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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

1. Názov: Obec Kračúnovce č. 350 

2. Identifikačné číslo: 00322181 

3. Adresa sídla: Obecný úrad Kračúnovce, 087 01 Giraltovce 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa : František Mašlej, starosta obce, Obecný úrad       

Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce, tel. 054/7365283, e-mail: kracunovce   
@stonline.sk 

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

     osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente 

     a miesto na konzultácie: Katarína Kundrová, Obecný úrad  Kračúnovce 

350,  087 01 Giraltovce  tel. 054/7365283,  e-mail: kracunovce@stonline.sk 

 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 

1. Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce  
(ďalej len PHRSR) na roky 2015 – 2024 

2. Charakter: 

Strednodobý programový dokument, ktorý určuje hlavné smery rozvoja obce 

Kračúnovce do roku 2024. Tvorba PHRSR obce Kračúnovce vychádza zo zákona 

č.503/2001 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja. Od 1. januára 2015 vstúpil do 

platnosti zákon NR SR č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 

Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Kračúnovce na roky 2015 -2024 vychádza z Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce 2007 – 2015, ktorý je v súčasnosti platný 
a jedná sa vlastne o jeho aktualizáciu. 

3. Hlavné ciele: 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce na roky 

2015 - 2024 s Miestnou stratégiou rozvoja územia MAS TOPOĽA, je základným a 

kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie 

a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších 

subjektov na území obce. 

PHRSR obce Kračúnovce na roky 2015 - 2024 je strednodobým rozvojovým 

dokumentom, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v 

národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 

- 2020. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce  na roky 

2015 - 2024 je spracovaný v súvislosti so situáciou v oblasti hospodárskej a 

ekonomickej SR a EÚ s prispôsobením priorít a možností našej obce. Cieľom 

PHRSR obce Kračúnovce na roky 2015 - 2024 ako kľúčového strategického 
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dokumentu obce je analýza potrieb a možností obce Kračúnovce, s určenými cieľmi 

a opatreniami, ktoré prospejú rozvoju obce s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. 

 

Cieľom obce Kračúnovce je: 

 Spolupracovať na tvorbe a realizácii rozvoja obce a regiónu s okolitými 

obcami a zahraničnými partnermi 
 V oblasti regionálneho rozvoja zohrávať úlohu integrátora, iniciátora 

procesov hospodárskej a sociálnej politiky 
 Zodpovedný finančný manažment zameraný na tvorbu prostredia, rozvoj 

podnikania a nevyhnutných funkcií samosprávy 
 Vytvárať rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí vytvoria vhodné podmienky 

pre podnikanie domácich a zahraničných investorov a zvýšenie 

zamestnanosti obyvateľov 
 Zlepšenie dopravnej situácie a dobudovanie technickej infraštruktúry v 

prospech obyvateľov regiónu, investorov a jeho návštevníkov 
 Postupne zabezpečiť a dlhodobo udržiavať kvalitné životné prostredie pre 

obyvateľov a kvalitné prírodné prostredie v rámci celého územia 
 V oblasti vody a kanalizácie, bytovej politiky a ostatných služieb občianskej 

vybavenosti je zaistenie kvality týchto služieb a ich optimálnu dostupnosť za 

trhové ceny 
 Zvýšenie bezpečnosti osôb a ich majetku v optimálnom pomere kvality a 

ceny najmä rozvojom prevencie 
 V oblasti kultúry, športu a zachovania kultúrno-historického dedičstva, 

realizácia čo najširšej ponuky služieb zabezpečujúcich turistické aktivity a 

rozvoj cestovného ruchu 
 Orientovať sociálnu politiku na dôchodcov a mladé rodiny, podporovať 

tvorbu prostredia, ktoré bude zlepšovať sociálnu situáciu občanov. 

 PHRSR obce je spracovaný podľa platnej metodiky v predpísanej štruktúre. 

Úvod obsahuje: 

a. obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol), 

b. stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHRSR obce                                

Kračúnovce 2015 - 2024 , 

c. stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa          

vymedzenia územia obce. 

Časť 1 

Analytická časť obsahuje: 

a. kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru 

kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých 

oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie, 
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b. ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHRSR vrátane vyhodnotenia 

rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. decembru príslušného 

roku), 

c. analýzu silných a slabých stránok územia, 

d. identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných 

faktorov), 

e. analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území, 

f. analýzu väzieb územia, 

g. analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja, 

h. identifikáciu východísk a možných riešení, 

 

Časť 2 

Strategická časť, ktorá obsahuje: 

a. víziu územia, 

b. formuláciu a návrh stratégie, 

c. výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach     

rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna). 

Časť 3 

Programová časť, ktorá obsahuje: 

a. konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a       

prioritám. 

 

Časť 4 

Realizačná časť obsahuje: 

a. popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHRSR obce Kračúnovce na 

roky 2015 – 2024 (zahrnuté v Dohode o partnerstve) 

b. popis postupov  organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR obce  

Kračúnovce na roky 2015 - 2024, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie, 

c. stručný popis komunikačnej stratégie PHRSR obce Kračúnovce na roky 2015 - 

2024 k jednotlivým cieľovým skupinám a systém monitorovania a hodnotenia, 

 f.       ako príloha  akčný plán na 3 rozpočtové roky - vecný a časový harmonogram 

realizácie jednotlivých opatrení a projektov. 

 

Časť 5 

Finančná časť obsahuje: 
 

a. model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za      

účasti sociálno-ekonomických partnerov v území  

b. záver, ktorý obsahuje informáciu o schválení a zverejnení PHRSR Kračúnovce 

na roky 2015 – 2024. 
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4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

 

Popis aktivity Začiatok Koniec 

Spracovanie a prerokovanie PHRSR Kračúnovce na roky 

2015 - 2024 

Apríl 

2015 

December 

2015 

Predloženie PHRSR obce Kračúnovce na roky 2015 - 2024 

na zasadaní komisií OcÚ Kračúnovce 

 December 

 2015 

Schválenie PHRSR obce Kračúnovce na roky 2015 - 2024 v 

OcÚ Kračúnovce 

 Január 2016 

 

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce na roky 

2015 - 2024 je schválený v súlade s príslušnými strategickými a programovými 

dokumentmi podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni 

(NSRR SR, OP jednotlivých rezortov, Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK). 

6. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

Obecné zastupiteľstvo Kračúnovce. 

7. Druh schvaľovacieho dokumentu: 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce na roky 
2015 - 2024 - uznesenie Obecného  zastupiteľstva Kračúnovce . 

  

III.    Základné údaje o predpokladaných   vplyvoch  

strategického  dokumentu na životné prostredie vrátane  zdravia 

1) Požiadavky na vstupy: 

PHSR obce Kračúnovce na roky 2007 - 2015, základná charakteristika územia 

obce Kračúnovce, analýza súčasného stavu obce Kračúnovce podľa tematických 

oblastí, SWOT analýza. 

2) Údaje o výstupoch: 

PHRSR obce Kračúnovce na roky 2015 - 2024, strategické ciele podľa 

prioritných oblastí, opatrenia a súbory aktivít pre ich dosiahnutie, zoznam 

merateľných ukazovateľov, akčný plán realizácie a finančného zabezpečenia 

Programu rozvoja obce Kračúnovce. 

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

V nadväznosti na dosahovanie navrhnutých cieľov prostredníctvom realizácie 

navrhovaných aktivít bude možné očakávať určité priame alebo nepriame vplyvy na 
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životné prostredie, vplyvy na flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, 

krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie 

medzi týmito faktormi podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

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

predpisov. Vzhľadom k všeobecnému charakteru dokumentu v jeho jednotlivých 

častiach je predpoklad, že vplyvy týchto aktivít budú závisieť od rozsahu, miesta a 

spôsobu realizácie, použitých techník a pod. a preto nie je možné špecifikovať riziká 

súvisiace s ich realizáciou. Strategický dokument predstavuje významný nástroj na 

podporu rozvoja obce Kračúnovce i regiónu z pohľadu ekonomického, ale i 

environmentálneho a každá jednotlivá aktivita bude podliehať samostatnému 

posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle platnej legislatívy. Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce na roky 2015 - 2024 

bude tiež nástrojom na efektívne využívanie finančných prostriedkov z vlastných 

zdrojov obce, ale i čerpanie financií externých zdrojov (súkromných zdrojov, 

štátneho rozpočtu a ŠF EÚ) s cieľom zabezpečiť zlepšenie prostredia obce pre život 

jej občanov, návštevníkov i podnikateľov. 

 realizácia projektových zámerov nebude mať vplyv na miestnu klímu, 
 vplyv na povrchové vody môže mať súvis najmä s ich otvorenosťou t. j. 

možnosťou priameho vzniku znečistenia, 
 znečistenie podzemných vôd sa nepredpokladá, 
 výrub drevín sa nepredpokladá, 
 rušivé vplyvy na živočíšstvo sa nepredpokladajú, 
 iné vplyvy (pozitívne a negatívne) zatiaľ neboli identifikované. 

4) Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva bude mať zvýšenie podielu zelene 

na verejných priestranstvách obce. Negatívny vplyv sa realizáciou projektových 

zámerov nepredpokladá. 

 

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

európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 

2000),   národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske 

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

území obce Kračúnovce – neevidujeme.  

 

6) Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strednodobého strategického plánu nie 

sú známe v čase spracovávania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Kračúnovce na roky 2015-2024. 

 

7) Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice nie sú predpokladané. 

 

 



OBEC KRAČÚNOVCE 
OBECNÝ ÚRAD KRAČÚNOVCE 350 

087 01 Giraltovce 

 

 

IV.  Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení: všetci obyvatelia 

obce Kračúnovce, fyzické a právnické osoby a organizácie pôsobiace na území 

obce Kračúnovce. 

2. Zoznam dotknutých subjektov: 
1. Úrad PSK - odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

2. Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 081 01 Prešov 

3. Krajský pamiatkový úrad Prešov,-  Hlavná 115, 080 01 Prešov 

4. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP,-     Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 

5. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor,-  Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 

6. Okresný úrad, odbor krízového riadenia,-   Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, -Sov. hrdinov  79, 089 01 Svidník 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,-  čat. Nebiljaka 1, 089 01  

      Svidník 

9. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov 

10. SPOcÚ Giraltovce  - Referát stavebného poriadku a životného prostredia, Dukelská 

75, 087 01 Giraltovce 

11. Susediace obce katastra Kračúnovce: Giraltovce, Lužany pri Topli, Kalnište, 

Kuková, Lúčka, Železník 

3. Dotknuté susedné štáty:  Nie sú. 

 

 V.  Doplňujúce údaje 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu): Súčasťou 

PHRSR obce Kračúnovce na roky 2015 - 2024 sú prehľadné grafy a tabuľky. 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kračúnovce na roky 2007 - 

2015, 
 Územný plán obce Kračúnovce, 
 Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, vrátane jeho zmien, 
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 

kraja na obdobie 2008 - 2015 vrátane jeho zmien, 
 Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja 2015 - 2022, 
 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 

 1.   Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

 

  V   Kračúnovciach,  dňa:    
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VII. Potvrdenie správnosti údajov 

  1.      Meno spracovateľa oznámenia:         František Mašlej 

 

 

 Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka 

 

 

 

 

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

                                                                                         František Mašlej 

                                                                                      starosta obce Kračúnovce 
 


