zohľadnili zmeny v obci za posledné 4 roky.  
Najvýraznejšími doplneniami v Aktualizovanom PRO sú opatrenia: 

 6.1.8 Vybudovanie javiska  
 7.1.5 Vybudovanie oddychovej kyslíkovej cesty na relaxáciu  
 8.1.3 Vybudovanie novej hasičskej zbrojnice  
 9.1.4 Vybudovanie zberného dvora  

V súčasnosti je k dvom opatreniam (Vybudovanie javiska a Výstavba detského ihriska) 
schválená dotácia.  
 
Prioritná oblasť 1. Hospodárstvo 
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre vznik a rozvoj malých a stredných podnikov a zabezpečiť 
udržanie a rozvoj poľnohospodárstva.  
 
Opatrenie 1.1 Podpora malého a stredného podnikania 
Aktivity:  

1.1.1 Podpora obchodných a komerčných služieb v obci 
1.1.2 Podpora vzniku rekreačných a gastronomických zariadení  

 
Opatrenie 1.2 Podpora poľnohospodárstva 
Aktivity: 

1.2.1 Podpora rozvoja poľnohospodárstva a chovateľstva 
1.2.2 Podpora spolupráce v oblasti poľnohospodárstva a chovateľstva na regionálnej 

úrovni  
 
Prioritná oblasť 2. Technická infraštruktúra 
Cieľ: Zabezpečiť  a vytvoriť podmienky pre skvalitnenie života a bezpečnosti obyvateľov obce.   
 
Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry 
Aktivity: 

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 
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2.1.2 Rekonštrukcia chodníkov v obci 
2.1.3 Rozvoj cyklotrasy  
2.1.4 Rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok  
2.1.5 Vybudovanie parkovísk (cintorín, ....)   
2.1.6 Dobudovanie vodovodu (800 m) 

 
Opatrenie 2.2 Zlepšenie stavu kanalizácie 
Aktivity: 

2.2.1 Vybudovanie splaškovej kanalizácie 
2.2.2 Pravidelná údržba dažďovej kanalizácie  
2.2.3 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie  

 
Prioritná oblasť 3. Rozvoj bývania 
Cieľ: Podporiť a vytvoriť podmienky pre individuálnu výstavbu s ohľadom na zotrvanie najmä 
mladých rodín v obci. 
 
Opatrenie 3.1 Rozvoj výstavby rodinných domov  
Aktivity: 

3.1.1 Vysporiadanie pozemkov a vznik nových stavebných pozemkov 
3.1.2 Nová IBV cca 30 rodinných domov  

 
Prioritná oblasť 4. Školstvo 
Cieľ: Skvalitniť podmienky výučby a rozšíriť mimoškolské aktivity.   
 
Opatrenie 4.1 Zlepšenie stavu školských zariadení 
Aktivity:  

4.1.1 Zabezpečenie úpravy a údržby školského dvora  
4.1.2 Modernizovanie školského vybavenia a učebných pomôcok podľa aktuálnych 

potrieb vzdelávania (vybudovanie altánku na výučbu prírodovedných predmetov)   
4.1.3 Zateplenie budovy ZŠ s MŠ 
4.1.4 Rekonštrukcia strechy budovy ZŠ s MŠ  

 
Opatrenie 4.2 Rozvoj mimoškolských aktivít 
Aktivity: 

4.2.1 Podpora záujmovej činnosti (krúžok tanečný, spevokol) 
4.2.2 Podpora vzniku Klubu pre mladých v spolupráci s farnosťou     
4.2.3 Denný letný tábor  

 
Prioritná oblasť 5. Sociálna infraštruktúra 
Cieľ: Podporiť vznik a rozvoj sociálnych služieb s ohľadom na aktuálne potreby obyvateľov 
a demografický vývoj.  
 
Opatrenie 5.1 Aktívne opatrenia služieb zamestnanosti 
Aktivity: 

5.1.1 Vytvorenie efektívneho systému na poskytovanie informácií o voľných 
pracovných miestach a o rekvalifikačných kurzoch 
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5.1.2 Zapájanie dlhodobo nezamestnaných do aktivačných programov v obci 
 
Opatrenie 5.2 Skvalitňovanie sociálnych služieb 
Aktivity: 

5.2.1 Vybudovanie zariadenia sociálnej starostlivosti  
5.2.2 Poskytovanie terénnych sociálnych služieb obyvateľom obce (napr. rozvoz liekov, 

stravy)    
5.2.3 Podpora zotrvania klienta v jeho prirodzenom prostredí 

 
Prioritná oblasť 6. Kultúra a šport 
Cieľ: Podporovať a vytvárať priestor a možnosti kultúrneho a športového života v obci.   
 
Opatrenie 6.1 Rozvoj a skvalitňovanie kultúrneho života v obci 
Aktivity: 

6.1.1 Podpora tradícií v obci 
6.1.2 Vytváranie a podpora spoločenských aktivít pre obyvateľov obce   
6.1.3 Vytvorenie priestorov pre spoločensko-kultúrne a voľnočasové aktivity 
6.1.4 Sprevádzkovanie Obecnej knižnice   
6.1.5 Zrekonštruovanie budovy Kultúrneho domu  
6.1.6 Rozšírenie budovy Kultúrneho domu  
6.1.7 Zrekonštruovanie Domu smútku  
6.1.8 Vybudovanie javiska  

 
Opatrenie 6.2 Rozvoj športových aktivít 
Aktivity: 

6.2.1 Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci  
6.2.2 Výstavba detského ihriska  
6.2.3 Podpora športových aktivít v obci 
6.2.4 Podpora talentovanej mládeže  

 
Prioritná oblasť 7. Cestovný ruch 
Cieľ: Zatraktívniť obec z pohľadu turizmu a zvýšiť návštevnosť obce.  
 
Opatrenie 7.1 Zvýšenie turistickej atraktívnosti obce 
Aktivity: 

7.1.1 Rozvoj agroturistických aktivít so zameraním na vzdelávacie a zážitkové aktivity  
7.1.2 Podpora propagácie obce 
7.1.3 Podpora spolupráce v oblasti cestovného ruchu na regionálnej úrovni  
7.1.4 Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry (informačné tabule, lavičky, stojany na 

bicykle)  
7.1.5 Vybudovanie oddychovej kyslíkovej cesty na relaxáciu  

 
Prioritná oblasť 8. Ochrana a bezpečnosť 
Cieľ: Vytvárať podmienky pre bezpečný život v obci.  
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Opatrenie 8.1 Zvýšenie a zefektívnenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov obce a ich majetku 
a majetku obce 
Aktivity: 

8.1.1 Podpora činnosti DHZ 
8.1.2 Rozšírenie kamerového systému  
8.1.3 Vybudovanie novej hasičskej zbrojnice   

   
Prioritná oblasť 9. Životné prostredie 
Cieľ: Zvyšovať kvalitu životného prostredia a informovanosti obyvateľov.   
 
Opatrenie 9.1 Zvyšovanie ochrany životného prostredia 
Aktivity: 

9.1.1 Rekultivácia čiernych skládok 
9.1.2 Zamedzenie vypúšťania žúmp do potokov - osveta  
9.1.3 Zvýšiť informovanosť a poradenstvo pre obyvateľov obce v oblasti životného 

prostredia  
9.1.4 Vybudovanie zberného dvora  

 
Opatrenie 9.2 Podpora rozvoja aktivít v oblasti ochrany životného prostredia 
Aktivity: 

9.2.1 Výsadba a revitalizácia verejných priestranstiev v obci (vysadenie stromoradí)  
 
Prioritná oblasť 10. Administratíva 
Cieľ: Byť otvorenou a efektívnou samosprávou s ohľadom na potreby obyvateľov obce, 
poskytovanie služieb a rozvoj obce.    
 
Opatrenie 10.1 Zefektívnenie a skvalitnenie činnosti samosprávy   
Aktivity: 

10.1.1. Podpora aktívnej participácie obyvateľov obce na veciach verejných 
10.1.2. Aktívna komunikácia samosprávy s obyvateľmi obce a monitoring potrieb 
  obyvateľov obce 

 

MERATEĽNÉ INDIKÁTORY  
V oblasti stratégie a plánovania má svoje nezastupiteľné miesto monitorovanie plánovaných 
opatrení a aktivít. Monitorovanie plnenia opatrení a aktivít bude stálym procesom, ktorý 
poukáže na realizované zmeny, stav implementácie, výsledkov a dopadov. Cieľom 
monitorovania je získanie obrazu o skutočnom plnení opatrení a aktivít a možnosti 
aktualizovania opatrení.  
 
Monitorovanie realizácie opatrení a aktivít reprezentujú nasledovné procesy: 

 Priebežné monitorovanie 
 Ročná monitorovacia správa za jednotlivé aktivity 
 Ročná hodnotiaca správa o realizácii akčného plánu 
 Aktualizácia akčného plánu podľa potreby  
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Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PRO a to 
ukazovateľ „výstup“ a „dopad“.  
Ukazovatele výstupu označujú hmatateľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou 
opatrení, vyjadrené v merateľných fyzických alebo peňažných jednotkách. Odrážajú 
skutočnosť, že niečo bolo vytvorené, vyprodukované, zriadené, zrealizované. 
Ukazovatele dopadu vyjadrujú dlhodobý efekt zrealizovaného opatrenia na územie a cieľovú 
skupinu a následky dosiahnutých výsledkov zrealizovaného opatrenia.  
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Zoznam monitorovacích indikátorov/ukazovateľov 
 
Formulár č. P 2 - Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PRO - aktualizácia  

Prioritná oblasť 1. Hospodárstvo 
Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 

Ukazovateľ 
výsledku 

Merná 
jednotka 

Informačný 
zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

východisková 
hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

1.1 Podpora malého a 
stredného podnikania 

1.1.1 Podpora obchodných a 
komerčných služieb v obci 

počet nových podnikateľských 
subjektov 

dopad  počet 
obec 

Paňovce  
0 0 1 

1.1.2 Podpora vzniku rekreačných a 
gastronomických zariadení 

počet nových zariadení 
dopad  počet 

obec 
Paňovce  

0 0 - 

1.2 Podpora 
poľnohospodárstva  

1.2.1 Podpora rozvoja 
poľnohospodárstva a chovateľstva 

počet podporených projektov 
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

1.2.2 Podpora spolupráce v oblasti 
poľnohospodárstva a chovateľstva na 
regionálnej úrovni 

počet dohôd o spolupráci 
dopad počet 

obec 
Paňovce  0 0 1 

 
Prioritná oblasť 2. Technická infraštruktúra 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Východiskov
á hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

2.1 Rozvoj dopravnej 
infraštruktúry 

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci 

dĺžka vybudovaných a 
rekonštruovaných ciest a komunikácií 

výstup km 
obec 

Paňovce  
0 0 1 

2.1.2 Rekonštrukcia chodníkov v obci dĺžka zrekonštruovaných chodníkov  
výstup km 

obec 
Paňovce  

0 0 3 

2.1.3 Rozvoj cyklotrasy  dĺžka vybudovanej cyklotrasy  
výstup km 

obec 
Paňovce  

0 0 2 

2.1.4 Rekonštrukcia autobusových 
zastávok 

zrealizovanie diela  
výstup počet  

obec 
Paňovce  

0 1 2 

2.1.5 Vybudovanie parkovísk (cintorín, 
...)  

počet vybudovaných parkovísk  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 1 2 

2.1.6 Dobudovanie vodovodu (800 m) dĺžka dobudovaného vodovodu   
výstup m 

obec 
Paňovce  

0 0 800 

2.2 Zlepšenie stavu kanalizácie 2.2.1 Vybudovanie splaškovej 
kanalizácie 

dĺžka vybudovanej splaškovej 
kanalizácie 

výstup km  
obec 

Paňovce  
0 0 6 

2.2.2 Pravidelná údržba dažďovej 
kanalizácie  

počet vykonaných prehliadok 
a údržbárskych prác  

výstup počet  
obec 

Paňovce  
0 0 7 
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2.2.3 Rekonštrukcia dažďovej 
kanalizácie  

dĺžka zrekonštruovanej dažďovej 
kanalizácie  

výstup km 
obec 

Paňovce  
0 0 6 

 
Prioritná oblasť 3. Rozvoj bývania 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Východiskov
á hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

3.1 Rozvoj výstavby rodinných 
domov  

3.1.1 Vysporiadanie pozemkov a vznik 
nových stavebných pozemkov  

% - ny podiel vysporiadaných a nových 
stavebných pozemkov  

dopad % 
obec 

Paňovce  
0 0 - 

3.1.2 Nová IBV cca 30 rodinných 
domov  

počet vystavených rodinných domov  
výstup počet  

obec 
Paňovce  

0 0 30 

 
Prioritná oblasť 4. Školstvo 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Východiskov
á hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

4.1 Zlepšenie stavu školských 
zariadení  

4.1.1 Zabezpečenie úpravy a údržby 
školského dvora  

vykonávanie diela 
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 1 2 

4.1.2 Modernizovanie školského 
vybavenia a učebných pomôcok podľa 
aktuálnych potrieb vzdelávania 
(vybudovanie altánku na výučbu 
prírodovedných predmetov)  

počet zabezpečených moderných 
vzdelávacích pomôcok, vybudovanie 
altánku  výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

4.1.3 Zateplenie budovy ZŠ s MŠ zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

4.1.4 Rekonštrukcia strechy budovy ZŠ s 
MŠ 

zrealizovanie diela  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

4.2 Rozvoj mimoškolských 
aktivít 

4.2.1 Podpora záujmovej činnosti 
(krúžok tanečný, spevokol) 

podporené aktivity  
dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 12 

4.2.2 Podpora vzniku Klubu pre mladých 
v spolupráci s farnosťou   

zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

4.2.3 Denný letný tábor zrealizovanie aktivity  
výstup počet 

obec 
Paňovce 

0 2 6 
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Prioritná oblasť 5. Sociálna infraštruktúra 
Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 

Ukazovateľ 
výsledku 

Merná 
jednotka 

Informačný 
zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Východiskov
á hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

5.1 Aktívne opatrenia služieb 
zamestnanosti 

5.1.1 Vytvorenie efektívneho systému 
na poskytovanie informácií o voľných 
pracovných miestach a o 
rekvalifikačných kurzoch  

počet aktívnych záujemcov o 
poskytované služby  

dopad počet 
obec 

Paňovce  
0 0 2 

5.1.2 Zapájanie dlhodobo 
nezamestnaných do aktivačných 
programov v obci 

počet zapojených dlhodobo 
nezamestnaných  dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

5.2 Skvalitňovanie sociálnych 
služieb 

5.2.1 Vybudovanie zariadenia sociálnej 
starostlivosti  

zrealizovanie diela  
dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 - 

 

5.2.2 Poskytovanie terénnych sociálnych 
služieb obyvateľom obce (napr. rozvoz 
liekov, stravy)   

počet klientov sociálnych služieb  
dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

5.2.3 Podpora zotrvania klienta v jeho 
prirodzenom prostredí 

počet podporených klientov  
dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

 
Prioritná oblasť 6. Kultúra a šport 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Východiskov
á hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

6.1 Rozvoj a skvalitnenie 
kultúrneho života v obci 

6.1.1 Podpora tradícií v obci počet podporených aktivít   
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

6.1.2 Vytváranie a podpora 
spoločenských aktivít pre obyvateľov 
obce  

počet podporených aktivít  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

6.1.3 Vytvorenie priestorov pre 
spoločensko-kultúrne a voľnočasové 
aktivity 

počet vytvorených priestorov  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

6.1.4 Sprevádzkovanie Obecnej knižnice   zrealizovanie diela  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

6.1.5 Zrekonštruovanie budovy 
Kultúrneho domu 

zrealizovanie diela  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

6.1.6 Rozšírenie budovy Kultúrneho 
domu  

zrealizovanie diela  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

6.1.7 Zrekonštruovanie Domu smútku zrealizovanie diela výstup počet obec 0 0 1 
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Paňovce  

6.1.8 Vybudovanie javiska zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Paňovce 

0 0 1 

6.2 Rozvoj športových aktivít 6.2.1 Vybudovanie multifunkčného 
ihriska v obci  

zrealizovanie diela  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

6.2.2 Výstavba detského ihriska zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

6.2.3 Podpora športových aktivít v obci počet podporených aktivít  
dopad  počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

6.2.4 Podpora talentovanej mládeže počet podporených talentov  
dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

 
Prioritná oblasť 7. Cestovný ruch 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Východiskov
á hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

7.1 Zvýšenie turistickej 
atraktívnosti obce  

7.1.1 Rozvoj agroturistických aktivít so 
zameraním na vzdelávacie a zážitkové 
aktivity 

počet aktivít 
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

7.1.2 Podpora propagácie obce propagačné materiály/aktivity (web, 
noviny, kalendár)  

dopad počet 
obec 

Paňovce  
0 0 21 

7.1.3 Podpora spolupráce v oblasti 
cestovného ruchu na regionálnej úrovni 

počet podpísaných dohôd o spolupráci  
dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

7.1.4 Vybudovanie doplnkovej 
infraštruktúry (informačné tabule, 
lavičky, stojany na bicykle) 

zrealizovanie diela  
dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

 
7.1.5 Vybudovanie oddychovej 
kyslíkovej cesty na relaxáciu 

zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Paňovce 

0 0 1 

 
Prioritná oblasť 8. Ochrana a bezpečnosť 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

Východiskov
á hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

8.1 Zvýšenie a zefektívnenie 
ochrany a bezpečnosti 
obyvateľov obce a ich majetku 
a majetku obce  

8.1.1 Podpora činnosti DHZ počet podporených projektov 
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

8.1.2 Rozšírenie kamerového systému počet kamier v obci  výstup / 
dopad 

počet  
obec 

Paňovce  
0 6 12 
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8.1.3 Vybudovanie novej hasičskej 
zbrojnice 

zrealizovanie diela 
výstup počet 

obec 
Paňovce 

1 1 2 

 
Prioritná oblasť 9. Životné prostredie 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015  

východisková 
hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

9.1 Zvyšovanie ochrany 
životného prostredia  

9.1.1 Rekultivácia čiernych skládok plocha rekultivovaných čiernych skládok 
výstup m

2
 

obec 
Paňovce  

0 0 1 

9.1.2 Zamedzenie vypúšťania žúmp do 
potokov - osveta  

počet aktivít  
dopad počet  

obec 
Paňovce  

0 0 35 

9.1.3 Zvýšiť informovanosť a 
poradenstvo pre obyvateľov obce v 
oblasti životného prostredia 

počet vykonaných aktivít  
dopad počet 

obec 
Paňovce  

0 0 7 

9.1.4 Vybudovanie zberného dvora zrealizovanie diela 
dopad počet 

obec 
Paňovce 

0 0 1 

9.2 Podpora rozvoja aktivít v 
oblasti životného prostredia  

9.2.1 Výsadba a revitalizácia verejných 
priestranstiev v obci (vysadenie 
stromoradí)  

zrealizovanie projektu - 3 etapy  
výstup počet 

obec 
Paňovce  

0 2 3 

 
Prioritná oblasť 10. Administratíva 

Opatrenie Aktivita Ukazovateľ 
Ukazovateľ 

výsledku 
Merná 

jednotka 
Informačný 

zdroj 

Východisková 
hodnota / 

2015 

východisková 
hodnota / 

2019 

Cieľová 
hodnota 
/ 2021 

10.1 Zefektívnenie 
a skvalitnenie činnosti 
samosprávy   

10.1.1 Podpora aktívnej participácie 
obyvateľov obce na veciach verejných  

% - ne vyčíslenie participujúcich 
obyvateľov obce na veciach verejných  

výstup % 
obec 

Paňovce  
0 0 60 

10.1.2 Aktívna komunikácia samosprávy 
s obyvateľmi obce a monitoring potrieb 
obyvateľov obce  

počet aktivít vykonaných s cieľom 
zefektívnenia komunikácie s obyvateľmi 
obce 

dopad  počet 
obec 

Paňovce  
0 0 14 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2019, vlastné spracovanie 
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V súčasnosti obec podala viacero projektov a ďalšie projekty plánuje podať. Aj takýmto 
spôsobom sa obec usiluje o ďalší rozvoj.  
Základné údaje o projektoch sú uvedené vo Formulári č. P 4 - Formulár na prípravu 
projektov.   
Formulár č. P 4 - Formulár na prípravu projektov 

Základné údaje o projektovom zámere č. 1  

Názov projektu Vybudovanie javiska  

Garant obec 

Začatie a ukončenie projektu 03.2020 – 07.2020 

Cieľ projektu dôstojné miesto pre kultúrne podujatia realizované v obci   

Užívatelia obec / občania obce 

Financovanie projektu obec – MAS Bodva ( 61 % - 39 % ): 46.250 € 

Základné údaje o projektovom zámere č. 2 

Názov projektu Výstavba detského ihriska 

Garant obec 

Začatie a ukončenie projektu 04.2020 -08.2020 

Cieľ projektu vytvorenie bezpečného priestoru pre aktívne trávenie 
voľného času detí 

Užívatelia deti  

Financovanie projektu MAS Bodva (100%): 18.000 €   

Zdroj: ObÚ Paňovce, 2019 
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3. REALIZAČNÁ ČASŤ  
  
AKČNÝ PLÁN REALIZÁCIE PRO  
Akčný plán je konkrétny harmonogram opatrení a aktivít zameraných na rozvoj jednotlivých 
prioritných oblastí. Opatrenia a aktivity boli definované v rámci stratégie rozvoja obce. Akčný 
plán obsahuje predpokladané termíny plnenia jednotlivých aktivít, zoznam inštitúcií 
zodpovedných za ich plnenie, predpokladané zdroje financovania a ukazovateľ výstupu.  
Formulár č. R 1 - Akčný plán - aktualizácia  

Opatrenie / Aktivita Termín Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 
výstupu 

Opatrenie 1.1 Podpora malého a stredného podnikania 

1.1.1 Podpora obchodných a komerčných 
služieb v obci 2015 - 2021 obec rozpočet obce dopad 

1.1.2 Podpora vzniku rekreačných 
a gastronomických zariadení  2015 - 2021  obec 

rozpočet obce, 
neziskový subjekt, 

VÚC 
dopad 

Opatrenie 1.2 Podpora poľnohospodárstva 

1.2.1 Podpora rozvoja poľnohospodárstva 
a chovateľstva 

2015 - 2021  obec 
rozpočet obce, 

EŠIF 
výstup 

1.2.2 Podpora spolupráce v oblasti 
poľnohospodárstva a chovateľstva na 
regionálnej úrovni  

2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií v obci 

 2019 - 2021 obec rozpočet obce výstup 

2.1.2 Rekonštrukcia chodníkov v obci 
2015 - 2020   obec 

rozpočet obce, 
MŽP SR  

výstup 

2.1.3 Rozvoj cyklotrasy  
 2015 - 2021 obec 

rozpočet obce, 
MŽP SR 

výstup 

2.1.4 Rekonštrukcia autobusových 
zastávok 

2015 - 2021  obec  
rozpočet obce, 

MŽP SR  
výstup 

2.1.5 Vybudovanie parkovísk (cintorín, ...)  2015 - 2021  obec, SAD a.s. rozpočet obce výstup 

2.1.6 Dobudovanie vodovodu  
2018 - 2021   obec 

rozpočet obce, 
EŠIF 

výstup 

Opatrenie 2.2 Zlepšenie stavu kanalizácie 

2.2.1 Vybudovanie splaškovej kanalizácie 
2015 - 2021  obec 

rozpočet obce, 
EŠIF 

výstup 

2.2.2 Pravidelná údržba dažďovej 
kanalizácie  

2015 - 2021  obec  rozpočet obce  výstup 

2.2.3 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie  
2016 - 2021  obec 

rozpočet obce, 
MŽP SR  

výstup 

Opatrenie 3.1 Rozvoj výstavby rodinných domov  

3.1.1 Vysporiadanie pozemkov a vznik 
nových stavebných pozemkov 

 2015 - 2021 obec rozpočet obce dopad 

3.1.2 Nová IBV cca 30 rodinných domov  
2015 - 2021 

obec / 
vlastník 

nehnuteľností 

investor / vlastník 
nehnuteľností 

výstup 

Opatrenie 4.1 Zlepšenie stavu školských zariadení 

4.1.1 Zabezpečenie úpravy a údržby 
školského dvora   

2015 - 2021 obec rozpočet obce výstup 

4.1.2 Modernizovanie školského 
vybavenia a učebných pomôcok podľa 

 2016 - 2021 obec 
rozpočet obce, 

neziskové 
výstup 
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aktuálnych potrieb vzdelávania 
(vybudovanie altánku na výučbu 
prírodovedných predmetov) 

subjekty  

4.1.3 Zateplenie budovy ZŠ s MŠ 
2015 - 2021  obec 

rozpočet obce, 
EŠIF 

výstup 

4.1.4 Rekonštrukcia strechy budovy ZŠ s 
MŠ 

2015 - 2021  obec  
rozpočet obce, 

EŠIF  
výstup 

Opatrenie 4.2 Rozvoj mimoškolských aktivít 

4.2.1 Podpora záujmovej činnosti (krúžok 
tanečný, spevokol) 

2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

4.2.2 Podpora vzniku Klubu pre mladých 
v spolupráci s farnosťou  

2015 - 2021  obec rozpočet obce výstup 

4.2.3 Denný letný tábor  
2016 - 2021  obec  

rozpočet obce, 
súkromný sektor  

výstup 

Opatrenie 5.1 Aktívne opatrenia služieb zamestnanosti 

5.1.1 Vytvorenie efektívneho systému na 
poskytovanie informácií o voľných 
pracovných miestach a o rekvalifikačných 
kurzoch 

2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

5.1.2 Zapájanie dlhodobo 
nezamestnaných do aktivačných 
programov v obci 

2015 - 2021   obec 
rozpočet obce, 
EŠIF, MPSVR SR  

dopad 

Opatrenie 5.2 Skvalitňovanie sociálnych služieb 

5.2.1 Vybudovanie zariadenia sociálnej 
starostlivosti  

v štádiu 
úvah  

obec 
rozpočet obce, 

EŠIF 
dopad 

5.2.2  Poskytovanie terénnych sociálnych 
služieb obyvateľom obce (napr. rozvoz 
liekov, stravy, ...) 

 2015 - 2021 obec rozpočet obce  dopad 

5.2.3 Podpora zotrvania klienta v jeho 
prirodzenom prostredí 

2015 - 2021  obec 
rozpočet obce 

dopad 

Opatrenie 6.1 Rozvoj a skvalitňovanie kultúrneho života v obci 

6.1.1 Podpora tradícií v obci 2015 - 2021  obec rozpočet obce výstup 

6.1.2 Vytváranie a podpora  
spoločenských aktivít pre obyvateľov obce  

2015 - 2021  obec rozpočet obce výstup 

6.1.3 Vytvorenie priestorov pre 
spoločensko-kultúrne a voľnočasové 
aktivity 

2015 - 2021  obec rozpočet obce výstup 

6.1.4 Sprevádzkovanie Obecnej knižnice 2015 - 2021  obec rozpočet obce  výstup  

6.1.5 Zrekonštruovanie budovy 
Kultúrneho domu 

2015 - 2021  obec 
rozpočet obce, 
MŽP SR, EŠIF  

výstup 

6.1.6 Rozšírenie budovy Kultúrneho domu 
2015 - 2021  obec 

rozpočet obce, 
EŠIF 

výstup 

6.1.7 Zrekonštruovanie Domu smútku  
2015 - 2021  obec  

rozpočet obce, 
MŽP SR  

výstup 

6.1.8 Vybudovanie javiska 
2019 - 2020 obec 

rozpočet obce, 
MAS Bodva  

výstup 

Opatrenie 6.2 Rozvoj športových aktivít 

6.2.1 Vybudovanie multifunkčného ihriska 
v obci 

2015 - 2021  obec 
rozpočet obce, ÚV 

SR, EŠIF 
výstup 

6.2.2 Výstavba detského ihriska 
2015 - 2020 obec 

rozpočet obce, 
MAS Bodva  

výstup 

6.2.3 Podpora športových aktivít v obci 2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

6.2.4 Podpora talentovanej mládeže 2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

Opatrenie 7.1 Zvýšenie turistickej atraktívnosti obce 
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7.1.1 Rozvoj agroturistických aktivít so 
zameraním na vzdelávacie a zážitkové 
aktivity  

2015 - 2021  obec rozpočet obce výstup 

7.1.2 Podpora propagácie obce 2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

7.1.3 Podpora spolupráce v oblasti 
cestovného ruchu na regionálnej úrovni 

2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

7.1.4 Vybudovanie doplnkovej 
infraštruktúry (informačné tabule, lavičky, 
stojany na bicykle)  

2015 - 2021  obec 
rozpočet obce, 

EŠIF 
dopad 

7.1.5 Vybudovanie oddychovej kyslíkovej 
cesty na relaxáciu 

2019 - 2021 obec 
rozpočet obce, 

EŠIF 
výstup 

Opatrenie 8.1 Zvýšenie a zefektívnenie ochrany a bezpečnosti obyvateľov obce a ich majetku a majetku obce  

8.1.1 Podpora činnosti DHZ 2015 - 2021 obec rozpočet obce výstup 

8.1.2 Rozšírenie kamerového systému  
2019 - 2021  obec 

rozpočet obce, 
EŠIF 

dopad 

8.1.3 Vybudovanie novej hasičskej 
zbrojnice 

2019 - 2021 obec 
rozpočet obce, 

EŠIF 
výstup 

Opatrenie 9.1 Zvyšovanie ochrany životného prostredia 

9.1.1 Rekultivácia čiernych skládok 2015 - 2021  obec rozpočet obce výstup 

9.1.2 Zamedzenie vypúšťania žúmp do 
potokov - osveta  

2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

9.1.3 Zvýšiť informovanosť a poradenstvo 
pre obyvateľov obce v oblasti životného 
prostredia 

2015 - 2021  obec  rozpočet obce dopad 

9.1.4 Vybudovanie zberného dvora 
2019 - 2021 obec 

rozpočet obce, 
EŠIF, MŽP SR 

dopad 

Opatrenie 9.2 Podpora rozvoja aktivít v oblasti ochrany životného prostredia 

9.2.1  Výstavba a revitalizácia verejných 
priestranstiev v obci (výsadba stromoradí)  

2015 - 2021  obec 
rozpočet obce, 

MŽP SR  
výstup 

Opatrenie 10.1 Zefektívnenie a skvalitnenie činnosti samosprávy   

10.1.1 Podpora aktívnej participácie 
obyvateľov obce na veciach verejných   

2015 - 2021  obec rozpočet obce výstup 

10.1.2 Aktívna komunikácia samosprávy 
s obyvateľmi obce a monitoring potrieb 
obyvateľov obce   

 2015 - 2021  obec rozpočet obce dopad 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2019, vlastné spracovanie 
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4. FINANČNÁ ČASŤ  
  
Finančná časť je aktualizovaná s ohľadom na programovú časť a zohľadňuje tak navýšenie 
finančného plánu pre doplnené opatrenia ako aj úpravu finančného plánu po splnení 
opatrení. Finančná časť obsahuje aktualizovaný: indikatívny rozpočet, finančný rámec pre 
realizáciu PRO a model viaczdrojového financovania PRO.   
 

4.1 Indikatívny finančný plán PRO 
 
Výška finančných prostriedkov uvedených v PRO pre potrebu realizácie jednotlivých aktivít, 
je stanovená orientačne/odhadom, nakoľko nie je možné stanoviť presnú výšku nákladov na 
realizáciu aktivít, keďže nie je vypracovaná projektová dokumentácia.  
Zdroje financovania regionálneho rozvoja definuje zákon č. 539/2008 o podpore 
regionálneho rozvoja nasledovne:  
(1) Regionálny rozvoj sa financuje: 
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol 
ministerstiev, 
b) zo štátnych účelových fondov, 
c) z rozpočtov vyšších územných celkov, 
d) z rozpočtov obcí, 
e) z prostriedkov fyzických osôb, 
f) z prostriedkov právnických osôb, 
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií, 
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených 
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi ((Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne 
dohody, Švajčiarsky finančný mechanizmus), 
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis. 
(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú 
finančné prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov.   
 
Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia - aktualizácia  

  

rok Spolu (tis. 
EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hospodárska 
oblasť 

rozpočet 
obce 
2015 95,17 € 95,17 € 107,67 € 

88,33 € 
(rozpočet 

obce 2019) 81,33 € 77,33 € 545,00 € 

Sociálna oblasť 

rozpočet 
obce 
2015 61,30 € 61,30 € 61,30 € 

60,30 € 
(rozpočet 

obce 2019) 95,30 € 82,55 € 422,05 € 

Environmentálna 
oblasť 

rozpočet 
obce 
2015  5,58 € 0,09 € 0,09 € 

0,08 € 
(rozpočet 

obce 2019) 60,08 € 38,58 € 104,50 €  

Spolu (tis. EUR) 

rozpočet 
obce 
2015  162,05 € 156,56 € 169,06 € 

148,71 € 
(rozpočet 

obce 2019) 236,71 € 198,46 € 1071,55 € 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2019, vlastné spracovanie 
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4.2 Finančná časť     
 
Finančný rámec pre realizáciu PRO obsahuje podrobné rozdelenie predpokladaných finančných zdrojov na realizáciu jednotlivých aktivít. 
Konkrétna výška investícií bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie a taktiež sa predpokladá, že bude vychádzať z procesu 
verejného obstarávania a v prípade financovania zo zdrojov EÚ aj od konkrétnych programov a zadefinovaných výziev.  
 

Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PRO (v tis. EUR) - aktualizácia  

Opatrenie Aktivita 
Klasifikácia 

stavieb - trieda 
Hlavný ukazovateľ 

Termín 
začatia a 

ukončenia 
aktivity/rok 

RN Spolu 
Verejné 
zdroje 
celkom 

Verejné zdroje 

Súkromné 
zdroje 

Úverové 
zdroje 

EIB 
príspevok 

(informatív
ne) 

Iné 
zdroje  

Národné 
zdroje 
celkom 

Zdroje EÚ 
(EŠIF) 

celkom 

a=b+e+f+g+h b=c+d c d e f g h 

I. HOSPODÁRSKA OBLASŤ  545,00 € 543,30 € 432,80 € 110,50 €    1,70 € 

Opatrenie 
1.1 

1.1.1 Podpora obchodných 
a komerčných služieb v 
obci 

 počet nových 
podnikateľských 
subjektov 

2015 - 2021 1,00 € 1,00 € 1,00 €      

1.1.2 Podpora vzniku 
rekreačných a 
gastronomických zariadení 

1230 - Budovy 
pre obchod 

a služby 

počet nových 
zariadení 2015 - 2021 2,00 € 1,00 € 1,00 €     1,00 € 

Opatrenie 
1.2  

1.2.1 Podpora rozvoja 
poľnohospodárstva a 
chovateľstva 

 počet podporených 
projektov  2015 - 2021 3,00 € 3,00 €  3,00 €     

1.2.2 Podpora spolupráce v 
oblasti poľnohospodárstva 
a chovateľstva na 
regionálnej úrovni 

 počet dohôd o 
spolupráci 

2015 - 2021 1,20 € 1,20 € 1,20 €      

Opatrenie 
2.1  

2.1.1 Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií v 
obci 

2112 - Miestne 
komunikácie 

dĺžka vybudovaných a 
rekonštruovaných 
ciest a komunikácií 

2019 - 2021 20,00 € 20,00 € 20,00 €      

2.1.2 Rekonštrukcia 
chodníkov v obci 

2112 - Miestne 
komunikácie 

dĺžka 
zrekonštruovaných 
chodníkov  

2015 - 2020 20,00 € 20,00 € 20,00 €      

2.1.3  Rozvoj cyklotrasy 2112 - Miestne 
komunikácie 

dĺžka vybudovanej 
cyklotrasy 

2015 - 2021 15,00 € 15,00 € 15,00 €      

2.1.4 Rekonštrukcia 
autobusových zastávok 

1241 - Budovy 
pre dopravu, 

zrealizovanie diela  
2015 - 2021 3,50 € 3,50 € 3,50 €      
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budovy pre 
elektronické 
komunikácie, 

stanice, 
terminály a 
pridružené 

budovy 

2.1.5  Vybudovanie 
parkovísk (cintorín, ...)  

2112 - Miestne 
komunikácie 

počet vybudovaných 
parkovísk  

2015 - 2021 2,00 € 2,00 € 2,00 €      

2.1.6 Dobudovanie 
vodovodu (800 m)  

2222 -  Miestne 
potrubné 

rozvody vody  

dĺžka vybudovaného 
vodovodu  2018 - 2021 50,00 € 50,00 €  50,00 €     

Opatrenie 
2.2  

2.2.1 Vybudovanie 
splaškovej kanalizácie 

2223 - Miestne 
kanalizácie 

dĺžka vybudovanej 
splaškovej kanalizácie 

2015 - 2021 300,00 € 300,00 € 300,00 €      

2.2.2 Pravidelná údržba 
dažďovej kanalizácie  

 počet vykonaných 
prehliadok 
a údržbárskych prác  

2015 - 2021 7,00 € 7,00 € 7,00 €      

2.2.3 Rekonštrukcia 
dažďovej kanalizácie  

2223 - Miestne 
kanalizácie 

dĺžka 
zrekonštruovanej 
dažďovej kanalizácie 

2016 - 2021 20,00 € 20,00 € 20,00 €      

Opatrenie 
7.1  

7.1.1 Rozvoj 
agroturistických aktivít so 
zameraním na vzdelávacie 
a zážitkové aktivity 

 počet aktivít 

2015 - 2021 1,00 € 1,00 € 1,00 €      

7.1.2 Podpora propagácie 
obce 

 propagačné 
materiály/aktivity 

2015 - 2021 8,00 € 8,00 € 8,00 €      

7.1.3 Podpora spolupráce v 
oblasti cestovného ruchu 
na regionálnej úrovni 

 počet podpísaných 
dohôd o spolupráci 2015 - 2021 3,00 € 3,00 € 3,00 €      

7.1.4 Vybudovanie 
doplnkovej infraštruktúry 
(informačné tabule, 
lavičky, stojany na bicykle)  

2412 - Ostatné 
športové a 
rekreačné 

stavby 

zrealizovanie diela  

2015 - 2021 9,00 € 9,00 €  9,00 €     

7.1.5 Vybudovanie 
oddychovej kyslíkovej cesty 
na relaxáciu 

 zrealizovanie diela 
2019 - 2021 16,00 € 16,00 € 2,50 € 13,50 €     

Opatrenie 
8.1  

8.1.1 Podpora činnosti DHZ  počet podporených 
projektov 

2015 - 2021 1,70 € 1,00 € 1,00 €     0,70 € 
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8.1.2 Rozšírenie 
kamerového systému 

2213 - Diaľkové 
telekomunikačn
é siete a vedenia 

počet kamier v obci 
2019 - 2021 5,00 € 5,00 €  5,00 €     

8.1.3 Vybudovanie novej 
hasičskej zbrojnice 

1274 - Ostatné 
budovy inde 
neuvedené 

zrealizovanie diela 
2019 - 2021 55,00 € 55,00 € 25,00 € 30,00 €     

Opatrenie 
10.1 

10.1.2  Podpora aktívnej 
participácie obyvateľov 
obce na veciach verejných 

 % - ne vyčíslenie 
participujúcich 
obyvateľov obce na 
veciach verejných 

2015 - 2021 1,00 € 1,00 € 1,00 €      

10.1.3  Aktívna 
komunikácia samosprávy s 
obyvateľmi obce a 
monitoring potrieb 
obyvateľov obce 

 počet aktivít 
vykonaných s cieľom 
zefektívnenia 
komunikácie s 
obyvateľmi obce  

2015 - 2021 0,60 € 0,60 € 0,60 €      

II. SOCIÁLNA OBLASŤ 422,05 € 418,55 € 321,55 € 97,00 € 0,50 €   3,00 € 

Opatrenie 
3.1  

3.1.1  Vysporiadanie 
pozemkov a vznik nových 
stavebných pozemkov 

 % - ny podiel 
vysporiadaných a 
nových stavebných 
pozemkov 

2015 - 2021 0,50 € 0,50 € 0,50 €      

3.1.2  Nová IBV cca 30 
rodinných domov  

 počet vystavených 
rodinných domov 

2015 - 2021 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Opatrenie 
4.1 

4.1.1  Zabezpečenie úpravy 
a údržby školského dvora 

 vykonávanie diela 
2015 - 2021 5,00 € 5,00 € 5,00 €      

4.1.2  Modernizovanie 
školského vybavenia 
a učebných pomôcok podľa 
aktuálnych potrieb  
vzdelávania (vybudovanie 
altánku na výučbu 
prírodovedných 
predmetov) 

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy pre 
vzdelávanie 

počet zabezpečených 
moderných 
vzdelávacích 
pomôcok, 
vybudovanie altánku  

2016 - 2018 3,00 €       3,00 € 

4.1.3 Zateplenie budovy ZŠ 
s MŠ  

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy pre 
vzdelávanie 

zrealizovanie diela  

2015 - 2021 10,00 € 10,00 € 1,00 € 9,00 €     

4.1.4 Rekonštrukcia strechy 
budovy ZŠ s MŠ  

1263 - Školy, 
univerzity a 
budovy pre 

zrealizovanie diela 
2015 - 2021 20,00 € 20,00 € 2,00 € 18,00 €     
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vzdelávanie 

Opatrenie 
4.2 

4.2.1 Podpora záujmovej 
činnosti (krúžok tanečný, 
spevokol)  

 podporené aktivity  
2015 - 2021 1,80 € 1,80 € 1,80 €      

4.2.2 Podpora vzniku Klubu 
pre mladých v spolupráci 
s farnosťou  

 zrealizovanie diela 

2015 - 2021 1,00 € 1,00 € 1,00 €      

4.2.3 Denný letný tábor   zrealizovanie aktivity  

2016 - 2021 0,50 €    0,50 €    

Opatrenie 
5.1 

5.1.1  Vytvorenie 
efektívneho systému na 
poskytovanie informácií o 
voľných pracovných 
miestach a o 
rekvalifikačných kurzoch 

 počet aktívnych 
záujemcov o 
poskytované služby 

2015 - 2021 2,00 € 2,00 € 2,00 €      

5.1.2  Zapájanie dlhodobo 
nezamestnaných do 
aktivačných programov 
v obci 

 počet zapojených 
dlhodobo 
nezamestnaných  

2015 - 2021 36,00 € 36,00 € 36,00 €      

Opatrenie 
5.2 

5.2.1 Vybudovanie 
zariadenia sociálnej 
starostlivosti 

 zrealizovanie diela  
v štádiu 

úvah 
-- -- -- -- -- -- -- -- 

5.2.2  Poskytovanie 
terénnych sociálnych 
služieb obyvateľom obce 
(napr. rozvoz liekov, stravy) 

 počet klientov 
sociálnych služieb 

2015 - 2021 7,50 € 7,50 € 7,50 €      

5.2.3 Podpora zotrvania 
klienta v jeho prirodzenom 
prostredí 

 počet podporených 
klientov  2015 - 2021 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Opatrenie 
6.1 

6.1.1  Podpora tradícií 
v obci 

 počet podporených 
aktivít  

2015 - 2021 9,00 € 9,00 € 9,00 €      

6.1.2 Vytváranie a podpora 
spoločenských aktivít pre 
obyvateľov obce  

 počet podporených 
aktivít  2015 - 2021 15,00 € 15,00 € 15,00 €      

6.1.3  Vytvorenie 
priestorov pre 
spoločensko-kultúrne a 

 počet vytvorených 
priestorov 2015 - 2021 -- -- -- -- -- -- -- -- 
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voľnočasové aktivity 

6.1.4 Sprevádzkovanie 
Obecnej knižnice  

 zrealizovanie diela  
2015 - 2021  10,00 € 10,00 € 10,00 €      

6.1.5  Zrekonštruovanie 
budovy Kultúrneho domu 

1261 -  Budovy 
pre kultúru a 

verejnú zábavu  

zrealizovanie diela 
2015 - 2021 70,00 € 70,00 € 70,00 €      

6.1.6  Rozšírenie budovy 
Kultúrneho domu 

1261 -  Budovy 
pre kultúru a 

verejnú zábavu  

zrealizovanie diela 
2015 - 2021 70,00 € 70,00 €  70,00 €     

6.1.7  Zrekonštruovanie 
Domu smútku  

1274 - Ostatné 
budovy inde 
neuvedené  

zrealizovanie diela 
2015 - 2021 15,00 € 15,00 € 15,00 €      

6.1.8 Vybudovanie javiska  zrealizovanie diela 2019 - 2020  46,25 € 46,25 € 46,25 €      

Opatrenie 
6.2 

6.2.1  Vybudovanie 
multifunkčného ihriska 
v obci 

2411 - Športové 
ihriská 

zrealizovanie diela  
2015 - 2021 50,00 € 50,00 € 50,00 €      

6.2.2  Výstavba detského 
ihriska 

2412 - Ostatné 
športové a 
rekreačné 

stavby 

zrealizovanie diela 

2019 - 2020 18,00 € 18,00 € 18,00 €      

6.2.3 Podpora športových 
aktivít v obci 

 počet podporených 
aktivít 

2015 - 2021 30,00 € 30,00 € 30,00 €      

6.2.4  Podpora 
talentovanej mládeže 

 počet podporených 
talentov 

2015 - 2021 1,50 € 1,50 € 1,50 €      

III. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 104,50 € 104,50 € 9,50 € 95,00 €     

Opatrenie 
9.1 

9.1.1 Rekultivácia čiernych 
skládok 

 plocha 
rekultivovaných 
čiernych skládok 

2015 - 2021 0,30 € 0,30 € 0,30 €      

9.1.2 Zamedzenie 
vypúšťania žúmp do 
potokov - osveta  

 počet aktivít  
2015 - 2021 -- -- -- -- -- -- -- -- 

9.1.3 Zvýšiť informovanosť 
a poradenstvo v oblasti 
životného prostredia 

 počet obyvateľov 
informovaných v 
oblasti životného 
prostredia 

2015 - 2021 0,20 € 0,20 € 0,20 €      

9.1.4 Vybudovanie 
zberného dvora 

 zrealizovanie diela 
2019 - 2021 100,00 € 100,00 € 5,00 € 95,00 €     

Opatrenie 9.2.1 Výsadba a 2412 - Ostatné plocha vybudovaných 2015 - 2021 4,00 € 4,00 € 4,00 €      
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Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2019, vlastné spracovanie 

 
Na základe finančného rámca bola vypracovaná aj matica viaczdrojového financovania, ktorá podrobne člení najmä zdroje verejného 
financovania.  
 
Formulár č. F 5 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica - aktualizácia  

Viaczdrojové financovanie  

Opatrenie Aktivita Celkové náklady 
Verejné zdroje Súkromné 

zdroje 
Iné zdroje 

EÚ štát VÚC obec 

I. HOSPODÁRSKA OBLASŤ  545,00 € 110,50 € 58,50 € 1,00 € 373,30 € 
 

1,70 € 

Opatrenie 1.1 

1.1.1 Podpora obchodných a komerčných služieb 
v obci 

1,00 €       1,00 €   
 

1.1.2 Podpora vzniku rekreačných a 
gastronomických zariadení 

2,00 €   
 

 1,00 €     1,00 € 

Opatrenie 1.2  

1.2.1 Podpora rozvoja poľnohospodárstva a 
chovateľstva 

3,00 € 3,00 €         
 

1.2.2 Podpora spolupráce v oblasti 
poľnohospodárstva a chovateľstva na regionálnej 
úrovni 

1,20 €       1,20 €   
 

Opatrenie 2.1  

2.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 20,00 €       20,00 €   
 

2.1.2 Rekonštrukcia chodníkov v obci 20,00 €   20,00 €       
 

2.1.3  Rozvoj cyklotrasy 15,00 €   15,00 €       
 

2.1.4 Rekonštrukcia autobusových zastávok 3,50 €   3,50 €       
 

2.1.5  Vybudovanie parkovísk (cintorín, ...)  2,00 €       2,00 €   
 

2.1.6 Dobudovanie vodovodu (800 m)  50,00 € 50,00 €         
 

Opatrenie 2.2  

2.2.1 Vybudovanie splaškovej kanalizácie 300,00 €       300,00 €   
 

2.2.2 Pravidelná údržba dažďovej kanalizácie  7,00 €       7,00 €   
 

2.2.3 Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie  20,00 €   20,00 €       
 

Opatrenie 7.1  

7.1.1 Rozvoj agroturistických aktivít so 
zameraním na vzdelávacie a zážitkové aktivity 

1,00 €       1,00 €   
 

7.1.2 Podpora propagácie obce 8,00 €       8,00 €   
 

7.1.3 Podpora spolupráce v oblasti cestovného 
ruchu na regionálnej úrovni 

3,00 €       3,00 €   
 

9.2 revitalizácia verejných 
priestranstiev v obci 
(vysadenie stromoradí)  

športové a 
rekreačné 

stavby 

a revitalizovaných 
verejných 
priestranstiev v m

2
  



Aktualizácia č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce na roky 2015 - 2021  
 

 Strana 28 

 

7.1.4 Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry 
(informačné tabule, lavičky, stojany na bicykle)  

9,00 € 9,00 €         
 

7.1.5 Vybudovanie oddychovej kyslíkovej cesty na 
relaxáciu 

16,00 € 13,50 €   2,50 €   

Opatrenie 8.1  

8.1.1 Podpora činnosti DHZ 1,70 €        1,00 €   0,70 € 

8.1.2 Rozšírenie kamerového systému   5,00 €  5,00 €          
 

8.1.3 Vybudovanie novej hasičskej zbrojnice 55,00 € 30,00 €   25,00 €   

Opatrenie 10.1 

10.1.2  Podpora aktívnej participácie obyvateľov 
obce na veciach verejných 

1,00 €       1,00 €   
 

10.1.3  Aktívna komunikácia samosprávy s 
obyvateľmi obce a monitoring potrieb obyvateľov 
obce 

0,60 €       0,60 €   
 

II. SOCIÁLNA OBLASŤ 422,05 €  97,00 €  198,20 €    123,35 € 0,50 €  3,00 € 

Opatrenie 3.1  

3.1.1  Vysporiadanie pozemkov a vznik nových 
stavebných pozemkov 

0,50 €       0,50 €   
 

3.1.2  Podpora rozvoja individuálnej bytovej 
výstavby  

          
 

Opatrenie 4.1 

4.1.1  Zabezpečenie úpravy a údržby školského 
dvora 

5,00 €       5,00 €   
 

4.1.2  Modernizovanie školského vybavenia 
a učebných pomôcok podľa aktuálnych potrieb  
vzdelávania (vybudovanie altánku na výučbu 
prírodovedných predmetov) 

3,00 €           3,00 € 

4.1.3 Zateplenie budovy ZŠ s MŠ  10,00 € 9,00 €     1,00 €   
 

4.1.4 Rekonštrukcia strechy budovy ZŠ s MŠ  20,00 € 18,00 €     2,00 €   
 

Opatrenie 4.2 

4.2.1 Podpora záujmovej činnosti (krúžok 
tanečný, spevokol)  

1,80 €       1,80 €   
 

4.2.2 Podpora vzniku Klubu pre mladých 
v spolupráci s farnosťou  

1,00 €       1,00 €   
 

4.2.3 Denný letný tábor  0,50 €         0,50 € 
 

Opatrenie 5.1 

5.1.1  Vytvorenie efektívneho systému na 
poskytovanie informácií o voľných pracovných 
miestach a o rekvalifikačných kurzoch 

2,00 €       2,00 €   
 

5.1.2  Zapájanie dlhodobo nezamestnaných do 
aktivačných programov v obci 

36,00 €   34,20 €   1,80 €   
 

Opatrenie 5.2 

5.2.1 Vybudovanie zariadenia sociálnej 
starostlivosti 

-- -- --  --  --  --  -- 

5.2.2  Poskytovanie terénnych sociálnych služieb 7,50 €       7,50 €   
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obyvateľom obce (napr. rozvoz liekov, stravy) 

5.2.3 Podpora zotrvania klienta v jeho 
prirodzenom prostredí 

-- --  --  --  --  --  -- 

Opatrenie 6.1 

6.1.1  Podpora tradícií v obci 9,00 €       9,00 €   
 

6.1.2 Vytváranie a podpora spoločenských aktivít 
pre obyvateľov obce  

15,00 €       15,00 €   
 

6.1.3  Vytvorenie priestorov pre spoločensko-
kultúrne a voľnočasové aktivity 

-- --  --  --  --  --  -- 

6.1.4 Sprevádzkovanie Obecnej knižnice  10,00 €        10,00 €   
 

6.1.5  Zrekonštruovanie budovy Kultúrneho domu 70,00 €   63,00 €   7,00 €   
 

6.1.6  Rozšírenie budovy Kultúrneho domu 70,00 € 70,00 €         
 

6.1.7  Zrekonštruovanie Domu smútku  15,00 €   15,00 €       
 

6.1.8 Vybudovanie javiska 46,25 €  18,00 €  28,25 €   

Opatrenie 6.2 

6.2.1  Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci 50,00 €   50,00 €       
 

6.2.2  Výstavba detského ihriska  18,00 €   18,00 €       
 

6.2.3 Podpora športových aktivít v obci 30,00 €       30,00 €   
 

6.2.4  Podpora talentovanej mládeže 1,50 €       1,50 €   
 

III. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 104,50 €  95,00 € 3,00 €     6,50 €       
 

Opatrenie 9.1 

9.1.1 Rekultivácia čiernych skládok 0,30 €       0,30 €   
 

9.1.2 Zamedzenie vypúšťania žúmp do potokov - 
osveta  

-- --  --  --  --  --  -- 

9.1.3 Zvýšiť informovanosť a poradenstvo v 
oblasti životného prostredia 

0,20 €       0,20 €   
 

9.1.4 Vybudovanie zberného dvora 100,00 € 95,00 €   5,00 €   

Opatrenie 9.2 
9.2.1 Výsadba a revitalizácia verejných 
priestranstiev v obci (vysadenie stromoradí)  

4,00 €   3,00 €   1,00 €   
 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2019, vlastné spracovanie 
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ZÁVER  
 
 
Formulár č. Z 1 - Schválenie Aktualizácie č. 1Programu rozvoja obce Paňovce   

Schválenie Aktualizácie č. 1 Program rozvoja obce Paňovce na roky 2015 - 2021  

Dokument Aktualizácia č. 1 Programu rozvoja obce Paňovce na roky 2015 - 2021 je spracovaná 
v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a podľa 
Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce/obcí/VÚC, vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, 
verzia 2.0, február 2015.  
Aktualizácia č. 1 PRO má štyri aktualizované časti a to analytickú, programovú, 
realizačnú a finančnú.   

Spracovanie Aktualizácia č. 1 PRO Paňovce bol vypracovaný obcou v partnerstve s externým 
odborníkom, ktorý koordinoval proces tvorby dokumentu a zabezpečoval 
dodržiavanie metodických postupov. Dokument bol spracovaný v mesiacoch 
september – október 2019. 
Riadiaci tím pre vypracovanie Aktualizácie č. 1 PRO mal 2 členov a zriadené tri 
pracovné skupiny. Pracovná skupina pre hospodársku oblasť mala 5 členov; 
pracovná skupina pre sociálnu oblasť mala 4 členov; pracovná skupina pre 
environmentálnu oblasť mala 5 členov.   
Externý odborník: PhDr. Martin Fialek.  
Verejnosť mala možnosť vyjadriť sa k aktualizácii PRO prostredníctvom 
dotazníkového prieskumu. Na aktívnu účasť verejnosť vyzývala samospráva 
prostredníctvom vlastnej webovej stránky a osobným podaním.  

Prerokovanie Aktualizácia č. 1 PRO bola prerokovaná jednotlivými komisiami obce dňa xx.10.2019 
a verejnosťou prostredníctvom pripomienkového konania v období od xx.10.2019 
do xx.10.2019.   

Schválenie  Návrh na uznesenie zastupiteľstva - „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Aktualizáciu č. 
1 Program rozvoja obce Paňovce na roky 2015 – 2021“.  

Dátum 
schválenia: xx.xx.xxxx 

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHRaSR obce/obcí/VÚC, 2019, vlastné spracovanie 
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PRÍLOHY: 
 
Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu a pracovných skupín zapojených do 
spracovania PRO 
 
Členovia Riadiaceho tímu: Ing. Rozália Juhászová  
    PhDr. Martin Fialek 
 
Členovia pracovných skupín pre oblasť: 
hospodársku:   Slavomír Holečko 
    Mgr. Monika Bačová 
    Emil Petrík 
    Ing. Božena Pastirčáková 
    Lucia Komjatiová  
 
sociálnu:   Alžbeta Terneiová 
    Mgr. Judita Juhásová 
    Ing. Roman Seliga 
    Mgr. Alena Ujcová  
 
environmentálnu:  Eva Seligová  
    Mgr. Ľudmila Nagy-Komjatiová 
    Mgr. Dana Tóthová 
    Ing. František Bačo 
    Janka Komlová 
     
Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PRO  

1. MDRR SR, 2015, Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC, 2015, verzia 2.0, február 2015, 62 s. 

2. Paňovský spravodajca 1/2016 
3. Paňovský spravodajca 1/2017 
4. Národná stratégia regionálneho rozvoja 
5. Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja 

Internetové zdroje: 
1. http://www.obecpanovce.sk 
2. http://www.obecpanovce.sk/-fotogaleria  

 
Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PRO  
DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor 
EŠIF - Európske štrukturálne a investičné fondy 
MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia  
PHRaSR (PHSR) - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PRO - Program rozvoja obce 
VÚC - Vyšší územný celok  
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Príloha č. 4 - Zoznam formulárov a tabuliek   
Formulár č. Ú 8: Štruktúra dokumentu  ................................................................................... 3 
Formulár č. P 2: Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PRO  ................................ 12 
Formulár č. P 4: Formulár na prípravu projektov  .................................................................. 17 
Formulár č. R 1: Akčný plán  ................................................................................................... 18 
Formulár č. F 5: Indikatívny rozpočet - sumarizácia  .............................................................. 21  
Formulár č. F 2: Finančný rámec pre realizáciu PRO obce  .................................................... 22  
Formulár č. F 5: Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica  ........................ 27  
Formulár č. Z 1: Schválenie PRO  ............................................................................................ 30 
 
Tabuľka 1: Vyhodnotenie doteraz splnených opatrení v rámci platného PRO  ....................... 5 
Tabuľka 2: Sumarizácia príjmov a výdavkov obce Paňovce za rok 2018 ................................. 6  
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Príloha č. 5 - Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu   
 

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU  
Počas deviatich dní (od 11.9. do 19.9.2019) mali občania obce Paňovce možnosť vyjadriť sa 
k aktualizácií PRO prostredníctvom dotazníka, kde mohli navrhnúť aj nové opatrenia, ktoré 
vnímajú ako potrebné, riešiť v obci Paňovce.  
Celkovo na dotazník odpovedalo 93 respondentov, z toho elektronickú formu možnosti 
vyplnenia dotazníka využilo 31 respondentov. V dotazníku boli použité otvorené, uzavreté, 
ale aj polouzavreté otázky, ktoré boli zamerané na: 

 demografickú a socioekonomickú štruktúru respondentov,  
 spokojnosť respondentov s vybratými oblasťami a ich participáciou na živote obce, 
 zistenie návrhov respondentov ohľadom ďalšieho rozvoja obce.  

 
 
Súhrne výsledky prieskumu 
 
Charakteristika respondentov:  

 
Prieskumu sa zúčastnilo 47 mužov a 41 žien. 5 
respondentov pohlavie neuviedlo, príp. boli 
označené obidve možnosti.   
 
  
 

 
 
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  

 
 
Z Grafu 2 je zrejmé, že najviac respondentov 
účastných dotazníkového prieskumu bolo vo 
vekovom rozmedzí 50 - 64 rokov, naopak 
najmenej bolo vo vekovej kategórii 20 - 29 
rokov. 
 
 
 
 
 

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  
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Graf 3 uvádza vzdelanie                                                                                                                      
respondentov 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  

 
Graf 4 analyzuje ekonomickú aktivitu zúčastnených respondentov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  

 
Obec ako miesto bývania 
 

Graf 5 znázorňuje, ako dlho 
respondenti bývajú  v obci 
Paňovce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  
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Graf 6 uvádza spokojnosť respondentov 
s bývaním v obci Paňovce 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  

 
Dôvody nespokojnosti, resp. čiastočnej spokojnosti respondentov boli nasledovné: 
 
- chýbajúce detské ihriská,  
- slabý rozvoj kultúry a športu,  
- žiadna ochrana a rozvoj prírody, starostlivosť o ovzdušie (spaľovanie v záhradách),  
- chýbajúca kanalizácia, vodovod, 
- minimálne investície ohľadom rozvojových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež, 
- otváracie hodiny v obchode, 
- chýbajúce a zničené chodníky, nevyhovujúca cesta, 
- nedostatočná infraštruktúra, 
- nepostačujúce verejné osvetlenie, 
- viac angažovanosti do všeobecne prospešných projektov, 
- málo kultúrnych udalostí, 
- vyriešenie stravovania v obci (škôlka, škola, seniori, ....), 
- zlá prístupová cesta do obce, 
- predaj pozemkov mladým za primerané ceny, 
- málo autobusových spojení, 
- chýba kanalizácia, 
- chýba zberný dvor (nedostatočne riešený odpad, kontajnery 2x do roka je málo), 
- nedostatočný miestny rozhlas, 
- slabé internetové pripojenie, 
- mizne les, 
- zhoršovanie klímy najmä v zime, 
- nedodržiavanie rýchlosti v obci; parkovanie áut na ceste nie v dvoroch, 
- nedodržiavanie nočného kľudu; hluk z helikoptér a traktorov, 
- slabá informovanosť občanov o dianí v obci, 
- nerovnaký prístup ku všetkým občanom v obci, 
- mení sa charakter obce.  
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Graf 6: Spokojnosť s 
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Tabuľka 1 znázorňuje vyjadrenie respondentov ohľadom atraktívnosti obce v konkrétnych 
oblastiach. 
 
Tabuľka 1: Atraktívnosť obce  

Oblasť áno neviem nie 

Úroveň rekreačných služieb a možností oddychu 20 9 47 

Služby pre turistov 6 13 58 

Kvalita ciest, ulíc a chodníkov 14 6 59 

Stav historických a kultúrnych pamiatok 29 17 28 

Kvalita životného prostredia 57 14 18 

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  

 
 
 

 
Graf 7 uvádza kvalitu života v obci Paňovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  

 
 
Rozvoj obce 
 

 
Graf 8 znázorňuje, či 
respondenti poznajú rozvojové 
plány obce Paňovce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  
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V Grafe 9 respondenti hodnotia rozvoj obce Paňovce za posledných 5 rokov.                                                                                                                                                                                                                              

  
Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  

 
 
V dotazníku mali respondenti možnosť označiť, ktorú z uvedených oblastí je podľa ich názoru 
potrebné v obci nevyhnutne riešiť. Respondenti mali vybrať 3 najdôležitejšie oblasti.  
Z výsledkov vyplýva, že najviac respondentov považuje za nevyhnutné v obci riešiť: 

 kanalizáciu, 
 ochranu prírody a životného prostredia, 
 vybudovanie chodníkov. 

V možnosti „iné“ opýtaní uviedli, že v obci je tiež potrebné riešiť aj: 
 cyklotrasu, 
 zberný dvor pre stavebný odpad, 
 optický internet.  

Všetky vyjadrenia respondentov k jednotlivým oblastiam sú znázornené v Grafe 10.  

41 
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31 

Graf 9: Hodnotenie rozvoja obce Paňovce za 
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Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie  

 
 
V Tabuľke 2 sú uvedené vyjadrenia respondentov k oblasti chýbajúcich služieb a tiež aj 
návrhy a názory respondentov na dianie v obci a ďalšie riešenie, či rozvoj.  
 
Tabuľka 2: Chýbajúce služby v obci a návrhy respondentov  

Chýbajúce služby v obci:  Návrhy a názory respondentov:  

- kanalizácia 
- vodovod  

- kanalizácia,  
- projekty kanalizácie urobiť tak, aby sa riešili 
zároveň chodníky a kanalizácia 
- riešiť vypúšťanie splaškov na ulicu a do potoka  

- zberný dvor 
- veľkokapacitné kontajnery 4x do roka  
- zber zeleného odpadu  

- vybudovanie zberného dvora (veľké 
kontajnery 2x do roka sú málo) 
- frekvencia zberu papiera, plastu a skla sa 
výrazne zhoršila  
- riešiť vyvážanie odpadu do lesa 
- koše na triedený odpad do každej domácnosti 
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Graf 10: Oblasti obce, ktoré je podľa názoru respondentov 
nevyhnutné v obci riešiť: 
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- kompostér do každého domu  
- obecná drvička konárov (na zapožičanie za 
poplatok, príp. zadarmo) 

zabezpečenie vývozu žumpy v obci  - starostlivosť o životné prostredie v okolí obce 
- ochrana lesa 
- venovať rovnakú starostlivosť o všetky verejné 
priestranstvá  

rovnaký prístup ku všetkým občanom obce  viac investícií do mladých a detí 

možnosť športu pre deti zdarma v obecných 
priestoroch 

multifunkčné a detské ihrisko 

sociálno - kultúrne aktivity upraviť a zveľadiť okolie rybníka, aby bolo 
rekreačnou oblasťou, prípadne jasnejšie označiť 
súkromné pozemky, ak sa tam nesmie chodiť 

- opatrovateľská starostlivosť pre dôchodcov, 
- sociálna starostlivosť  
- všeobecný lekár 

oprava a starostlivosť o židovský cintorín v obci 

- pošta 
- bankomat  
- TV a internetové spojenie  

detské ihrisko so zvieratkami 

masáž - čo najrýchlejšie riešiť predaj voľných 
pozemkov pre výstavbu rodinných domov  

- voľnočasové aktivity pre mládež,  
- klub mladých 
- detské ihrisko 
- krúžky pre deti  

- oprava cesty smerom na ihrisko 
- oprava cesty medzi Paňovcami a Čečejovcami 
- dokončenie asfaltu v celej obci 
- odstraňovanie kameňov z okraja ciest  
- reflexné prvky (chodci aj cyklisti)  
- vybudovať chodník na prechádzku v malom 
lesíku za domom smútku  

cyklotrasa zákaz parkovania na ceste (každý dom má dvor) 

multifunkčné ihrisko VZN súvisiace s kúrením počas zimy 

- častejšie dopravné spojenie najmä 
v dopoludňajších hodinách,  
- priame autobusové spojenie do Košíc a viac 
spojov nadväzujúcich na spoje v Čečejovciach, 
pravidelná údržba cesty v zime 
- chýbajú chodníky  
 

- Obec by mohla organizovať viac kultúrnych 
podujatí (oslava jari, Dožinky, dokončenie 
pestovanej sezóny, jarmoky, oslavy prvého 
mája, nie len baly v kultúrnom dome, ale viac 
podujatí v centre obce (v areály školy alebo 
medzi kultúrnym domom a kostolom). Výťažok 
z akcií by šiel do obecného rozpočtu, lebo 
všetko by organizovala obec. 
- možnosť vyžitia aj pre občanom 
v produktívnom veku  

funkčné potraviny s kvalitným sortimentom 
v dostatočnom množstve a kvalifikovaným 
personálom s otváracími hodinami 
prispôsobenými potrebám zákazníkov   

Vodozádržné opatrenia - obec vysychá, vysychá 
les nad obcou, vysychajú studne, vysychajú 
prírodné zdroje vody, ľudia nemajú vodu v 
studniach, je to problém posledných dvoch 
troch rokov 

- kvetinárstvo,  
- mäsiareň   

zlepšiť a skvalitniť kamerový systém v obci 
(snímanie ulice) 

- kaderníctvo, holičstvo,  
- kozmetika  
- krajčír 

SMS na rozhlas. Aby informovaní o dianí mohli 
byť aj tí ktorí nie sú každý deň doma a  nemusia 
počuť čo sa hlási, príp. hlásiť aj večer 
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- starostlivosť o okolie rybníka,  
- požičovňa člnov na rybníku,  
- vyčistenie kríkov pri Paňovskej ceste 

Zlepšiť  a zdvihnúť záujem občanov o veci 
verejné. Navrhujem preto zaviesť audio alebo 
audio vizuálne nahrávanie obecných 
zastupiteľstiev. Aby sa predišlo nesprávnej 
interpretácii prejedávaných vecí a následne, aby 
sa nešírili polopravdy a zabránilo sa zavádzaniu 
občanov. Výborne to funguje aj v iných obciach. 

starostlivosť o životné prostredie vyznačenie cyklo-chodníkov a smerov; cesty po 
Paňovskych poliach a lesoch sú vhodné na 
cykloturistiku a označenie cyklociest by 
pomohlo jej rozvoju  

- stravovacie zariadenie v obci 
- stravné menu 

spomaľovače na ceste (aj pred školou/škôlkou) 

- knižnica,  
- predaj dennej tlače 

- riešiť vypaľovanie suchej trávy v záhradách 
- vyčistenie potoka 
- riešiť odpadový kanál / rigoly  

služby podporujúce rekreáciu a turistiku  - riešiť hluk v centre (pred krčmou) po 22:00, 
- dodržiavanie nočného kľudu  

 - netreba obec zväčšovať len to poškodí 
prostrediu 
- výstavbu povoľovať len pred dedinou, 
nezahusťovať premávku cez obec 

 detský mini-vlek (mini lyžovanie na Sivom Kopci)  

 - vybudovanie cesty pre družstvo mimo obce 
- vyriešiť situáciu s traktormi (špinavá cesta)  

 vytvoriť priestor pre podnikanie  

 - starostlivosť o súkromné pozemky 
- kosenie verejných priestranstiev   

Zdroj: dotazník, vlastné spracovanie   
 

 

 

 
 


