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Identifikačné údaje o obci 

 
Kraj:      Košický kraj 

 

Okres:    Košice okolie 

 

Adresa:  Ruskov 04419 

 

IČO:      00324671 

 

DIČ:      2021244973 

 

E-mail   ocu@obecruskov.sk 

 

Prvá písomná zmienka  rok 1204 

 

Rozloha   2.051 ha 
 

Symboly obce Ruskov 

 

Erb, pečatidlo a vlajka predstavujú symboly obce. používajú sa pri výkone samosprávnych 

funkcií- úradných a reprezentačných. Vo vyobrazení pečatidla a erbu nachádzame výtvarný pr-

vok, ktorý charakterizuje obec a odlišuje ju od ostatných. Pečatidlo používa starosta obce pre 

úradné označenie dôležitých dokladov, ako sú rozhodnutia, všeobecne záväzné nariadenia, 

zmluvy a iné dokumenty závažného charakteru. Vlajka sa obvykle inštaluje do pracovne a za-

sadacej miestnosti orgánov samosprávy a používa sa pri slávnostných príležitostiach obce. 
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ÚVOD 
 

 

Nasledujúci Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je vypracovaný v súlade so 

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

S princípmi tvorby strategického dokumentu uvedenými v Metodike na vypracovanie PHSR. 

Ciele a priority nasledujúceho PHSR sú v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národ-

nej stratégií  regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zohľadňujú ciele a priority ustanovené 

v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, je vypracovaný na základe 

územnoplánovacej dokumentácie obce. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ruskov navrhuje stratégiu rozvoja obce. 

Implementáciu dokumentu podporí spolupráca obce so sociálno-ekonomickými partnermi 

v oblasti regionálneho  rozvoja. Stratégia, vrátane cieľov a priorít je stanovená s ohľadom na 

existujúce endogénne a exogénne zdroje, zohľadňuje reálne možnosti čo najefektívnejšieho vy-

užitia a zhodnotenia identifikovaných zdrojov s cieľom rozvoja miestnej ekonomiky, jedného 

z predpokladov dosiahnutia vyššej kvality života obyvateľov obce Ruskov. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický programový dokument, ktorý 

obsahuje analýzu hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, environmentálneho rozvoja, 

hlavné smery vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb. 

Predkladaný dokument nadväzuje na viaceré regionálne a národné strategické dokumenty. Je 

vyústením úzkej spolupráce vedenia obce, poslancov, miestnych obyvateľov a inštitúcií pôso-

biacich v obci. Program rozvoja obce je dokumentom otvoreným a na základe výsledkov hod-

notenia môže byť aktualizovaný a dopĺňaný. 

Spracovaním PHSR dáva obec najavo  svoj záujem o svoju budúcnosť ako aj budúcnosť svojich 

obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie roz-

voja. Spracovaný PHSR je jedným zo základných princípov politiky Európskej únie – princíp 

programovania PHSR oprávňuje obec uchádzať sa o finančnú podporu na realizáciu projektov 

zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je spracovaný podľa platnej metodiky v nasle-

dovnej štruktúre :  

1. Analytická časť 

1.1. Analýza vnútorného prostredia 

1.2. Analýza vonkajšieho prostredia 

1.3. Zhodnotenie súčasného stavu  územia 
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2. Strategická časť 

3. Programová časť 

4. Realizačná časť 

5. Finančná časť 

5.1. Indikačný finančný plán PHSR 

5.2. Finančná časť 

 

Zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia 

 

 

Dokument PHSR 2021 – 2027 nadväzuje na tieto strategické dokumenty. 

Na miestnej úrovni 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ruskov 

- Územný plán obce Ruskov 

Na regionálnej úrovni 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 

(PHSR obce Ruskov je v súlade s víziou Košického samosprávneho kraja, ktorou je 

vzájomná spolupráca jednotlivých kapacít z akademickej, podnikateľskej a verejnej 

obce s cieľom mobilizácie sociálneho kapitálu obyvateľov KSK pri hľadaní riešení ak-

tuálnych problémov v oblasti regionálneho rozvoja.) 

- Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja 

- Územný plán VÚC Košického kraja 

- Regionálna inovačná stratégia 

- Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. Triedy na území KSK 

- Koncepcia nakladania s odpadmi v Košickom kraji 

- Rozvojový plán Slovensko – východ 

Na národnej úrovni 

- Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

- Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov 

- Koncepcia štátnej bytovej politiky 

- Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky 

- Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. Triedy 

- Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
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                                           Analytická časť 

 
Základným prvkom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej PHSR) je dô-

kladná  analýza územia a jeho jednotlivých prvkov. Práve poznanie týchto aspektov umožňuje 

nasmerovať rozvoj správnym smerom. Pri tejto časti tvorby PHSR sa zameriavame nielen na 

históriu vývoja územia, ale aj na vývoj socioekonomických ukazovateľov,  analýzu názorov 

a postojov obyvateľov obce.  

 

Základná charakteristika a história obce 

 
Obec sa  spomína prvý raz roku 1220 ako dôležitý strategický bod na ceste z Pohronia do Zem-

plína , kde boli usadení asi na rozhraní 11. a 12. storočia ruskí strážcovia. Ruskov prislúchal 

zemi Slanec a bol majetkom Slanského hradu, takmer jedno celé tisícročie. Rozsiahle Slanské 

panstvo vyše 400 rokov patrilo najvýznamnejšiemu šľachtickému rodu Forgáčovcov. O blíz-

kom vzťahu Forgáčovcov k Ruskovu svedčí aj skutočnosť, že pri jednej z prestavieb kostola 

bola pod kostolom vybudovaná hrobka v ktorej sú pochovaní príbuzní z rodu  Forgáčovcov. 

V kostole bol v roku 1916 pohreb posledného majiteľa slanského panstva grófa Štefana For-

gáča. Bol konštruktérom a projektantom rôznych technických zariadení na panstve. Výstavbu 

železnice do Čiernej nad Tisou, ktorá viedla cez jeho panstvo podporil sumou pol milióna zla-

tých a drevnou surovinou.  

 Obec Ruskou bola  už v 19.storočí známa pálením  uhlia, pálením ovocných destilátov, hlavne    

 chýrnej Ruskovkej slivovice. Na prelome storočia tu pracovali garbiari, tesári, obuvníci, tkáči   

 a krajčíri. Obec bola známa aj výrobou sudov, korýt a kováčstvom, roľníci odvážali na jarmoky  

 a priamym odberateľom do Košíc  hydinu, hovädzí dobytok, mliečne výrobky, vajíčka, ovocie,  

 zeleninu, plátno výrobky z kože a dreva.  

V obci sú evidované dve národné kultúrne pamiatky : katolícky kostol Mena Panny Márie, bol 

postavený po prvej svetovej vojne  na mieste starého románskeho kostolíka,  ktorý pochádzal 

z roku 1204 a bol niekoľkokrát prestavaný a Pomník   padlým v 1. svetovej vojne. 

 Do roku 1918 obec administratívne patrila do Abovskej župy, po roku 1960 do okresu Košice  

 a Východoslovenského kraja. V súčasnosti je obec súčasťou  okresu Košice – okolie. 
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Územie obce 
 
Obec Ruskov leží 21 km od Košíc na západnom úpätí Slanských vrchov v ich južnej časti, 

lokalizovaná v Olšavskej doline, v nadmorskej výške 223 metrov východne od riečky Olšava 

v údolí Bystrého potoka. Najnižší bod katastra má nadmorskú výšku 208 m  v údolí Olšavy, naj-

vyšší dosahuje 608 m  nad morom na severovýchodnom okraji katastra. Hraničí s katastrálnymi 

územiami obcí Ďurkov, Olšovany, Vyšný Čaj, Blažice a Slančík. 

 

Demografické údaje obce 
 

Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje niekoľko ukazovateľov, medzi ktoré patrí aj demogra-

fická situácia a zloženie obyvateľstva. Štruktúra obyvateľstva je výsledkom základných procesov 

reprodukcie,  prirodzených(pôrodnosť, úmrtnosť) alebo mechanických(sťahovanie) a sú static-

kými charakteristikami populácie. Predstavujú základné fakty na podporu rozhodovania v súvis-

losti s rozvojom ľudskej spoločnosti. Je dôležité vymedziť demografické trendy a v rámci nich 

aj náboženskú, národnostnú a vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva. 

Tabuľka č. 1  uvádza vývoj počtu obyvateľov za posledných  9 rokov. V sledovanom období 

počet obyvateľov vykazuje mierne stúpajúci trend vývoja. 

 

Celkový počet obyvateľov v obci k 31.12. 2020 bol  1.599 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

počet 1.415 1.434 1.429 1.524 1.495 1.517 1.545 1.547 1.599 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia 

Dôležitou charakteristikou ľudských zdrojov je veková štruktúra obyvateľstva v kategóriách 

predproduktívny (0-14 rokov), produktívny vek(15-65 rokov) a poproduktívny (65- a viac ro-

kov). Veková štruktúra je základným ukazovateľom pre posúdenie budúceho vývoja populácie. 

Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku konkrétne 1.112 obyvateľov, naj-

menší podiel pripadá na obyvateľov v poproduktívnom veku a to celkove 192 obyvateľov. 

 

Veková štruktúra 

Obyvateľstva 

muži ženy Spolu 

Predproduktívny vek (0-14) 145 150 295 

Produktívny vek (15-65) 806 306 1112 

Poproduktívny vek(65 a viac) 89 103 192 
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Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti 

 

Podľa posledného sčítania môžeme obyvateľstvo hodnotiť aj z hľadiska národnostnej  štruktúry. 

Z pohľadu národnostného zloženia výrazne prevláda slovenská národnosť, nakoľko až 96,93 % 

obyvateľov sa hlási práve k tejto národnosti. V tabuľke je uvedený percentuálny podiel aj iných 

národností. 

národnosť Počet obyvateľov Podiel % 

Slovenská  150 96,93% 

maďarská 23 1,44% 

rómska 0 0 

rusínska 2 0,12% 

ukrajinská 0 0 

česká 3 0,18% 

poľská 1 0,06% 

nezistená 20 1,25% 

ostatné 1 0,06% 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženstva 

Z hľadiska náboženského vyznania v obci má najväčšie zastúpenie rímskokatolícka cirkev ku 

ktorej sa hlási 81,17 percent obyvateľov.  U 0,68 percentách  nie je náboženstvo zistené. 

 

náboženstvo Počet obyvateľov Podiel v % 

Rímskokatolícka cirkev 1.298 81,17 

Gréckokatolícka 35 2,18 

Evanjelická augsburského vyznania 42 2,62 

Reformovaná kresťanská cirkev 0 0 

Pravoslávna cirkev 6 0,04 

Apoštolská cirkev 0 0 

Cirkev adventistov siedmeho dňa 0 0 

Cirkev bratská  0 0 

Bez vyznania 66 4,12 

nezistené 11 0,68 
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Štruktúra  obyvateľstva podľa vzdelania 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva je jedným zo základných predpokladov pre udržateľný roz-

voj hospodárstva. Úroveň vzdelania je výrazom sociálne- ekonomického statusu obyvateľstva, 

ktorú charakterizuje počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého  stupňa vzdelania.  

Predmetné  územie má vidiecky charakter, čo sa odráža aj vo vzdelanostnej úrovni obyvateľstva. 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce vypovedá v konečnom dôsledku o pomerne priazni-

vom vývoji vzdelanostnej štruktúry. Výrazné postavenie má stredoškolské a učňovské vzdelanie, 

percentuálne zastúpenie tejto skupiny obyvateľov je 62,42 % z celkového počtu. Podiel osôb 

s vysokoškolským vzdelaním je 7,13 % Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a odbornej kvalifikácie 

je jedným z dôležitých predpokladov ďalšieho rozvoja životnej úrovne      obyvateľov. 

Dosiahnuté vzdelanie Počet obyvateľov Podiel v % 

základné 180 12,92 

Učňovské(bez maturity) 313 19,57 

Stredné odborné(bez maturity) 165 10,32 

Úplné stredné odborné 397 24,82 

Úplné stredné všeobecné 123 7,69 

Vyššie odborné vzdelanie 16 1,15 

Vysokoškolské bakalárske 26 1,87 

Vysokoškolské 2. stupňa 114 7,13 

Bez školského vzdelania 11 0,68 

Nezistené 4 0,25 

 

Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Jednou zo základných sociálne- ekonomických klasifikácií triedenia obyvateľstva je ekonomická 

aktivita. Z tohto hľadiska možno obyvateľstvo rozdeliť na ekonomicky aktívne a neaktívne. Me-

dzi demografické ukazovatele zaraďujeme aj zamestnanosť obyvateľstva. Na základe zmapova-

nia zamestnanosti možno posúdiť, koľko obyvateľov je ekonomicky činných, koľko je ostat-

ných(na materskej dovolenke, dôchodcov, nezamestnaných). V súčasnosti občania obce pracujú 

v rôznych odvetviach priemyslu ako aj v súkromnom sektore. 

                        

Štruktúra domového a bytového fondu 

Väčšina obyvateľov v obci býva v tradičných rodinných domoch, ktorých je v obci 522 celkove 

a taktiež v piatich bytových domoch. 

Trvalo obývané rodinné domy 522 

Trvalo obývané bytové domy 5 

neobývané 0 
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Infraštruktúra 

 
Sociálna infraštruktúra 

 

Sociálnu štruktúru a občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia z oblasti adminis-

tratívy a kultúry, športové zariadenia, školské, zdravotnícke a sociálne zariadenia. Občianska vy-

bavenosť významnou mierou skvalitňuje život obce. Úroveň občianskej vybavenosti je ovplyv-

ňovaná charakterom obce, veľkosťou obce, počtom jej obyvateľov a návštevníkov, ich potre-

bami. 

Nasledujúca tabuľka uvádza občiansku vybavenosť. 

 

Sociálna infraštruktúra   ÁNO/NIE 

Kultúrny dom áno 

Dom smútku   áno 

Cintorín    áno 

Kostol    áno  Rímsko-katolícky 

Materská škola áno 

Základná škola   áno 

Stredná škola   nie 

Školské ihrisko                         áno 

Futbalové ihrisko                      áno 

Ihriská (iné)   áno 

Športová hala   áno 

Telocvičňa                                nie 

Kúpalisko   nie 

Zimný štadión   nie 

Domov dôchodcov  nie 

Knižnica                                   áno 

Pošta    áno 

Hotely, motely, penzión  nie 

Turistické ubytovne  nie 

Iné zariadenia cest. Ruchu  nie 
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Pohostinstvo                             áno 

Obchod, predajne  áno 

Požiarna zbrojnica                    áno 

Zdravotné stredisko  áno 

Obecný rozhlas  áno  

Kino  nie 

 

V rámci administratívnych budov sa v obci nachádza obecný úrad. Predmetná budova je určená 

pre potreby obyvateľov a návštevníkov obce. V rámci kultúrno-spoločenského vyžitia je obyva-

teľom k dispozícii kultúrny dom. Organizujú sa tu rôzne významné kultúrno - spoločenské pod-

ujatia. Pravidelné usporadúvanie rôznych spoločenských podujatí pozitívne vplýva na sociálno-

kultúrny rozvoj obce a na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov obyvateľov obce. Roz-

voj spoločenského života v obci podporujú  rôzne uskutočňované podujatia. V obci sa nachádza 

Rímskokatolícky kostol. 

     V obci Ruskov je zriadený aj Dobrovoľný hasičský zbor. Členovia DHZ majú pre svoju čin-

nosť k dispozícii techniku a starú požiarnu zbrojnicu. Ich činnosť spočíva v zásahoch pri živel-

ných pohromách, požiaroch a starostlivosti o hasičskú techniku, taktiež sa zúčastňujú na okrsko-

vých súťažiach a iných kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných obcou. 

Zdravotnícke a sociálne zariadenia 

V obci sa  nachádza zdravotné stredisko, ktoré slúži aj pre spádové obce Ďurkov, Olšo-

vany,  Vyšný Čaj a lekáreň. V obci absentuje denný stacionár pre seniorov, domov dôchodcov. 

Školské zariadenia 

V obci sa nachádzajú vzdelávacie centrá (materská škola, základná škola), ktorých zriaďovate-

ľom je obec. Deti v predškolskom veku majú možnosť navštevovať miestnu materskú školu, 

ktorá poskytuje variabilnú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov, vrátane deti s odloženou povin-

nou školskou dochádzkou a deti so špeciálno-pedagogickými potrebami.   

Základná škola – je plno organizovaná pre ročníky 1 až 9. 

Športové zariadenia 

V rámci športového vyžitia majú obyvatelia a návštevníci obce k tomuto účelu k dispozícii špor-

tovú halu, multifunkčné ihrisko pre všetky druhy športu a futbalové ihrisko. 

Služby 

Pre obyvateľov obce sú dostupné v  predajniach potravín, textilu, drogérie, zmrzliny, pizzerie, 

kaderníctva   a v miestnych  pohostinstvách. Občanom slúži autoservis a pneuservis, výkup že-

lezného šrotu a pálenica. 
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Technická infraštruktúra 

Miestne cestné komunikácie - 2/3 miestnych komunikácii v obci sú v priemernom stave 

Miestne chodníky                 -  chodníky sú v dobrom stave na niektorých úsekoch absentujú 

Spoje(autobusové, vlakové)  -  v obci máme autobusové a vlakové spoje 

Železničná stanica                 -  v obci sa nachádza železničná stanica 

Autobusová zastávka             -  v obci sa nachádzajú 2 autobusové zastávky v dobrom stave 

Vodovod   -  áno 

Kanalizácia   -  áno, avšak iba v 25 % obce 

Čistička   -  áno 

Vykurovanie   -  tuhé palivo, elektrina, plyn 

Rozvod plynu   -  áno 

El. vedenie   -  áno 

Pokrytie mobilných operátorov -  áno 

Rozvod tepla, vykurovanie voda -  nie 

Teplá voda   -  nie 

Optická sieť na pripojenie int.  -  áno - pred dokončením 

Forma pripojenia na internet                -  modem     

 

SWOT analýza  

Analýza SWOT bola spracovaná na základe analýzy vnútorného prostredia územia obce a jed-

notlivých názorov. Zadefinované boli silné a slabé stránky z pohľadu vnútorného prostredia. 

Z pohľadu vonkajších vplyvov boli zadefinované príležitosti a hrozby, ktoré môžu ovplyvňovať 

budúci vývoj obce. 

                  

Silné stránky     Slabé stránky 

-obec je plynofikovaná 

-vybudovaný vodovod                   

-výhodná strategická poloha obce, blízkosť 

 krajského mesta 

-vzdelávacie inštitúcie( materská 

  škola a základná škola) 

-blízkosť medzinárodného letiska 

-nedobudovaná kanalizácia 

-absencia vhodných priestorov pre  

   dôchodcov a zdravotne postihnutých 

-nedostatok vlastných finančných zdrojov  

  obce na financovanie rozvojových 

   projektov 

- málo pracovných príležitosti 
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-dostatočná rozloha poľnohospodárskej pôdy 

-výskyt prírodných zaujímavosti, historických 

 a kultúrnych pamiatok 

-dostupnosť mobilných sieti 

-ochota spolupráce miestneho 

  obyvateľstva pri rozvoji obce 

-príťažlivé prírodné prostredie 

-dobré mikroklimatické podmienky 

Príležitosti  

-využitie čerpania štrukturálnych 

  fondov z Európskej únie 

-rozšírenie miestnych komunikácii 

  pre nové investičné územia 

-zvyšovanie kúpnej sily obyvateľov 

-podpora miestnych podnikateľov 

-atraktivita bývania na vidieku 

-spolupráca na integrovanom rozvoji územia 

 obce a mesta Košíc  

-spolupráca s okolitými obcami okresu  

-autobusová doprava v nedostatočných 

 intervaloch 

-chýbajúca koncepcia cestovného ruchu 

-chýbajúce  cyklotrasy a cyklistické chodníky 

 

 

 

 

Ohrozenia 

-starnutie obyvateľstva 

-málo pracovných príležitostí 

-stagnujúca  výstavba nadradenej cestnej 

 infraštruktúry 

-slabá osveta v oblasti ochrany životného 

  prostredia 

-nárast produkcie komunálneho odpadu 

-vandalizmus verejných priestorov 

  

 

 

- Na základe  takéhoto rozdelenia faktorov vplývajúcich na rozvoj obce sa môžeme zamerať na      

  konkrétne riešenia a to nasledovným spôsobom : 

- silné stránky obce pôsobia proti možným ohrozeniam, podporou a rozvojom silných stránok 

  môže obec predísť prípadným ohrozeniam. 

- príležitosti chápeme ako protiváhu slabých stránok, využitím príležitosti môžeme postupne 

  odstrániť alebo aspoň minimalizovať slabé stránky. 
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Strategická časť  

Kapitola je zameraná na stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík. Určuje 

hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme do-

siahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. 

Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ruskov na roky 2021-2027 

priamo nadväzuje na analytickú časť, ktorá cez popísané oblasti predstavuje komplexnú analýzu 

obce. Predkladaná časť PHSR sa zameriava na stratégiu rozvoja obce Ruskov so zohľadnení tvr-

dých dát cez tzv. mäkké dáta(očakávania obyvateľov samosprávy) 

Vychádzajúc zo skúsenosti a relevantnej dokumentácie, ktorá stojí za vytvorením PHSR každej 

obce je pre definovanie obecnej rozvojovej stratégie nevyhnutné pochopiť aj prognostické va-

rianty rozvoja  územných celkov vyššej úrovne. Tie je potrebné zapracovať nielen z hľadiska 

strednodobého, ale aj dlhodobého horizontu. Tieto východiská prognózy budúceho vývoja sú 

prezentované v strategických dokumentoch národnej a nadnárodnej úrovne. Najvýznamnejší 

dokument predstavuje Stratégia Európa 2000, ktorá sa premieta aj do opatrení regionálnej po-

litiky, podporujúcich rozvoj jednotlivých regiónov Slovenska. Ide o víziu európskeho sociálneho  

trhového hospodárstva v 21. Storočí, definuje ciele, ktoré sa majú naplniť pričom stanovuje uka-

zovatele na hodnotenie jednotlivých cieľov. Základom tejto stratégie sú tri vzájomne sa doplňu-

júce priority, ktoré je možné preniesť aj na lokálnu úroveň – úroveň obcí : 

1. Inteligentný rast – vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii 

2. Udržateľný rast – podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, 

ktoré efektívne využíva zdroje 

3. Inkluzívny rast – podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí 

sociálnu a územnú súdržnosť. 

 

Pri spracovaní Strategickej časti PHSR obce Ruskov boli v plnej miere akceptované najvýznam-

nejšie rozvojové dokumenty týkajúce sa územia obce : Národná stratégia regionálneho rozvoja 

SR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, Územný 

plán Košického samosprávneho kraja pričom kľúčovým dokumentom, ktorý vymedzuje  rámec 

strategickej časti je zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 
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Zákon č. 539/2008 definuje v § 8 Program rozvoja obce nasledovne : 

(1) Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s  

cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené 

v programe  rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypra-

covaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. 

(2) Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje  obec, pri uplatnení partnerstva. 

(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z : 

a) analytickej časti, ktorá obsahuje kompletné hodnotenie a analýzu východiskovej situácii    

obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie 

a koncepcie, využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie pod-

mienok udržateľného rozvoja obce. 

b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík 

a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky  

s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. 

c)  Programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizá-

cie programu rozvoja obce. 

d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia for-

mou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém moni-

torovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovate-

ľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov. 

e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitu-

cionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce. 

 

(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby. 

(5) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

(6) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej  

Spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskyt-

nutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.(§4 ods.2) 

 

Pôsobnosť pri podpore regionálneho rozvoja(§ 12) zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionál-

neho rozvoja definuje nasledovne. 

Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja:  
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a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho časti, zabezpečuje jeho udržateľný 

hospodársky, sociálny a územný rozvoj. 

b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu  rozvoja obce alebo spoloč-

ného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31. Mája zasiela prí-

slušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu roz-

voja obce s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis. 

c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave 

a realizácii programu rozvoja vyššieho územného celku a poskytuje evidenciu. 

d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja v spolu-

práci s ministerstvom  a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na 

území obce. 

e)  vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev. 

f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, 

ktoré plnia  funkcie územnej samosprávy. 

g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce. 

Súčasťou predloženej strategickej časti dokumentu je strategická vízia, formulácia návrh,  stra-

tégia rozvoja a formulácia cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti. 

 

Strategická vízia a strategický cieľ obce 

Vízia predstavuje očakávaný stav, ktorý má obec z strednodobého hľadiska dosiahnuť.      Defi-

nuje rámec pre vymedzenie strategických cieľov a priorít na obdobie budúcich 7 rokov pričom 

popisuje aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia obce Ruskov predstavuje opis ideálneho stavu, 

ktorý si obyvatelia obce prajú dosiahnuť a aktívnym systematickým prístupom sa chcú blížiť k jej 

naplneniu. 

Na základe komplexnej analýzy východiskového (súčasného) stavu obce, súboru kvalitatívnych 

a kvantitatívnych dát, analýzy silných a slabých stránok územia, identifikácii hlavných faktorov 

podporujúcich rast, resp. rozvoj územia, ako aj na základe funkcií, ktoré v súčasnosti plní. 

Strategická vízia obce Ruskov je formulovaná  nasledovne : 

     „ Obec Ruskov je zdravou obcou – miestom s kvalitným prostredím pre život obyvateľov 

       obce, pričom využíva svoje danosti na prospech trvalo udržateľného hospodárskeho, 

       sociálneho a územného rozvoja. „  
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Aktívnym cieľovo orientovaným prístupom na základe využitia vnútorného potenciálu obce 

a všetkých možností jej rozvoja, neustále zvyšovať kvalitu života obyvateľov, tak, aby sa obec 

stala atraktívnym, zdravým prostredím pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja 

obce.  

Naplnenie vízie vychádza z predpokladu naplnenia strategického cieľa obce, ktorý  je možno 

zadefinovať ako : 

 

Stratégia rozvoja 

Zámerom tejto časti programu je zadefinovať priority a opatrenia, ktoré s určitosťou povedú 

priamo k napĺňaniu stanovenej vízie, pričom tieto priority a návrhy nemusia spadať len do kom-

petencie obce. V tejto časti je dôležité ich explicitne vymedziť a pomenovať tak, aby ich bolo 

možné zapracovať do plánu plnenia. Pri opatreniach, ktoré nie sú priamo v kompetencii obce, 

je dôležité aby boli presne sformulované do takej podoby, v akej ich obec bude môcť začleniť 

do vyšších strategických zámerov napr. samosprávneho kraja. 

Stratégia rozvoja obce vychádza z aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja 

a nadväzuje na Priority a ciele stratégie rozvoja košického kraja, kde sa uvádza, že Košický kraj 

je pomaly rastúci región, s dlhodobou vysokou mierou nezamestnanosti, vysokým stupňom pri-

pravenosti na inovácie, priemerne atraktívny a konkurencieschopný, ale rozvíjajúci sa a konver-

gujúci mimo centra rozvojových aktivít EÚ a s možnosťou cezhraničnej spolupráce. 

Naplnenie dlhodobej vízie a dosiahnutie strategického národnej stratégie je rozložené do pia-

tich prioritných oblasti, ktoré by sa mali stať jej základnými piliermi realizácie. 

Základné prioritné oblasti : 

Prioritná oblasť 1 -  Veda, výskum a inovácie 

Prioritná oblasť 2 – Ľudské zdroje 

Prioritná oblasť 3 – Zamestnanosť 

Prioritná oblasť 4 – Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie 

Prioritná oblasť 5 – Životné prostredie, zmeny klímy, obnoviteľné zdroje energie 

Vyššie uvádzané prioritné oblasti Národnej stratégie regionálneho rozvoja je premietnutých do 

navrhovaných priorít v stratégii rozvoja obce, pričom sú prispôsobené podmienkam obecnej sa-

mosprávy tak, že prioritné oblasti 2, 3, 4 z Národnej stratégie sú v PHSR zjednotené do prioritnej 

oblasti Hospodárska politika, oblasti 2,3 predstavuje v PHSR Sociálna  politika, a prioritnú oblasť 

5 predstavuje oblasť Environmentálna politika.  
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Pre naplnenie definovanej vízie si obec Ruskov stanovila tri hlavne rozvojové oblasti a rámci nich 

nasledovné priority :  

Hospodárska oblasť – táto prioritná oblasť pozostáva z 4 priorít 

- technická infraštruktúra ( dobudovanie a rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry            

  dobudovanie kanalizácie, kamerový systém a pod.) 

- dopravná infraštruktúra ( dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácii – cesty,  

   chodníky, autobusových zastávok a pod. ) 

- podnikateľské prostredie ( podpora podnikania v obci, podpora miestnych podnikateľov   

   v obci a pod.) 

- partnerská spolupráca s inými subjektmi ( spolupráca s okolitými obcami, spolupráca s  

   miestnymi podnikateľmi a možnými investormi, vypracovanie spoločných  rozvojových  

   dokumentov s okolitými obcami a pod. ) 

Sociálna oblasť prioritná oblasť pozostávajúca z  2  rozvojových priorít 

- podpora tvorby podmienok pre rozvoj bývania v obci (zabezpečenie základnej infraštruktúry  

  v časti pre bytovú výstavbu ) 

- podpora sociálnej infraštruktúry, školstva a služieb v obci ( podpora budovania materskej  

  školy, rekonštrukcia zariadení občianskej vybavenosti, podpora sociálny služieb v obci,) 

Environmentálna oblasť – tretia prioritná oblasť pozostáva z 3 rozvojových priorít 

- protipovodňové opatrenia ( rekonštrukcia jestvujúcich rigolov v obci ) 

- odpadové hospodárstvo ( podpora separovaného zberu, kompostovanie biologicky  

   rozložiteľného odpadu ) 

- ochrana životného prostredia ( boj proti čiernym skládkam, napríklad zavedením fotopasci,   

   monitorovanie rizikových oblastí .) 

Cez vyššie uvádzané definovanie priorít, ktoré sú následne v programovej časti dokumentu 

rozpracované do jednotlivých opatrení, tie zas do projektov, ktoré sú tvorené konkrétnymi 

aktivitami, bude obec napĺňať zadefinovanú strategickú víziu rozvoja. Naplnenie strategického 

cieľa obce sa dosiahne cez naplnenie uvedených cieľov a k nim priradených opatrení. 
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Hierarchia rozvojových cieľov 

                                                        VÍZIA 

Obec Ruskov je zdravou obcou – miestom s kvalitným prostredím pre život, pričom využíva 
svoje danosti na prospech trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a územného 
rozvoja a je sebavedomým členom Košického samosprávneho kraja 

                                             STRATEGICKÝ CIEĽ 

Aktívnym cieľovo orientovaným prístupom na základe využitia vnútorného potenciálu 
obce a všetkých možností jej rozvoja neustále zvyšovať kvalitu života obyvateľov, tak 
aby sa obec stala atraktívnym a zdravím prostredím pri rešpektovaní princípov trvalo 
udržateľného rozvoja.            
 

 

 

Prioritná   
oblasť 

Hospodárska Sociálna environmentálna 

Globálny 

cieľ 

Rozširovať a napĺňať 

vnútorný potenciál 

územia obce založený 

na dobudovaní doprav- 

nej a technickej    

infraštruktúry a 

podporovať miestne 

hospodárstvo 

Podpora skvalitnenia 
občianskej, športovej 
 a kultúrnej vybavenosti 
obce a celkové zvýšenie kva-
lity  
života v obci 

Zaistenie kvalit-
ného 
životného pro-
stredia pre 
obyvateľov obce 
ako 
nevyhnutný pred-
poklad 
života v zdravej 
obci 

Priority   -technická infraštruktúra 

   -dopravná infraštruktúra 

-Podnikateľské prostredie   

-podnikateľská spolupráca 

  S inými subjektmi 

 

-rozvoj bývania 
-sociálna infraštruktúra 
-školstvo, služby 
- kultúra a šport 

-protipovodňové  
 opatrenia 
-odpadové hos-
podárstvo 
-ochrana život-
ného 
  prostredia 

Opatre-

nia 

1.1 Zlepšenie technickej 
Vybavenosti obce 

1.2 Skvalitnenie miestnej 
Dopravnej infraštruktúry 

1.3 Podpora podnikateľov 
1.4 Podpora a rozvoj spolu-

práce okolitými obcami 

2.1 Podpora podmienok 
      pre rozvoj 
      bývania v obci  
2.2 Podpora sociálnej 
      infraštruktúry 
      školstva a služieb 
2.3 Skvalitňovanie ponuky 
       športového 
      a kultúrneho života 
      obyvateľov obce 
    

3.1 Prevencia 
pred 
povodňami 

3.2 Podpora 
zhodnocova-
nia  
odpadov 

3.3 Opatrenia 
proti čiernym 
skládkam 
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Programová časť 

Programová časť PHSR vychádza zo strategickej časti a priamo nadväzuje na opatrenia vedúce 

k naplneniu stratégie rozvoja. Programová časť rozčleňuje opatrenia na čiastkové a tie sú zas 

členené na konkrétne aktivity, ktorých naplnenie povedie k naplneniu cieľov jednotlivých pro-

jektov. 

Pre každú z troch prioritných oblasti stratégie rozvoja bol vypracovaný súbor opatrení vedú-

cich k naplneniu cieľa prioritnej oblasti cez projekty, pričom najnižšia úroveň je prezentovaná 

úrovňou aktivít. 

Predložená programová časť sa zameriava na : 

- opatrenia dekomponované na projekty, ktorých plnenie je zabezpečené prostredníctvom  

   konkrétnych aktivít. 

-  súbor ukazovateľov – výsledku a dopadu s uvedením východiskovej a cieľovej hodnoty. 

 

Opatrenia, projekty a aktivity podľa prioritných oblastí  

Konkrétne projekty a aktivity, ktoré obec plánuje v strednodobom horizonte realizovať, sú 

uvedené v nasledujúcom formulári. Aktivity, ktoré budú realizované formou projektového zá-

meru, sú uvedené ako Projekt. Jednotlivé činnosti, ktoré sa neplánujú realizovať formou pro-

jektového zámeru, sú v tabuľke uvedené ako Aktivita. 

Vychádzajúc zo skutočnosti, že pre rozvoj obce je potrebné smerovať investície do drobnej 

infraštruktúry, miestnych služieb, vytváranie podmienok pre komunitnú/podnikateľskú čin-

nosť a podporu miestnej zamestnanosti obec Ruskov definovala projektové zámery pre roky 

20121 – 2027 spadajúce pod tri prioritné oblasti nasledovne : 

 

PRIORITNA OBLASŤ  1. Hospodárska oblasť 

Globálny cieľ :  Rozširovať a napĺňať vnútorný potenciál územia obce, založený  na  
                            dobudovaní dopravnej a technickej infraštruktúry a podporovať miestne                
                            hospodárstvo 

1.1 Zlepšenie technickej vybavenosti obce 

Projekt : Dobudovanie kanalizácie obce, rozšírenie verejného vodovodu 

Aktivity : 

Dobudovanie kanalizácie 
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Projekt : Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia 

Aktivity : 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 

Vybudovanie nových bodov verejného osvetlenia a rozhlasu 

Projekt : Rozšírenie kamerového systému 

Aktivity : 

Zakúpenie a inštalácia kamerového systému 

1.2 Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry                   

Projekt : Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Aktivita :  

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci 

Projekt : Vybudovanie chodníkov 

Aktivita : 

Dobudovanie chodníka na  železničnú stanicu  

Projekt : Rekonštrukcia autobusových zastávok 

Aktivita :  

Rekonštrukcia autobusových zastávok 

1.3 Podpora podnikateľov 

Projekt : Podpora rozvoj služieb a podnikateľských aktivít v obci 

Aktivita : 

Príprava priestorových a technických  podmienok pre vznik nových služieb a rozvoj 
podnikateľských aktivít 

1.4 Podpora a rozvoj spolupráce s okolitými obcami a podpora cezhraničnej spolupráce 

Projekt :  Rozvoj partnerskej spolupráce 

Aktivity :  

Rozvoj spolupráce s inými subjektmi, obce, mestá, podnikatelia, investori 

Zbieranie pozitívnych, inšpiratívnych skúsenosti a príkladov z okolitých obcí a ich následná 
aplikácia do  života a rozvoja našej obce  
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PRIORITNA OBLASŤ  2.  Sociálna oblasť 

Globálny cieľ : Podpora skvalitnenia  občianskej, športovej a kultúrnej vybavenosti obce  

                           celkové zvýšenie kvality života v obci 

2.1 Podpora tvorby podmienok pre rozvoj bývania v obci 

Projekt : podpora individuálnej bytovej výstavby 

Aktivity :  

Zabezpečenie základnej infraštruktúry (cesty, kanalizácia vodovod, elektrické pripojenie) 

Projekt : Aktualizácia územného plánu obce 

Aktivity : 

Aktualizácia, zmena územného plánu ohľadom plánovanej IBV 

2.2 Podpora sociálnej infraštruktúry, školstva a služieb v obci 

Projekt : Výstavba materskej  školy 

Aktivity :  

Príprava výstavby novej materskej školy 

Projekt : Dobudovanie požiarnej zbrojnice 

Aktivity : 

Dobudovanie garáže pre hasičskú techniku a sociálne zázemie 

Projekt :  Vybudovanie telocvične a školskej jedálne 

Aktivity :  

Vybudovanie telocvične pri základnej škole a školskej jedálne 

Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu 

Projekt :  Zriadenie denného stacionára 

Aktivity : 

Zriadenie denného stacionára pre seniorov a osoby zdravotne ťažko postihnutých 

PRIORITNA OBLASŤ 3.  Environmentálna oblasť 

 Globálny cieľ : Zaistenie kvalitného životného prostredia pre obyvateľov obce 
                            ako nevyhnutný predpoklad života v zdravej obci  

3.1 Prevencia pred povodňami 

Projekt :  Protipovodňové opatrenia – rigoly 

Aktivity 

Rekonštrukcia jestvujúcich rigolov  
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 3.2  Podpora separovaného zberu 

Projekt : Podpora separovaného zberu  

Aktivity 

Aktívne zapojiť občanov a subjekty pôsobiace v obci do problematiky separácie odpadov   

Projekt : Výstavba lokálneho kompostoviska na biologický odpad 

Aktivity  : 

Zriadenie lokálneho kompostoviska v obci 

3.3 Opatrenia proti čiernym skládkam a dodržiavanie čistoty v obci 

Projekt : Predchádzanie nelegálnych skládkam v katastri obce 

Aktivity :      

Odstránenie nelegálnych  skládok 

 

Merateľné ukazovatele projektov  

Súčasťou programovej časti je definovanie hodnôt ukazovateľov projektu, ktoré boli samo-

správou vytýčené pre každý pripravovaný projekt. Základné členenie merateľných ukazovate-

ľov je nasledovné : 

-Ukazovatele výstupu označujú hmatateľné produkty, bezprostredne dosiahnuté realizáciou 

jednej alebo viacerých aktivít, často vyjadrené v merateľných fyzických alebo peňažných jed-

notkách. Odrážajú skutočnosť, že niečo bolo vytvorené, vyprodukované, zrealizované. 

- Ukazovateľ výsledku je hmatateľným produktom projektu a býva objektívne overiteľným 

ukazovateľom cieľa projektu. Východiskovou hodnotou je absolútna hodnota výsledku ku dňu 

začiatku realizácie aktivít projektu stanovená ako 0 a plánovanou hodnotou bude absolútna 

hodnota dosiahnutá realizáciou projektu ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu. Medzi 

výstupom a výsledkom logická väzba. 

-Ukazovateľ dopadu vyjadruje dlhodobý efekt projektu a budú merané v horizonte  niekoľ-

kých rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. Východiskovou hodnotou je tak ako aj pri 

ukazovateľoch výsledku absolútna hodnota dopadu v roku ukončenia realizácie aktivít projektu 

a plánovacou hodnotou bude absolútna hodnota, dosiahnutá za obdobie 5 bežných rokov po 

ukončení aktivít projektu. Ukazovatele dopadu predstavujú dôsledok zrealizovaných aktivít 

projektu. 

Pre projekty  uvádzané v rámci predkladaného PHSR obce Ruskov budú sledované ukazovatele     

- ukazovatele výsledku, 
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- ukazovatele dopadu, 

- ukazovatele výstupu, 

 

 

Formulár P 2  ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR 

Typ 

ukazova-

teľa 

Názov Formulár P 2 Zoznam ukazova-

teľa 

Infor-

mačný 

odkaz 

Merná  

jed-

notka 

Cie-

ľová 

hod-

nota 

Prioritná oblasť 1.Hospodárska  oblasť 

1.1 Zlepšenie technickej vybavenosti obce 

Dopad Počet obyvateľov pripojených na 

kanalizáciu 

obec počet 350 

Výsledok Nové body verejného osvetlenia obec počet 1 

 1.2 Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry 

Výsledok  Zrekonštruované cestné komunikácie Obec m 2.950 

Výsledok Novovybudované chodníky Obec m 1.000 

Výsledok Zrekonštruované autobusové zástavky Obec počet 2 

 1.3 Podpora podnikateľov 

Dopad Podporení podnikatelia obec počet 3 

 1.4 Podpora a rozvoj spolupráce s okolitými obcami 

Dopad Nová partnerská spolupráca s obcami obec počet 1 

Dopad Spolupráca s podnikateľskými subjektmi obec počet  3 

                               Prioritná oblasť 2 Sociálna oblasť 

2.1 Podpora tvorby podmienok pre rozvoj bývania v obci 

Dopad Počet novovzniknutých bytových domov obec počet 25 

 2.2 Podpora sociálnej infraštruktúry, školstva, služieb a bezpečnosť v obci 

Výsledok Nová materská škola obec počet 1 

Výsledok Nová požiarna zbrojnica obec počet 1 

Výsledok Zrekonštruovaný kultúrny dom obec počet 1 

Výsledok Denný stacionár pre seniorov obec počet 1 

2.3 Skvalitnenie ponuky športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia v obci 

Dopad Počet podporených/zrealizovaných 

kultúrnych podujatí 

obec počet 26 

Dopad Počet podporených/zrealizovaných 

Športových podujatí 

obec počet 8 
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                              Prioritná oblasť 3. Environmentálna oblasť 

3.1 Prevencia pred povodňami 

Výsledok Zrekonštruované rigoly obec m 1.800 

3.2 Podpora zhodnocovania odpadov 

Výsledok Lokálne kompostovisko obec počet 1 

3.3 Opatrenia proti čiernym skládkam 

Dopad Zlikvidovanie čiernej skládky obec počet 1 

 

 

 

 

 

Realizačná časť 

 

Realizačná časť sa venuje postupom inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia pro-

gramu rozvoja obce, systému monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce na 

základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecnému a časovému harmonogramu reali-

zácie programu rozvoja obce formou akčných plánov. 

Osnova realizačnej časti PHSR obce Ruskov je nasledovná:  

- Akčný plán obce 

- Organizačno-inštitucionálne zabezpečenie plnenia PHSR a administratívna podpora 

- Komunikačná stratégia obce 

- Návrh systému monitorovania a hodnotenia 

 

 

Akčný plán obce 

Akčný plán vyplýva zo stratégie, tvorí kľúčovú časť a bude realizovaný prostredníctvom 

konkrétnych, vopred zadefinovaných projektov a aktivít. Jeho náplňou sú predpokladané 

termíny plnenia jednotlivých úloh, pričom uvádza konkrétnu inštitúciu zodpovednú za ich 

naplnenie. Nevyhnutnou súčasťou akčného plánu sú  predpokladané zdroje financovania. 
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Akčný plán 2021 – 2027 

Opatrenie,  aktivita Ter-

mín 

Zodpo-
vedná 
inštitúcia 

Financova-
nie 
(€) bez DPH 

Ukazova-
teľ 
Výstupu 

1.1 Zlepšenie technickej vybavenosti obce 

Projekt : Dobudovanie kanalizácie 2025 obec 5.500.000,- Formu-

lárP 2 

Projekt : Rozšírenie kamerového 
                systému 

2022 obec 15.000,- Formu-

lárP 2 

1.2 Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry 

Projekt : Rekonštrukcia miestnych                 
komunikácií 
 

2024 obec 150.000,- Formu-

lárP 2 

Projekt : Budovanie chodníkov 2023 obec 20.000,-  Formu-

lárP 2 

Projekt : Rekonštrukcia 
                autobusových zastávok 

2021 obec 10.000,- Formu-

lárP 2 

1.3 Podpora podnikateľov 

Projekt : Podpora rozvoja služieb 
                a podnikateľských aktivít 

2021- 
2027 

obec 5.000,- Formu-

lárP 2 

1.4 Podpora a rozvoj spolupráce s okolitými obcami 

Projekt : Partnerská spolupráca  2021 obec 3.000,- Formu-

lárP 2 

2.1 Podpora tvorby podmienok pre rozvoj bývania v obci 

Projekt : Podpora bytovej výstavby 2027 obec 200.000,- Formu-

lárP 2  

Projekt : Aktualizácia územného 
                plánu obce 

2025 obec 2.000,- Formu-

lárP 2 

2.2 Podpora sociálnej infraštruktúry, školstva a služieb v obci 

Projekt : Výstavba materskej školy 2027 obec  1.000.000,- Formu-

lárP 2 

Projekt : Dobudovanie požiarnej 
                 zbrojnice 

2022 obec 25.000,- Formu-

lárP 2  
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Projekt : Zriadenie denného  
                stacionára pre seniorov 

2027 obec 250.000,- Formu-

lárP 2 

2.3 Skvalitnenie ponuky športového, kultúrneho a spoločenského života 

Projekt : Podpora kultúrnych 
                podujatí 

2021 
2027 

obec 10.000,- Formu-

lárP 2  

Projekt : Podpora športových 
                podujatí 

2021 
2027 

obec 3.000,- Formu-

lárP 2  

3.1 Prevencia pred povodňami 

Projekt : Protipovodňové  
                opatrenia - rigoly 

20270 obec 50.000,- Formu-

lárP 2 

3.2 Podpora zhodnocovanie odpadov 

Projekt : Podpora separovaného 
                zberu a kompostoviska 

2022 obec 150.000,- Formu-

lárP 2 

3.3 Opatrenia proti čiernym skládkam a dodržiavanie čistoty v obci 

Projekt : Predchádzanie čiernym 
                skládkam v katastri obce 

2023 obec 10.000,- Formu-

lárP 2 

Finálne hodnoty ukazovateľov priradené pre jednotlivé projekty  sú uvedené vo formulári P 2- Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných 
oblasti PHSR. Financovanie je uvádzané odhadom, upravované bude pri jednotlivých rozpočtoch obce na daný aktuálny rok. 
 

 

 

 

Organizačné- inštitucionálne zabezpečenie plnenia  PHSR a admi-

nistratívna podpora 

Jednotlivé  časti dokumentu ponúkajú prierezový prehľad o pripravovaných projektoch 

a aktivitách obce v období 2021 – 2027. Široký rámec navrhovaných projektov a aktivít si 

bude vyžadovať zodpovednú prípravu obce, nielen čo sa týka zostavenia odborných     tí-

mov,  ktoré budú zabezpečovať vecnú náplň projektov, ale aj silnú administratívnu pod-

poru. Jedným z dôvodov, prečo sa bude organizačnej podpore projektov na začiatku im-

plementačného obdobia 2021 – 2027 venovať zvýšená pozornosť. Je náročnosť projektov.  

administratívne zaťaženie spojené s projektovou dokumentáciou, verejným obstarávaním 

a následným nákupom, počet riešiteľov, ktorí dosiahnuté výsledky v rámci svojich aktivít 
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podávajú ďalej, rešpektujúc prepojenie na výsledky iných aktivít v projekte či ďalších rieši-

teľov, kladie enormné nároky na koordináciu, ktorá v istých momentoch môže zlyhávať 

a veľakrát vyúsťuje do   nemalých problémov a tie potom majú vplyv na celkový  harmo-

nogram realizácie projektu. S ohľadom na predchádzajúce skúsenosti obce a poddimenzo-

vanie ľudských kapacít na obecnom úrade bude potrebné spolupracovať s externými po-

radcami, odborníkmi, pričom realizácia projektov bude vždy rozdelená do parciálnych cie-

ľov, ktoré budú reprezentované mini projektmi s vlastnými vstupmi a cieľmi tak, aby táto 

vhodne zvolená organizačná podpora dokázala sprehľadniť celý proces projektového ria-

denia a viesť realizačný a odborný tím efektívnou cestou bez plytvania času, financiami 

a ďalšími zdrojmi. 

Riadiacim orgánom PHSR na úrovni obce bude obecné zastupiteľstvo. Výkonným orgánom 

na úrovni obce je štatutárny zástupca obce, ktorého kompetencie a zodpovednosti z po-

hľadu projektového riadenia budú obsahovať hlavne zodpovednosť za systém riadenia 

PHSR – systém čerpania dotácií, využívania úverových zdrojov  a účinne, efektívne a hos-

podárne čerpanie štrukturálnych fondov. Výkonnou zložkou sú aj pracovníci obecného 

úradu či tzv. projektoví zamestnanci na dobu určitú – zamestnanci podľa potrieb konkrét-

neho projektu na obdobie trvania projektu. 

Funkciu kontrolného orgánu obce zabezpečí hlavný kontrolór obce prípadne príslušné ko-

misie vytvorené podľa potreby jednotlivých rozvojových zámerov. Do realizácie jednotli-

vých opatrení a aktivít budú podľa potreby a relevantnosti zapájané aj ďalšie subjekty – 

obyvatelia obce, podnikatelia, mimovládne organizácie ako aj partneri na úrovni  

mikroregiónu, regiónu, či vyššieho územného celku. 

Realizácia naplánovaných projektov obce v období 2021 – 2027 si bude vyžadovať syste-

matickosť na všetkých úrovniach a zložkách projektového riadenia. 

Úlohou inštitucionálneho zabezpečenia PHSR bude zaistiť koordinovaný postup pri efek-

tívnom, hospodárnom a účinnom spôsobe riadenia projektových zámerov : 

- Optimálne rozloženie zdrojov 

- Efektívne a oprávnené čerpanie finančných prostriedkov 

- Zabránenie duplicite vykonávaných činností, odstránenie nepokrytých činností a zabrá-

nenie prelínaniu zdrojov 

- Koordinovaný prístup v rozdelení úloh  v území 

- Zabezpečenie priamych informačných tokov 
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- Prijímanie okamžitých nápravných opatrení 

Zároveň obec si kladie za cieľ, zohľadňovať pripomienky a názory poslancov, zamestnancov 

obecného úradu, partnerov a verejnosti, preto je dokument PHSR obce živým dokumentom, 

ktorý do budúcna ráta s možnými aktualizáciami. 

Obecné zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje celý dokument PHSR a raz ročne vyhodnocuje jeho pl-

nenie, bude zároveň zodpovedné za schválenie nutného spolufinancovania projektov v pro-

cese ich prípravy. Rovnako bude obecné zastupiteľstvo schvaľovacím orgánom pre vypraco-

vané hodnotiace a monitorovacie správy, ktoré bude obec ako prijímateľ dotácie v stanove-

ných termínoch predkladať poskytovateľovi dotácie. 

Komunikačná stratégia obce 

Tak ako v každej oblasti života obce, aj pri rozvoji komunikácie je potrebné zohľadňovať reálne 

potreby občanov a možnosti samosprávy. Komunikačná stratégia obce Ruskov vychádza zo  

skutočnosti, že kvalita poskytovaných informácií bude mať vplyv na spokojnosť jej občanov 

a že úlohou samosprávy je zabezpečiť vzájomnú komunikáciu s občanmi, to znamená, že 

okrem poskytovania aktuálnych  informácii a zabezpečenia ich dostupnosti pre občanov, je po-

trebné zaistiť aj spätnú väzbu verejnosti.  

Z pohľadu miesta, kde komunikácia  prebieha, hovoríme o dvoch formách komunikácie :  

- interná komunikácia- vo vnútri samosprávy 

- externá komunikácia- na území obce a mimo nej. 

Hlavné cieľové skupiny v komunikácii obce sú : 

- interná  komunikácia- zamestnanci obecného úradu a poslanci obce 

- externá komunikácia- občania obce, spolupracujúci podnikatelia, návštevníci, zamest-

nanci okolitých obecných úradov 

Samospráva využíva viacero komunikačných prostriedkov : 

- prioritne je pre komunikáciu s občanmi určená webová stránka obce, ktorá zabezpečuje 

okamžitú dostupnosť informácii            

- vzhľadom na počet obyvateľov je možné využívať aj priamu – osobnú komunikáciu 

- ďalším prostriedkom poskytovania informácií je úradná tabuľa umiestnená pred obec-

ným úradom či obecný rozhlas 

- prostredníctvom obecných novín 

- poslednou formou komunikácie je priama účasť verejnosti na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva.  
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Zo skúsenosti obce možno konštatovať, že mladšie a stredné vekové kategórie obyvateľov dá-

vajú prednosť komunikácii prostredníctvom   web stránky, pričom staršie vekové kategórie 

preferujú priamu komunikáciu či prijímanie informácii prostredníctvom obecného rozhlasu. 

Publicita projektov obce 

Podľa pokynov poskytovateľov dotácii, či nimi vydávaných Manuálov pre informovanie a pub-

licitu, je obec zodpovedná za zabezpečenie informovanie odbornej a širokej verejnosti o nená-

vratnej finančnej pomoci poskytovanej z fondov EÚ. Publicita si podľa typu projektu bude vy-

žadovať rôzne spôsoby realizácie. Obec má povinnosť zabezpečiť, aby informácie o poskyto-

vanej podpore boli odovzdávané všetkým zapojeným stranám. Dôraz sa kladie na čo najširšiu 

publicitu, ktorej zrealizovanie potom musí obec  adekvátne zdokladovať. Pri realizácii jednot-

livých projektov bude obec na komunikáciu v závislosti od typu projektu a veľkosti investície, 

využívať tieto formy publicity : 

- veľkoplošnú reklamnú tabuľu ( počas realizácie projektu ) 

- informačné plagáty, bulletiny 

- prostredníctvom obecného rozhlasu 

- propagačné a informačné predmety 

- informačné materiály a dokumenty – pri organizovaní konferencii, kurzov, workshopov 

bude informácia o podpore projektov uvádzaná na všetkých pozvánkach a pod. 

Prostredníctvom uvádzanej komunikačnej stratégie bude počas obdobia realizácie PHSR pre-

biehať komunikácia s obyvateľmi s cieľom naplniť zadefinované očakávania obyvateľov o roz-

voji obce. 

 

Návrh systému monitorovania a hodnotenia v praxi 

Monitorovanie je pre účely predloženého PHSR chápaný ako systematicky proces zberu, trie-

denia, vyhodnocovania a uchovávania relevantných informácii celého realizačného a odbor-

ného tímu o vecnom a finančnom plnení aktivít.  Cieľom monitorovania nebude len porovná-

vanie dosiahnutého stavu a plánovaným stavom, ale celkový priebeh napĺňania stanoveného 

časového harmonogramu a zadefinovaných výstupov. 

Plnenie systému monitorovania a hodnotenia v praxi 

Obec bude raz ročne zbierať, vyhodnocovať a spracovávať návrhy, doplnenia a pripomienky 

poslancov, zamestnancov obecného úradu a verejnosti. Po spracovaní získaných informácii do 

jednotnej podoby bude obecnému zastupiteľstvu predložené hodnotenie PHSR za predchádza-

júci rok a návrh na zapracovanie aktualizácii prípadne doplnení. 
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Monitorovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude nadväzovať na uka-

zovatele výstupu, výsledku a dopadu projektu a bude vykonávaný priebežne počas celého trva-

nia PHSR jednak na úrovni obce a zároveň  na základe podmienok určených poskytovateľom 

dotácie, ktorý určí presnú formu monitorovania, periodicitu predkladania správ, rozsah a zame-

ranie. Výstupom monitorovania PHSR na úrovni obce bude monitorovacia správa za 

príslušný rok schválená obecným zastupiteľstvom. Aj napriek popísanej postupnosti krokov 

systému monitorovania a hodnotenia, niekedy sa všetky procesy a aktivity nerealizujú so 100% 

úspešnosťou tak, ako bolo pôvodne naplánované. Vzniknuté zmeny bude preto nutné, čo naj-

rýchlejšie účinne popísať, presadiť a adresne uložiť konkrétnemu pracovníkovi s určením ter-

mínu realizácie. Aby sa tieto zmeny mohli realizovať, obec zaistí, aby systém, ktorý využíva 

pre riadenie a implementáciu projektov bol otvorený takýmto úpravám a umožňoval zapraco-

vanie zmien okamžite, bez zbytočných odkladov a neefektívneho plytvania času a nákladov. 

Zodpovednosti za jednotlivé typy projektov resp. predkladanie monitorovacích správ nie je 

možné adresne zadať v tejto chvíli konkrétnemu pracovníkovi. Budú určené v čase prípravy 

najneskôr však  v čase schválenia konkrétneho projektu. Pre tento účel s cieľom eliminovať 

možné pochybenia bude pre zodpovedných pracovníkov vytvorená pracovná náplň s presným 

vymedzením ich zodpovednosti a kompetencií, ktoré vyplynú zo zmluvy s poskytovateľom do-

tácie a nim určených postupov a podmienok pre hodnotenie a monitorovanie projektov. 

Vyššie uvedenými bodmi nie je dotknutá povinnosť štatutárneho zástupcu obce alebo obecných 

orgánov ich hlavnej zodpovednosti za všetky správne, aktuálne a úplné skutočnosti uvádzané 

v monitorovacích správach. 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2021 – 2027 

Typ hodno-

tenia 

Vykonať prvý-

krát 

Dôvod vykonania/periodicita 

Strategické 

hodnotenie 

Najskôr v roku 

2027 

Podľa rozhodnutia obce ako koordinátora PHSR pripadne 

identifikácii spoločenskej potreby 

Operatívne 

hodnotenie 

V súlade s plá-

nom pre 

predkladanie 

Monitorovacích 

správ  

Kontrola – porovnanie dosiahnutého stavu 

s plánovaným stavom ( čas a zdroje – finančné, 

materiálové, ľudské ) 

tematické 

hodnotenie 

časti 

PHSR 

V roku 2024 

(ak je      

Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková 

časť vo  výročnej monitorovacej správe 
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relevantné) za predchádzajúci kalendárny rok 

ad hoc 

mimoriadne 

hodnotenie 

Ak nutné 

(podľa potreby ) 

Pri závažnom odklone od stanovených cieľov, 

pri návrhu na revíziu PHSR 

ad hoc 

hodnotenie 

celého 

PHSR alebo 

jeho 

časti 

Ihneď po identi-

fikácii 

potreby 

Na základe rozhodnutia štatutárneho zástupcu 

obce, kontrolného orgánu, podnetu poslancov, 

správy auditu a pod. 

 

 

Finančná časť  

 

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštituciálnu 

a organizačnú stránku realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

 

Skladá sa z nasledovnej osnovy : 

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

- model viac zdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít za účasti sociálno-

ekonomických partnerov v území, v prepojení na rozpočet obce. 

- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 

Indikatívny finančný plán 

 Sumy v tomto dokumente pre plánované projekty sú neuvádzané. Dôvodom je nielen dlhší 

časový horizont,  ale fakt, že bez spracovania projektovej dokumentácie je nemožné vyčísliť 

presnú sumu pre konkrétny projekt. Pre projekt, kde je možné, obec zabezpečí financovanie 

v rámci bežnej prevádzky samosprávy, pri náročnejších projektoch sa ráta s hlavným finanč-

ným krytím z mimorozpočtových prostriedkov obce, pričom obec ráta s nutným spolufinanco-

vaním pri projektoch, kde je to relevantné. 

Zoznam zdrojov, aj tých potenciálnych, ktorými je možné zabezpečiť finančné krytie projektov 

obce sú hlavne : 

- vlastné zdroje 

- štátne dotácie z účelových fondov 

- financovanie z národných projektov 

- rozpočet samosprávneho kraja 

- AŠIF ( európske štrukturálne a investičné fondy ) 
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- sponzorské dary ( podnikatelia a súkromné osoby ) 

- bankový úver 

Celkovým  prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej doby platnosti schvá-

leného PHSR je indikatívny rozpočet – sumarizácia 

Formulár 1 Indikatívny rozpočet – sumarizácia   v tisíc € 

Rok  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spolu 

Hospodárska oblasť 20        

Sociálna oblasť 10        

Environmentálna oblasť 5        

SPOLU 35        

 

V dobe prípravy a spracovania PHSR obce Ruskov z dôvodu , že nie sú celkom vyjasnené pra-

vidlá budúceho financovania a rozpočtu obce. Nasledujúce finančné tabuľky budú doplnené 

neskôr  po spresnení financovania obce a odsúhlasení jednotlivých aktivít – projektov obecným 

zastupiteľstvom. 

Finančné tabuľky pre ďalšie roky budú vypĺňané priebežne a dopĺňané do programu PHSR 

obce po ich odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.  

 

Model viac zdrojového financovania a finančný rámec 

Predložená intervenčná matica predstavuje hrubý odhad objemu finančných zdrojov potreb-

ných na realizáciu stanovených projektových zámerov. Definitívna výška investícii bude známa 

až po vypracovaní projektovej dokumentácie pre konkrétny projektový zámer, pri zohľadnení 

výsledku verejného obstarávania 

 

                                Viac zdrojové financovanie (EUR) 

Opatrenie Predpokladané 

Celkové ná-

klady 

Predpokladané zdroje  financova-

nia 

1.1 Zlepšenie technickej vybavenosti 

obce 

2.515.000,- Obec/fondy/dotácie/iné 

1.2 Skvalitnenie miestnej dopravnej 

infraštruktúry 

180.000,- Obec/fondy/dotácie/iné 

1.3 Podpora podnikateľov 5.000,- Obec/dotácie/iné 

1.4 Podpora a rozvoj spolupráce 

s okolitými obcami 

3.000,- Obec/fondy/dotácie/iné 

2.1 Podpora tvorby podmienok pre 

      rozvoj bývania v obci 

202.000,- Obec/fondy/dotácie/iné 
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2.2 Podpora sociálnej infraštruk      

túry, 

      školstva a služieb v obci 

2.775.000,- Obec/fondy/dotácie/iné 

2.3  Ponuky športového, kultúrneho 

       a spoločenského vyžitia v obci    

13.000,- Obec/dotácie/iné 

3.1 Prevencia pred povodňami 50.000,- Obec/fondy/dotácie/iné 

3.2 Podpora zhodnocovania odpadov 150.000,- Obec/fondy/dotácie/iné 

3.2 Opatrenia proti čiernym  

skládkam 

10.000,- Obec/dotácie/iné 

 

 

Finančný rámec na realizáciu PHSR 

Finančný rámec na realizáciu PHSR ako detailný prehľad finančných nárokov jednotlivých 

projektových zámerov je formulárom s podrobnou štruktúrou plánovaných finančných pro-

striedkov na opatrenia, projekty a aktivity PHSR na celé jeho obdobie. 

Priebežne Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ruskov sa môže, podľa po-

treby kedykoľvek upravovať a dopĺňať  a to (plán práce a  rozpočet na príslušný kalen-

dárny rok, dodržaním rozpočtových pravidiel verejnej samosprávy). Kontroluje sa raz 

ročne ( záverečný účet obce, výročnou správou, ako aj  konsolidovanou účtovnou uzávier-

kou za predchádzajúci príslušný účtovný rok. Plnenie prijatých  jednotlivých úloh kon-

trolujú poslanci obecného zastupiteľstva. 

Program obce Ruskov je zostavený a prijatý na sedem ročné obdobie, s tým, že v prípade 

neprijatia nových úloh a nového programu jeho platnosť po schválení poslancami OZ 

platí do roku 2027. 

Každá zmena v tomto programe, musí prejsť schválením obecného zastupiteľstva obce. 

 

 

Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov 

Pre  transparentný a nespochybniteľný výber projektov a stanovenia priorít pri ich financovaní,  

bola vypracovaná tabuľka pre výber projektov, ktorá je súčasťou finančnej časti. Hodnotiacim 

kritériom s najvyššou váhou je nielen výsledok projektu, ale aj jeho dopad – prínos pre rozvoj 

obce z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja. 
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Kate 

gó 

ria 

Úroveň 

dôleži-

tosti 

Hodnotiace kritéria 

(podmienky pre zaradenie do 

úrovne dôležitosti) 

Projekt/aktivita 

1 Najvyš-

šia 

priorita 

-projekty zamerané na okamžité riešenie 

náhlych havarijných situácii,  

prírodných katastrof alebo mimoriadnych situá-

cii 

-projekty, ktorých plnenie je pre obec  

povinné(usmernenie na úrovni SR a EU, 

projekty plynúce zo zmeny legislatívy) 

 

2 Vysoká 

priorita 

-projekty na predchádzanie dôsledkov 

prírodných katastrof  

alebo mimoriadnych situácii 

-projekty smerujúce k rozvoju obce, ktorých 

financovanie je možné realizovať zo zdrojov 

obce 

-projekty smerujúce k rozvoju obce, ktorých 

financovanie je možné získať zo zdrojov EU 

-projekty, ktorých realizáciu považujú  

obyvatelia obce za nevyhnutnú 

-projekty, ktorých plnenie je možné  

Zaradiť pod Všeobecné záväzné nariadenie obce 

-projekty zamerané na rozvoj cestovného 

ruchu v obci 

-Dobudovanie  

 kanalizácie  

-Rozšírenie  

 verejného  

 osvetlenia 

-Rekonštrukcia  

  miestnych cestných   

  komunikácií   

 

-Vybudovanie  

  chodníkov 

-Podpora bytovej  

  výstavby 

-Aktualizácia  

 územného plánu    

-Zriadenie denného  

stacionára pre  

 seniorov  

-Protipovodňové 

 opatrenia- rigoly    

 

3 Stredná 

priorita  

-projekty, ktoré robia obec  

príťažlivejšou, 

v očiach obyvateľov, návštevníkov 

 

-projekty, ktoré sú pre obec, vhodné a 

  podporujú rozvoj obce 

 

-projekty, ktoré je možné získať  

Financovanie z mimorozpočtových zdrojov a sú 

v súlade so rozvojovým smerovaním obce 

-Rozšírenie kamero-

vého 

systému 

 

-Rekonštrukcia auto-

busových zastávok 

 

-Podpora rozvoja  

 služieb a 

 podnikateľských  
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  aktivít v obci 

-Rozvoj partnerskej     

spolupráce 

-Výstavba materskej   

školy 

-Dostavba požiarnej    

  zbrojnice 

-Rekonštrukcia  

  kultúrneho domu 

-Podpora kultúrnych a 

  športových podujatí 

-podpora  

  separovaného zberu 

-Výstavba  

  kompostoviska 

-Predchádzanie  

  čiernym skládkam   

   v katastri obce  

 

 

4 Nízka 

priorita 

-projekty, ktorých prínos pre rozvoj 

 obce je minimálny 

 

-projekty bez silnej podpory  

  obyvateľov obce 

 

-projekty na základe nepresne 

 zadefinovaných projektových úvah 

 bez jasného cieľa 

 

 

 

Na základe uvádzanej tabuľky, ktorá stanovuje kritéria pre výber projektov obce Ruskov, sa 

v nasledujúcom programovom období plánuje zrealizovať celkovo 23 projektov. Tabuľka je 

však iba rámcovým prehľadom pripravovaných projektov a je otvorená ďalším úpravám a do-

plneniam. Približuje projektové zámery obce, avšak finálna verzia predkladaných projektov 

bude vždy závislá na finančných možnostiach obce podmienok konkrétnych výziev a pokynov 

poskytovateľov. 
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 Zoznam informačných zdrojov 

 

Strategické a koncepčné dokumenty 

1. Územný plán obce Ruskov 

2. Metodika pre vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 

4. Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja 

5. Regionálna inovačná stratégia 

6. Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. triedy na území Košického kraja 

7. Koncepcia nakladania s odpadmi v Košickom samosprávnom kraji 

8. Rozvojový plán Slovensko – východ 

9. Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov 

10. Strategický plán dopravnej infraštruktúry Slovenskej Republiky 

11. Stratégia protipovodňovej ochrany 

12. Pozičný dokument Komisie k vypracovaniu programov na Slovensku 

13. Akčný plán rozvoja okresu Košice – vidiek 

 

 

Zákony 

1. Zákon č. 539/2008 Z. z.  o podpore regionálneho rozvoja 

2. Zákon č. 309/2014 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. 

 

Internetové zdroje 

1. Oficiálna stránka obce Ruskov 

2. Internetový portál Štatistického úradu Slovenskej republiky 

 

Riadenie procesu spracovania. verzia 1.0 

Za riadenie procesu  spracovania PHSR obce Ruskov na roky 2021 – 2027 bude zodpovedať 

riadiaci tím a vytvorená pracovná skupina.  Do procesu spracovania bude zapojená verejnosť 

a miestne inštitúcie( dotazníkovou formou ). 

Obdobie spracovania : august 2020 – január 2021 
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Financovanie spracovania bude financované z rozpočtu obce.  

                         Financovanie zahŕňa : náklady na odborníkov, ktoré zabezpečia analýzu  

                          vstupných dokumentov a štatistických údajov, súvisiace s prípravou  

                          dokumentu,  zabezpečia kompletné spracovanie PHSR v následnej  

                          štruktúre – podľa platnej metodiky. 

1. Analytická časť 

2. Strategická časť 

3. Programová/plánovacia časť 

4. Realizačná časť 

5. Finančná časť 

6. Prílohy 

Zoznam členov podieľajúcich sa na príprave dokumentu – 

Riadiaci tím, pracovná skupina                

Gestor:       Peter Smrčo               - starosta obce 

Členovia:     Mária Kinlovičová  - administratívna pracovníčka, financie a rozpočet 

                     Jana Vošová           - matrikárka, dane 

                          František Horňák       - kontrolór obce 

Koordinátor:   Ján Češkovič               - hospodár obce 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva : 

RNDr. Martin Smrčo – zástupca starostu obce 

Mgr. Katarína Beblavá 

Peter Borecký 

Jozef Čorňák 

Ing. Peter Filo, PhD. 

Rasťo Kinlovič 

Peter Kunz 

Ing. Viktor Mikloš 

Dušan Novotný 
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Poďakovanie 

Starostovi obce Ruskov za aktívnu spoluprácu, vynaložené úsilie pri príprave Programu hos-

podárskeho a sociálneho rozvoja obce Ruskov a za podnetné informácie, ktoré výrazne pri-

speli k spracovaniu. Všetkým pracovným skupinám a poslancom, za mimoriadny   čas veno-

vaný riešeniu problematiky spojenej so spracovaním  Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Ruskov. 

Obec touto cestou ďakuje aj rôznym inštitúciám (ŠÚSR, UPSVaR a iné ),  ktoré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

svojimi  údajmi pomohli vyplniť časti Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Ruskov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


