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PRÍHOVOR

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!

Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Kečovo na

roky 2023 – 2027. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú

dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej

samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými

nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.

Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory

regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a

programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje

lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých

schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE

FORMULÁR Č. Ú 7 - TITULNÁ STRANA DOKUMENTU PHRSR

Názov:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Kečovo na roky 2023 - 2027

Územné vymedzenie: Košický kraj / obec Kečovo

Územný plán obce / VÚC

schválený:
áno

Dátum schválenia PHRSR: 27.2.2023

Dátum platnosti: platný na roky 2023 - 2027

Verzia: 2.0

Publikovaný verejne: marec 2023

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Základné identifikačné údaje

Názov obce Kečovo

Kraj Košický

Okres Rožňava

Rozloha katastrálneho územia 1 357 ha

Starosta obce Bc. Nikoleta Gerencsériová

Kontaktné informácie

Tel. č.
Obecný úrad: 058 / 788 11 75

Mobil: 0910 156 380

E-mail kecovo.obec@gmail.com

Webová stránka obce www.kecovo.sk
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ÚVOD

Úvodná časť obsahuje základné informácie o programe

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Je tu možné

nájsť informácie zo zákona, štruktúru dokumentu a taktiež

hodnotenie predchádzajúceho dokumentu.
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1.1 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je základný strednodobý

programový dokument podpory regionálneho rozvoja pre jednotlivé obce. Je vypracovaný na

základe zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších

predpisov a metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií schválenou

uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 a nadradenými programovými dokumentmi.

FORMULÁR Č. Ú 1 – ZÁMER SPRACOVANIA PHRSR

Zámer spracovania PHRSR

Názov dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kečovo

Forma spracovania Spracovanie prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO

Riadenie procesu

spracovania

• Bc. Nikoleta Gerencsériová, starostka obce Kečovo

• Poradný tím PROROZVOJ

• Uskutočnenie prieskumu verejnej mienky, informovanie

prostredníctvom web stránky, Dotazník

Obdobie

spracovania
január - február 2023

Financovanie

spracovania
Financovanie z interných zdrojov - rozpočet obce

Vypracovanie PHRSR je dôležité pre dosiahnutie využitia strategického plánovania na území

obce, lepšiu implementáciu rozvojových aktivít a zvyšovanie konkurencieschopnosti a efektivity

pri čerpaní z fondov Európskej únie v rámci aktuálnych operačných programov. V prípade tvorby

tohto programového dokumentu je dôležitá participácia verejnosti v procese tvorby PHRSR, čím sa

zabezpečí spätná väzba a dosiahne sa konsenzu. Participovaním obyvateľov a záujmových skupín

sa dosiahne vhodná implementácia rozvojových aktivít, ktoré podporia všeobecnú atraktivitu

územia obce. Pri stanovovaní cieľov a rozvojových aktivít je nutné prihliadať na ciele a priority

dokumentu Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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Základné princípy tvorby programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

- Založenie na kvalitných a overených dátach

- Komplexná analýza v troch kľúčových oblastiach (socioekonomická, územno-technická

a prírodno-environmentálna)

- Participovanie verejnosti v procese tvorby PHRSR

- Vytvorenie partnerstva hlavných aktérov územia

- Vyjadrenie vízie a cieľov v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch obce

Základná štruktúra programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Podľa zákona NR SR č. 539/2008 je PHRSR definovaný ako:

(1) Strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami

ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené

v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území

ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej

dokumentácie obce.

(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja zabezpečuje obec pri

uplatnení partnerstva.

(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, vytvorený v rámci partnerstva,

pozostáva z:

a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie

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

a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie
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podmienok udržateľného rozvoja obce,

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

špecifík, určuje 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 potrebných na

zabezpečenie realizácie PHRSR,

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

formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR, systém monitorovania a

hodnotenia plnenia PHRSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový

harmonogram realizácie PHRSR formou akčných plánov,

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

inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie PHRSR.

(4) Aktualizácia PHRSR sa vypracúva podľa potreby.

(5) PHRSR a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) Schválenie PHRSR a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie

vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo

štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4, ods. 2

FORMULÁR Č. PP 1 - ZOZNAM ANALYZOVANÝCH KONCEPČNÝCH

DOKUMENTOV

Názov dokumentu
Platnosť

dokumentu

Úroveň

dokumentu
Oblasť dát / téma Zdroje údajov

Národná stratégia

regionálneho

rozvoja SR (NSRR)

2020 - 2030 národná regionálny rozvoj

http://www.mp

sr.sk/mvrrfiles/

003994a.pdf

1.2 HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR

Plánované opatrenia v predošlom období, ktoré boli čiastočne realizované:
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Číslo Názov

1.3.5. Rozvoj záujmovej činnosti, športových aktivít a kultúrnych podujatí

1.3.6. Podpora miestnych kultúrnych, spoločenských a folklórnych tradícií

Plánované opatrenia v predošlom období, ktoré neboli zrealizované:

Číslo Názov

1.1.1.
Využívanie ekonomických a legislatívnych nástrojov a podpora výhodných podmienok
pre priamych investorov

1.1.3.
Vytvorenie podmienok bezpečného života obyvateľov obce, ochrany ich majetku aj
ochrany majetku obce

1.1.4. Podpora aktívnej činnosti mimovládnych organizácií, spolkov a združení

2.1.1. Zlepšovanie dopravnej infraštruktúry obce

2.1.2. Rozvoj dopravnej obslužnosti obce

2.2.1. Výstavba, rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry

2.3.2. Ochrana podzemných a povrchových vôd

2.3.3. Zapojenie obce do riešenia protipovodňových opatrení a ochrany pred následkami

2.3.4. Revitalizácia pôdy a riečnych systémov v obci

2.3.5. Obnova a údržba poľných ciest a zelene v krajine

2.3.6. Obnova a údržba historických a kultúrnych pamiatok, budov a pamätníkov

3.1.1.
Stabilizácia existujúcich podnikateľov, podpora ich rozvoja a motivácia prílivu nových
investorov

3.1.2.
Zvyšovanie informovanosti a využívanie programov rozvoja malého a stredného
podnikania

3.1.3.
Modernizácia technického a technologického zázemia obecného úradu a online
dostupnosť služieb a portálov verejnej správy občanom a podnikateľom

3.2.1. Stabilizácia a rozvoj poľnohospodárskej produkcie a výroby v obci

3.2.2.
Stabilizácia odbytu poľnohospodárskych výrobkov a podpora remeselných dvorov a
služieb

3.3.1. Rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu

3.3.2. Propagácia obce

3.3.3. Podpora podnikateľských aktivít a služieb v cestovnom ruchu

1.3 ZAPOJENIE VEREJNOSTI

FORMULÁR Č. Ú 3 – METÓDY ZAPOJENIA VEREJNOSTI DO PRÍPRAVY

PHRSR
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Metóda
Informovanie

verejnosti

Získavanie

názorov

verejnosti

Zohľadnenie

názorov

verejnosti

Internetové stránky – vrátane verejných

pripomienok tzv. chatrooms; sociálne siete
X

Účasť na miestnych aktivitách a

podujatiach
X X

Stretnutia X

Verejné stretnutia X X

Využitie miestnych ľudí na získavanie

názorov
X

Dotazník pre širokú verejnosť X X

Prieskumy verejnej mienky X X X

Iné aktivity
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FORMULÁR Č. A 3 – PLÁNOVACÍ FORMULÁR PRIESKUMU

Dôležité otázky Zdôvodnenie Poznámky

Prečo je potrebné získať

informácie

prostredníctvom

prieskumu?

Je ideálnym nástrojom na

získanie verejnej mienky

obyvateľov.

Zdôvodnenie, náčrt a spôsob

prieskumu, očakávané

výsledky.

Čo je jeho cieľom?

Získanie čo najväčšieho

počtu názorov všetkých

záujmových skupín

obyvateľov.

Definovanie záujmov

obyvateľov, kľúčové oblasti

prieskumu.

Akým spôsobom sa bude

realizovať?

On-line prieskum verejnej

mienky obyvateľov bol

vybraný na základe finančnej

nenáročnosti a možnosti

oslovenia veľkého počtu

respondentov.

Typ prieskumu - náhodný.

Druh prieskumu - dotazník.

Aké budú finančné nároky?

Najväčšie odhadované

náklady budú použité na

zhotovenie materiálov

kvalitného on-line prieskumu

a jeho vyhodnotenia – táto

úloha bude zverená vybranej

spoločnosti.

Cena za prieskum je

zahrnutá v poplatku za

používanie webovej aplikácie

E-PRO, bol vykonávaný

externou spoločnosťou.

Aké budú časové nároky?

Prieskum sa bude realizovať

počas obdobia 2 mesiacov,

aby mohla byť oslovená čo

najväčšia skupina

respondentov.

Približný časový

harmonogram 01-02/2023
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Dôležité otázky Zdôvodnenie Poznámky

Kto bude zodpovedný za

realizáciu prieskumu?

Hlavný koordinátor

prieskumu zodpovedá za

jeho správnu realizáciu a

analýzu zozbieraných dát.

Tím PROROZVOJ.
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ANALYTICKÁ ČASŤ

Analytická časť je zameraná na podrobnú analýzu celého

riešeného územia. Je rozdelená na 3 hlavné oblasti:

socioekonomickú, územno-technickú a prírodno-

environmentálnu analýzu. V analytickej časti sa čitateľ dozvie

celú charakteristiku územia a po jej prečítaní si bude môcť

vytvoriť o území vlastný obraz.
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2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Obec Kečovo spadá administratívne do Košického samosprávneho kraja, okresu Rožňava.

Leží na južnom okraji vápencovej Silickej planiny, ktorá je najväčšia z planín Slovenského krasu.

Priemerná nadmorská výška územia obce je 322 m.n.m., nachádzajú sa tu podzemné priestory

s krasovými a ľadovými jaskyňami, napríklad Jaskyňa Domica (kvapľová, s dĺžkou 7 km na

Slovensku). Veľkosť katastrálneho územia je 1 358 ha, chotár je pahorkatinový a leží na

skrasovatenej planine bez povrchových vodných tokov.

Katastrálne územie obce v juhovýchodnej časti tvorí štátna hranica s Maďarskou republikou.

Na Slovensku susedí s obcami Dlhá Ves (v západnej časti) a Silická Brezová (v severnej časti) :

2.2 HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o obci Kečovo je z roku 1272, kedy sa toto územie nazývalo Kucheu.

Obec sa vyvinula na mieste starého osídlenia, územie vtedy vlastnili Kecsőiovcom.
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V ďalšom historickom vývoji sa jej názov postupne menil na :

• v roku 1344 bol jej názov Kechew,

• v roku 1786 bol jej názov Kecschő,

• od roku 1920 to už bolo Kečovo.

Po maďarsky sa obec úradne nazýva Kecső.

Po tureckých nájazdoch v roku 1564 sa na dve storočia obec vyľudnila. Následne bola znovu

osídlená v 2. polovici 18. storočia, vtedy patrila Ragályiovcom a Fáyovcom. V roku 1828 tu bolo

postavených 45 domov v ktorých žilo 238 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali kováčstvom,

uhliarstvom, pálením vápna a taktiež aj chovom dobytka.

Obec bola v rokoch 1938 až 1945 pričlenná k Maďarsku.

2.3 POSLANIE DOKUMENTU

Poslaním dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kečovo je

definovanie rozvojových aktivít, potrebných na ďalší rozvoj územia, s prihliadnutím na záujmy a

potreby obyvateľov obce.

2.4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

Socioekonomická analýza obsahuje 2 hlavné časti. Prvá je zameraná na analýzu rôznych údajov

o obyvateľstve (vývoj, prírastky/úbytky, národnostná, veková štruktúra a mnohé ďalšie). Ďalšie

časti sú venované ekonomike, bývaniu, školstvu, zdravotníctvu, kultúre a ďalším oblastiam.

Socioekonomická analýza je zameraná jednak na analýzu demografických údajov (údaje o

počte, vývoji a štruktúre obyvateľstva), jednak na zistenie situácie v oblasti bývania, školstva,

kultúry a ďalších oblastí.

2.4.1 ROZVOJOVÝ POTENCIÁL

Potenciál pre ďalší rozvoj obce Kečovo je v poskytovaní služieb pre cestovný ruch. Najväčším
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lákadlom pre návštevu obce je verejnosti sprístupnená Jaskyňa Domica. Je potrebné ďalej

skvalitňovať hlavne ubytovacie a stravovacie služby. Ale pre zotrvanie návštevníkov na dlhšiu

dobu (viac dní) je nutné poskytovať im aj doplnkové služby voľnočasových aktivít - orientačné

značenie a mapy celej oblasti, sieť odstavných plôch a parkovísk, požičovňu bicyklov, náučné

chodníky so zastávkami na občerstvenie a detskými atrakciami, altánkami a lavičkami, zaujímavé

večerné kultúrne podujatia, a iné.

2.4.2 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE

2.4.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

Počet obyvateľov sa v sledovanom období od roku 2012 do roku 2021 znížil o 49 obyvateľov a

na konci roku 2021 mala obec evidovaný stav 322 obyvateľov.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2012 AŽ 2021

Rok Počet obyvateľov

2012 371

2013 372

2014 371

2015 358

2016 351

2017 351

2018 354

2019 344

2020 338

2021 322

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.2.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA

Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to
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v pomere 50,3 % ku 49,7 %.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2021

Pohlavie Počet obyvateľov

Muži 160

Ženy 162

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.2.3 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV

Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých za

určité obdobie. V rokoch 2012 – 2021 bol zaznamenaný prirodzený prírastok aj úbytok obyvateľov.

Najvyššiu hodnotu prírastku dosiahol v roku 2018, kedy nastal prirodzený prírastok 4 obyvateľov.

Najvyšší prirodzený úbytok bol v roku 2016 s hodnotou -7 obyvateľov.

Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním predstavuje rozdiel medzi migračným prírastkom a

úbytkom. Počas sledovaných rokov mal záporný charakter. Okrem rokov 2017 a 2021, kedy bol v

každom roku migračný prírastok 2 obyvateľov.

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2012 AŽ 2021

Rok

Prirodzený

prírastok alebo

úbytok

Prírastok alebo

úbytok sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2012 0 -3 -3

2013 2 -1 1

2014 0 -1 -1

2015 -5 -8 -13

2016 -7 0 -7

2017 -2 2 0

2018 4 -1 3

2019 -3 -7 -10
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Rok

Prirodzený

prírastok alebo

úbytok

Prírastok alebo

úbytok sťahovaním

Celkový prírastok

alebo úbytok

2020 -5 -1 -6

2021 -4 2 -2

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.2.4 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV

Veková štruktúra obyvateľstva v obci rozdelená do troch kategórií:

• Predproduktívna:Predproduktívna: 0-14 rokov, je zastúpená v počte 42 obyvateľov.

• ProduktívnaProduktívna: 15-64 rokov, ktorá tvorí najpočetnejšiu skupinu, spolu 219 obyvateľov.

• PoproduktívnaPoproduktívna: 64 a viac - predstavuje 61 obyvateľov.

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2021

Pohlavie
Predproduktívna

zložka
Produktívna zložka

Poproduktívna

zložka

Muži 23 112 25

Ženy 19 107 36

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2023

2.4.3 HOSPODÁRSTVO A EKONOMIKA

Postupný rozvoj obce vo veľkej miere závisí od jej schopnosti zabezpečiť projektovú

dokumentáciu, prípravu žiadostí a projektov pre nenávratné finančné prostriedky, ale aj

schopnosť schválené projekty realizovať. Obec veľmi zodpovedne pristupuje k tvorbe svojho

rozpočtu. Pri čerpaní jednotlivých položiek rozpočtu sa jej osvedčil systém priebežnej aj následnej

finančnej kontroly. Fiškálna decentralizácia nenaplnila očakávania, obec na prenesený výkon

štátnej správy nedostáva potrebné množstvo zdrojov zo štátneho rozpočtu, ale svojim rozumným

prístupom a šetrením dokázala napriek nepriaznivej situácii rozumne hospodáriť. Obec nemá

žiadne úverové zaťaženie. V majetku obce sa nachádzajú tieto nehnuteľnosti - budova obecného
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úradu a kultúrneho domu (v jednej budove), dom smútku, budova materskej školy, budova bývalej

základnej školy, klub mladých, obecné múzeum, budovy FC Kečovo, evanjelický kostol, detské

ihrisko, cintorín a požiarna zbrojnica.

Rožňava patrí medzi najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenska. Miera evidovanej

nezamestnanosti v okrese Rožňava, do ktorého patrí aj obec Kečovo, sa pohybuje na úrovni 12

% až 15 %. V obci je nedostatok pracovných príležitostí, obyvatelia musia dochádzať za prácou

do Gemerskej Hôrky, alebo do Rožňavy. V súvislosti s polohou obce, v nádhernom prostredí

vápencovej Silickej planiny (najväčšia z planín Slovenského krasu), je snahou obce rozvoj

cestovného ruchu a tým aj nové príležitosti pre podnikanie v službách pre CR.

2.4.4 FINANČNÁ SITUÁCIA

Obec podľa zverejnených údajov (www.finstat.sk) v roku 2021 dosiahla záporný hospodársky

výsledok vo výške - 16 901 €. Pričom celkové náklady boli 175 389 € a celkové výnosy boli 159 163

€.

ANALYTICKÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 20

http://www.finstat.sk/
www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


Celkové náklady a celkové výnosy za posledné roky boli :

Výsledky hospodárania za posledné roky boli :
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2.4.5 PODNIKATEĽSKÉ A NEPODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

Podľa Obchodného registra SR (www.orsr.sk) nemá v obci sídlo žiadny podnikateľský subjekt.

Podľa Živnostenského registra SR (www.zrsr.sk) má v obci svoje miesto podnikania subjekt - METEX GEMINI (stolárstvo a tesárstvo), Potraviny

FRISS (obchodná činnosť a rýchle občerstvenie), Pohostinstvo Šport (predaj nápojov a potravinových výrobkov).

FORMULÁR Č. A 5 - EVIDENCIA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ

Názov:

Miestna tradičná ľudová folklórna skupina Csemadok
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2.4.6 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Občianska vybavenosť (OV) predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch,

ktorých cieľom je uspokojovanie najrozmanitejších potrieb obyvateľov všetkých vekových

kategórií.

V rámci občianskej vybavenosti sa v obci nachádza - Obecný úrad, Kultúrny dom, Materská

škola, cintorín, dom smútku, kostol, detské ihrisko, futbalové ihrisko, maloobchodná predajňa

potravín, požiarna zbrojnica. Od roku 2022 je Základná škola (neúplná pre 1.-4.ročník) v obci

uzatvorená pre nedostatok žiakov.

2.4.7 BÝVANIE

Obyvatelia obce žijú výhradne v rodinných domoch, zachovávajú dedinský charakter obce v

súlade s celým regiónom. Väčšina obývaných domov je využívaná na trvalé bývanie. V obci je

aj 29 neobývaných domov. Niektoré z týchto opustených nehnuteľností plánuje obec odkúpiť,

zrekonštruovať a využívať na zabezpečenie trvalého nájomného alebo prechodného bývania

obyvateľom, alebo podporiť rozvoj CR a využívať ich na ubytovanie pre návštevníkov. Niektoré

domy využívajú ich majitelia ako svoje chalupy a na víkendové pobyty.

Obec v budúcnosti plánuje výstavbu obecných bytov aj bytov s nízkym štandardom, ktorá však

môže byť realizovaná až po zabezpečení výstavby potrebnej technickej aj dopravnej infraštruktúry

v nových lokalitách.

2.4.8 ŠKOLSTVO

Zo školských zariadení sa v obci nachádza Materská škola. Priemerný počet žiakov v Materskej

škole je každoročne 8 až 10, v areály má svoje detské ihrisko. Toto školské zariadenia navštevujú

len deti z obce Kečovo. V mesiaci september 2022 bola dovtedy prevádzkovaná Základná škola

(neúplná pre 1. až 4. ročník) v obci uzatvorená pre nedostatočný počet žiakov. Žiaci dochádzajú

do Základnej školy v Plešivci.

Školská budova bola obidve školské zariadenia spoločná, v predošlom období bola

rekonštruovaná strecha a zateplená budova. Obec plánuje riešiť energeticky úsporné zdroje tepla

pre vykurovanie aj ohrev TUV. Taktiež plánuje obnoviť a modernizovať interiérové vybavenie.
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Pre Materskú školu je potrebné zabezpečiť interaktívne edukačné pomôcky a hračky. Pre

zabezpečenie stravovania obec plánuje pribudovať kuchyňu a jedáleň. Jedáleň bude slúžiť nielen

pre deti MŠ, ale aj pre odber stravy pre seniorov.

2.4.9 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Najbližšie zdravotné služby všeobecného lekára aj

iných zdravotníckych ambulancií využívajú obyvatelia v Plešivci (vzdialenosť 14 km) a Gemerskej

Hôrke (vzdialenosť 16 km).

Najbližšia Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia - s odbornými ambulanciami a lôžkovou časťou

je v okresnom meste Rožňava vo vzdialenosti 30 km od obce.

Obec sa zaujíma o riešenie potrebných sociálnych služieb pre obyvateľov, zabezpečuje terénnu

starostlivosť pomocou dobrovoľníckych činností. Obci chýba zariadenie pre celodennú

starostlivosť pre opatrovanie osôb so zdravotným postihnutím, alebo denný stacionár pre

dôchodcov, kde by mali možnosť stretávania sa a trávenia spoločných voľnočasových aktivít.

2.4.10 ŠPORT A REKREÁCIA

V obci v súčasnosti nepôsobí žiadny organizovaný športový klub - v minulosti tu pôsobil

futbalový FC Kečovo. Trávnaté futbalové ihrisko nemá vybudované šatne, ani sociálne priestory.
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Obec pre podporu športovania plánuje vybudovať viacšportový areál - pre viac druhov športov,

ktorý bude slúžiť organizovaným športovcom aj širokej verejnosti. V pláne je taktiež aj zriadenie

workout ihriska s cvičiacim náradím pre posiľňovanie.

Pre trávenie voľnočasových aktivít rodín s deťmi je v obci vybudované detské ihrisko, ktoré obec

plánuje zrenštruovať a doplniť hracie prvky pre deti. Ďalšie podmienky pre športovanie verejnosti

sú turistika a cykloturistika v prekrásnej prírode Silickej planiny.

2.4.11 KULTÚRA

Ponuka kultúrnych a spoločenských realizovaných v Kultúrnom dome je prevažne tradičného

charakteru. V kultúre prevažujú tanečné zábavy, Deň matiek, Deň detí, Deň úcty k starším, Mikuláš,

Vianočná hudobná zábava a príležitostné vystúpenia umelcov.

Obecné kultúrne podujatia oživuje Miestna tradičná ľudová folklórna skupina Csemadok, ktorá

sa zúčastňuje aj na celoštátnych vystúpeniach aj súťažiach a v neposlednom rade aj na súťažiach

s medzinárodnou účasťou.

V obci absentujú verejné priestory na stretnutia, oddychová zóna, amfiteáter aj obecný park s

lavičkami a altánkom. V tejto súvislosti obec plánuje rekonštruovať celé centrum obce.

2.4.12 CESTOVNÝ RUCH A INFRAŠTRUKTÚRA PRE TURISTOV

V obci sú nedostatočne vybudované podmienky pre cestovný ruch - ubytovacie a stravovacie

kapacity aj doplnkové služby (orientačné tabuľe, odstavné plochy, podmienky pre zábavu a oddych
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rodín s deťmi v prírodnom ihrisku, požičovňa, stánky s kvalitným jedlom a nápojmi, suvenírmi, a

iné).

Najväčším lákadlom na návštevu obce okrem prekrásnej prírody Silickej planiny je verejnosti

sprístupnená Jaskyňa Domica. Tento unikátny jaskynný komplex sa nachádza na území dvoch

štátov - Slovenskej a Maďarskej republiky, pričom väčšia časť (3/4 z celkovej dĺžky 25 km) je

na maďarskej strane. Možnosti vstupu a prehliadky jaskyne sú vytvorené nielen v riešenej obci

Kečovo, ale aj v susednej maďarskej obci Aggtelek (vstup do jaskyne Baradla).

Pred vstupom do jaskyne v obci Kečovo môžu návštevníci využiť len platené parkovisko. Iné

služby tu nie sú poskytované. Počas vstupu si návštevníci vyberajú či absolvujú tzv. Krátky okruh

(45 min.), alebo Okruh s plavbou (60 min.). Sprístupnené časti jaskyne merajú merajú 1315 m, z

toho plavba je 140 m.

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem

významných geomorfologických hodnôt púta jaskyňa pozornosť najmä vzácnymi archeologickými

nálezmi, bohatým výskytom sintrovýc štítov a bubnov, aj početným druhovým zastúpením

netopierov. Nachádzajú sa tu kaskádové jazierka (Rímske kúpele, Plitvické jazierka), cibuľovité

stalaktity a pagodovité stalagmity. Teplota vzduchu v jaskyni je 10,2 až 11,4 °C, relatívna vlhkosť 95

až 98 %. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného

dedičstva.

2.4.13 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT A PARTNERSTVÁ

Obec ešte nemá uzatvorené medzinárodné partnerstvo, ale v súvislosti s podporou rozvoja

CR plánuje takéto partnerstvá uzatvoriť s obcami v Maďarskej republike. Takéto partnerstvo im

umožní obojstranné návštevy obyvateľov s prestavením tradičných kultúrnych zvykov, kultúrnych

a spoločenských stretnutí, športových súťaží, turistických zrazov a iné.

2.4.14 ZHRNUTIE SOCIOEKONOMICKEJ ANALÝZY

Počet obyvateľov sa v sledovanom období od roku 2012 do roku 2021 znížil o 49 obyvateľov

a na konci roku 2021 mala obec evidovaný stav 322 obyvateľov. V sledovaných rokoch bol

zaznamenaný prirodzený prírastok aj úbytok obyvateľov. Najvyššiu hodnotu prírastku dosiahol
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v roku 2018, kedy nastal prirodzený prírastok 4 obyvateľov. Najvyšší prirodzený úbytok bol v

roku 2016 s hodnotou -7 obyvateľov. Prírastok/úbytok obyvateľstva sťahovaním mal

záporný charakter. Okrem rokov 2017 a 2021, kedy bol v každom roku migračný prírastok 2

obyvatelia. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku ku poproduktívnemu veku vychádza 0,69

čo nie je priaznivé pre ďalší nárast obyvateľov obce v budúcnosti.

Obec v roku 2021 dosiahla záporný hospodársky výsledok vo výške - 16 901 €. Pričom celkové

náklady boli 175 389 € a celkové výnosy boli 159 163 €. Miera evidovanej nezamestnanosti v

okrese Rožňava, do ktorého patrí aj obec Kečovo, sa pohybuje na úrovni 12 % až 15 %. V obci je

nedostatok pracovných príležitostí, obyvatelia musia dochádzať za prácou do Gemerskej Hôrky a

Rožňavy. V súvislosti s polohou obce v nádhernom prostredí vápencovej Silickej planiny (najväčšia

z planín Slovenského krasu) je snahou obce rozvoj cestovného ruchu a tým aj nové príležitosti pre

podnikanie v službách pre CR.

V rámci občianskej vybavenosti sa v obci nachádza - Obecný úrad, Kultúrny dom, Materská

škola, cintorín, dom smútku, kostol, detské ihrisko, futbalové ihrisko, maloobchodná predajňa

potravín. Od roku 2022 je Základná škola (neúplná pre 1.-4.ročník) uzatvorená pre nedostatok

žiakov. V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Najbližšie zdravotné služby všeobecného lekára

aj iných zdravotníckych ambulancií využívajú obyvatelia v Plešivci (vzdialenosť 14 km) a Gemerskej

Hôrke (vzdialenosť 16 km). Najbližšia Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia - s odbornými

ambulanciami a lôžkovou časťou je v okresnom meste Rožňava vo vzdialenosti 30 km od obce.

Obec sa zaujíma o riešenie potrebných sociálnych služieb pre obyvateľov, zabezpečuje terénnu

starostlivosť pomocou dobrovoľníckych činností. Obci chýba zariadenie pre celodennú

starostlivosť pre opatrovanie osôb so zdravotným postihnutím, alebo denný stacionár pre

dôchodcov, kde by mali možnosť stretávania sa.

V obci nepôsobí žiadny športový klub. Trávnaté ihrisko nemá vybudované šatne ani sociálne

priestory. Obec plánuje vybudovať viacšportový areál - pre viac druhom športov, aj workout

ihrisko pre posiľňovanie a cvičenie. Pre trávenie voľnočasových aktivít rodín s deťmi je vybudované

detské ihrisko. Ďalšie podmienky pre športovanie verejnosti sú turistika a cykloturistika v

prekrásnej prírode Silickej planiny.

Obecné kultúrne podujatia oživuje Miestna tradičná ľudová folklórna skupina Csemadok, ktorá
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sa zúčastňuje aj na celoštátnych vystúpeniach a súťažiach, taktiež aj na súťažiach s

medzinárodnou účasťou. V obci absentujú verejné priestory na stretnutia, oddychová zóna,

amfiteáter aj obecný park s lavičkami a altánkom. V tejto súvislosti obec

plánuje rekonštruovať celé centrum obce.

V obci sú nedostatočne vybudované podmienky pre cestovný ruch - ubytovacie a stravovacie

kapacity aj doplnkové služby (orientačné tabuľe, odstavné plochy, podmienky pre zábavu a oddych

rodín s deťmi v prírodnom ihrisku, požičovňa, stánky s kvalitným jedlom a nápojmi, suvenírmi, a

iné).

2.5 ÚZEMNO-TECHNICKÁ ANALÝZA

Územno-technická analýza je zameraná predovšetkým na zistenie kvality dopravnej a

technickej vybavenosti územia. Okrem toho sa tu nachádzajú informácie o rozvojových osiach a

limitoch využitia územia.

2.5.1 ROZVOJOVÉ OSI

Rozvojová os je pomyselná línia, ktorá určuje smerovanie rozvoja územia. Táto os je definovaná

v strategickom dokumente Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001, s aktualizáciou z

roku 2011).

Priamo obcou Kečovo neprechádza žiadna rozvojová os, ale v jej blízkosti cez Plešivec (14 km

od Kečova) prechádza rozvojová os prvého stupňa zvolensko-juhoslovenská rozvojová os: Zvolen

- Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice.
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Rozvojové osi tvoria priestor pre vyváženú hierarchizovanú sídelnú štruktúru územia.

Podporujú väzby medzi obcami a poskytujú priestor pre vyvážený sídelný rozvoj. Tieto osi sú

dôležitým aspektom trvalej udržateľnosti.

2.5.2 DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Dopravná infraštruktúra je tvorená sústavou komunikácií a zariadení, ktoré slúžia na plnenie

jednej zo základných ľudských potrieb - dopravy a prepravy.

2.5.2.1 CESTNÁ DOPRAVA

Centrom obce prechádza a tvorí os jeho zastavanej časti štátna cesta 3. triedy, č.III/3004. Na

túto cestu sa napájajú všetky miestne komunikácie. Obec plánuje rekonštrukciu odvodňovacích

rigolov pozdĺž ciest.

Vstup do Jaskyne Domica sa nachádza (vo vzdialenosti 3 km) mimo zastavanú časť, pri štátnej

ceste 2. triedy, č.II/587. Na mapke nižšie je vidieť polohu Jaskyne Domica v spodnej časti.
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2.5.2.2 HROMADNÁ DOPRAVA

Osobnú autobusovú dopravu v obci zabezpečuje spoločnosť eurobus, a.s. Košice. Hustota

spojov je dostačujúca. V katastrálnom území obce sa nachádzajú 4 zastávky - Kečovo ObÚ, Kečovo

kultúrny dom, Kečovo Domica, Kečovo samota.

Autobusová zastávka Kečovo, Domica :
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V zastavanej časti sa nachádzajú dve zastávky, ktoré sú prestrešené. Prístrešky sú riešené

prírodnými materiálmi tak, aby boli v súlade s prekrásnou okolitou prírodou - kameňom a drevom.
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2.5.2.3 ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Katastrálnym územím nevedie žiadna železničná trať, najbližšia železničná stanica je v Plešivci,

vo vzdialenosti 15 km od obce.
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2.5.2.4 LODNÁ DOPRAVA

Obcou ani jej blízkym okolím nepreteká žiadny vodný tok, ktorý by umožňoval lodnú dopravu.

2.5.2.5 LETECKÁ DOPRAVA

Najbližie letisko medzinárodnej leteckej osobnej dopravy je v krajskom meste Košice - Košice

International Airport, vo vzdialenosti 96 km od obce.

2.5.2.6 STATICKÁ DOPRAVA

V zastavanej časti obce chýbajú odstavné plochy pre motorové vozidlá, čiastočne sú riešené

len pri objektoch občianskej vybavenosti. Obyvatelia majú vybudované státia na odstavenie

vozidiel v rámci svojich súkromných pozemkov, alebo parkujú na krajnici miestnych ciest.

Vzhľadom na predpokladaný rozvoj CR je potrebné vybudovať záchytné parkovisko, kde by

návštevníci mohli bezpečne zaparkovať automobily.

Odstavná plocha je vybudovaná pre návštevníkov pri vstupe do jaskyne Domica.
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2.5.2.7 PEŠIA DOPRAVA

Chodníky v obci nie sú vybudované, pretože existujúci cestný profil je úzky a vzdialenosť

medzi cestou (č.III/3004) a ohradenými pozemkami pozdĺž tejto cesty je šírkovo nevyhovujúca pre

riešenie chodníka. Obec je koncová, takže hustota dopravy je nízka.

2.5.2.8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Zastavanou časťou obce nie je vybudovaný samostatný cyklochodník. Cyklisti musia využívať

okraj existujúcich ciest pre motorové vozidlá. Obec sa väčšiu bezpečnosť na ceste snaží riešiť

dopravnými upozorneniami pre vodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť cyklistom a v niektorých

úsekoch aj znížili rýchlosť jazdy.

2.5.3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Technická infraštruktúra je tvorená sústavou inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú obsluhu

územia. Túto obsluhu zabezpečujú energetické, informačné alebo ďalšie špecifické systémy,

ktorých súčasťou sú v základnom usporiadaní zdroje, rozvody, odberné miesta alebo súčasti

zariadení, spotrebiče a ďalšie špecifické zariadenia, ktorými sa väčšinou menia parametre

dodávaných médií alebo signálov.

Jednotlivé prvky technickej infraštruktúry výrazne zasahujú do života obyvateľov tým, že

ovplyvňujú životné prostredie a vytvárajú limity v podobe ochranných, bezpečnostných a
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hygienických pásiem. Na druhej strane ale taktiež vytvárajú podmienky pre fungovanie všetkých

ostatných systémov v spoločnosti.

2.5.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

V obci je vybudovaná vodovodná sieť, zdrojom vody je vyvieračka, ktorá sa nachádza na území

obce. Úpravu kvality a dodávku pitnej vody má v správe VVS, Košice.

V obci sa nachádzajú aj dve obecné studne, ktoré sa pre svoju nevyhovujúcu kvalitu dlhodobo

nevyužívajú. Obec plánuje realizovať ich revitalizáciu - vyčistenie a obnovu odbernej časti, aby ich

bolo možné využívať.

2.5.3.2 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Dodávka a rozvod elektrickej energie je zabezpečovaná spoločnosťou Východoslovenská

energetika, a.s., závod Košice. Kapacita siete je dostatočná aj v prípade potreby jej navýšenia.

Rozvodná sieť je riešená vzduchom na betónových stĺpoch.
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2.5.3.3 ZÁSOBOVANIE PLYNOM

V obci je vybudovaná plynovodná sieť. Nie všetky domy, vzhľadom na náklady s tým spojené,

majú záujem o odber plynu, nemajú vybudované plynovodné prípojky.

2.5.3.4 ZÁSOBOVANIE TEPLOM

Objekty s pripojením na plynovodnú sieť využívajú na získanie tepla plynové koty. Nepripojené

domy, hlavne tie staršie, využívajú ešte kotly na tuhé palivo, ale postupne ich ubúda a prechádzajú

na plynové kúrenie.

Ohrev teplej úžitkovej vody je realizovaný zásobníkmi vody k plynovému kotlu, alebo

elektrickým bojlerom.

2.5.3.5 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD

V obci nie je vybudovaná kanalizačná sieť ani ČOV. Obyvatelia odvádzajú odpadové vody

do vlastných žúmp, alebo septikov, po ich napĺnení si musia zabezpečiť vyčerpanie a odvoz

fekálnym vozidlom. Tento spôsob prináša riziko presakovania starých nádrží umiestnených v zemi
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a kontamináciu spodných vôd. Obec má v pláne na najbližšie obdobie vybudovať ČOV a následne

zabezpečiť v spolupráci s kanalizačnou spoločnosťou aj odvádzanie odpadových vôd kanalizačnou

sieťou.

2.5.3.6 TELEKOMUNIKÁCIE

V obci bola v minulosti vybudovaná pevná telekomunikačná sieť spoločnosťou Slovak Telekom,

a.s., ktorá ponúka hlasové aj dátové služby pevnej siete. Pokrytie a dostatočnú kvalitu signálu

tu majú aj mobilný poskytovatelia telekomunikačných služieb. Telekomunikačné služby v obci

poskytuje aj spoločnosť Regiotel.

Sprístupnenie možnosti bezplatného pripojenia na internet na verejných priestranstvách obec

rieši pomocou projektu Wifi pre Teba.

2.5.3.7 VEREJNÉ OSVETLENIE

Verejné osvetlenie je riešené starým spôsobom, výbojkovými žiarivkami. Pre zníženie

prevádzkových nákladov plánuje obec jeho rekonštrukciu a dobudovanie osvetlenia s úspornými
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LED svietidlami v najbližšom období.

2.5.3.8 POŽIARNA ZBROJNICA

Budovu Požiarnej zbrojnice je potrebné zrekonštruovať.

2.5.4 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA

Limitmi využitia územia sa rozumejú regulatívy, ktoré vychádzajú z platnej územnoplánovacej

dokumentácie na úrovni obce, alebo nadradenej územnoplánovacej dokumentácie - územný plán

VÚC Košického samosprávneho kraja.

2.5.5 ZHRNUTIE ÚZEMNO-TECHNICKEJ ANALÝZY

Priamo obcou Kečovo neprechádza žiadna rozvojová os, ale v jej blízkosti cez Plešivec (14 km

od Kečova) prechádza rozvojová os prvého stupňa zvolensko-juhoslovenská rozvojová os: Zvolen
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- Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice.

Centrom obce prechádza a tvorí os jeho zastavanej časti štátna cesta 3. triedy, č.III/3004. Na

túto cestu sa napájajú všetky miestne komunikácie. Vstup do Jaskyne Domica sa nachádza (vo

vzdialenosti 3 km) mimo zastavanú časť, pri štátnej ceste 2. triedy, č.II/587. Osobnú autobusovú

dopravu v obci zabezpečuje spoločnosť eurobus, a.s. Košice. Hustota spojov je dostačujúca. V

katastrálnom území obce sa nachádzajú 4 zastávky - Kečovo ObÚ, Kečovo kultúrny dom, Kečovo

Domica, Kečovo samota. Katastrálnym územím nevedie žiadna železničná trať, najbližšia

železničná stanica je v Plešivci, vo vzdialenosti 15 km od obce.

V zastavanej časti obce chýbajú odstavné plochy pre motorové vozidlá, čiastočne sú riešené

len pri objektoch občianskej vybavenosti. Obyvatelia majú vybudované státia na odstavenie

vozidiel v rámci svojich súkromných pozemkov, alebo parkujú na krajnici miestnych ciest.

Vzhľadom na predpokladaný rozvoj CR je potrebné vybudovať záchytné parkovisko, kde by

návštevníci mohli bezpečne zaparkovať automobily. Jediná väčšia odstavná plocha je vybudovaná

pri vstupe do jaskyne Domica, čo je však vo vzdialenosti 3 km od zastavanej časti obce.

V obci je vybudovaná vodovodná sieť, zdrojom vody je vyvieračka, ktorá sa nachádza na území

obce. Úpravu kvality a dodávku pitnej vody má v správe VVS, Košice. Obec je plne elektrifikovaná

aj plynofikovaná. Absentuje tu však kanalizačná sieť s ČOV, ktorú má obec v pláne vybudovať v

najbližšom období.

V obci bola v minulosti vybudovaná pevná telekomunikačná sieť spoločnosťou Slovak Telekom,

a.s., ktorá ponúka hlasové aj dátové služby pevnej siete. Pokrytie a dostatočnú kvalitu signálu

tu majú aj mobilný poskytovatelia telekomunikačných služieb. Telekomunikačné služby

v obci poskytuje aj spoločnosť Regiotel. Sprístupnenie možnosti bezplatného pripojenia na

internet na verejných priestranstvách obec rieši pomocou projektu Wifi pre Teba. Verejné

osvetlenie je riešené starým spôsobom, výbojkovými žiarivkami. Pre zníženie prevádzkových

nákladov plánuje obec jeho rekonštrukciu a dobudovanie osvetlenia s úspornými LED svietidlami

v najbližšom období.
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2.6 PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNA ANALÝZA

Prírodno-environmentálna analýza je zameraná na analýzu jednotlivých zložiek životného

prostredia. Obsahuje informácie o kvalite ovzdušia, vodstve, odpadovom hospodárstve, reliéfe a

ďalších zložkách.

2.6.1 OVZDUŠIE

V obci sa nenachádza zdroj znečistenia ovzdušia, avšak ovzdušie je poznačené malou mierou

znečistenia, ktorá je charakteristická pre niektoré časti okresu Rožňava. Hoci obec nie je priamo

zasiahnutá, v prípade východných vetrov sa sem dostávajú splodiny a látky z Košického okresu

- hlavne z jeho priemyselnej časti spracovania železnej rudy. K znečisteniu ovzdušia čiastočne

prispieva aj vykurovanie domov tuhými palivami (v ktorých nie je zavedený zemný plyn).

Podľa mapy zaťaženia územia obec patrí do triedy znečistenia 2 - mierne znečistenie.
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2.6.2 VODNÉ TOKY A PLOCHY

Zrážková voda v celej oblasti Silickej planiny presakuje cez pôdu a systémom puklín sa dostáva

do podzemných dutín, čím vznikajú vyvieračky. Jednou z nich je aj vyvieračka pritekajúva do

obce od severu - Kečovský potok a v zastavanej časti sa stáča na východ, územie obce opúšťa na

hranici s Maďarskom. Pramení na území obce medzi Malým vrchom (458 m.n.m.) a vrchom Malinik

(492 m.n.m.) a tečie okolo Kečovských škrapov. Na území obce má dĺžku 3 km.
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Obec plánuje v nasledujúcom období úpravu a spevnenie brehov koryta potoka, rekonštrukciu

mostov v zastavanom území obce, aby predchádzala jeho vyliatiu z koryta počas prívalových

dažďov.

Situácia pred úpravou brehov potoka :
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Nielen potok, ale aj samotný jeho zdroj - vyvieračku Kečovo je potrebné upraviť :
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2.6.3 PÔDA

Najväčšiu plochu katastrálneho územia tvorí lesná pôda - skoro 59 % - prevažne listnaté lesy.

Ďalšiu veľkú časť územia zaberá poľnohospodárska pôda - 38 % - lúky a pastviny sú na 346,4 ha

(čo je 67,13 % poľnohospodárskej pôdy), orná pôda je na 152,4 ha, ostatné sú záhrady a vinice.

Podľa zákona č. 220/2004 Z.z. sú všetky poľnohospodárske pôdy podľa príslušnosti do BPEJ

zaradené do 9 skupín kvality pôdy. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do

9. skupiny. Prvé 4 skupiny sú chránené podľa §12 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy

a možno ich dočasne alebo trvale použiť na nepoľnohospodárske účely iba v nevyhnutných

prípadoch, ak nie je možné alternatívne riešenie.

V obci Kečovo sa podľa pôdnej mapy vyskytujú najčastejšie pôdy :

• 0792 - 9.skupina-renzíny modálne, stredne ťažké až ťažké, lokálne veľmi ťažké

• 0783 - 8.skupina-kambizeme modálne, z ostatných substrátov, stredne ťažké až ťažké
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• 0765 - 6.skupina-kambizeme kultizemné a luvizemné, so svahových hlín, stredne ťažké

Prvé dvojčíslie 07 označuje klimatické podmienky - mierne teplý a mierne vlhký región.

2.6.4 HLUK

Na území obce ani v jej blízkom okolí nebol identifikovaný žiadny faktor, ktorý by spôsoboval

nadmerný hluk. Za jediný zdroj hluku, ktorý je ale v norme, je možné považovať automobilovú

dopravu na komunikácii III. triedy č. III/3004, ktorá prechádza intravilánom obce. Ide o zdroj hluku

líniového charakteru.

2.6.5 ŽIARENIE

Zdroje žiarenia je možné rozdeliť na prírodné a umelé. Medzi najčastejšie zdroje prírodného

žiarenia patrí radón. V obci bolo identifikované nízke riziko výskytu radónu. Globálnym

problémom, ktorý zasahuje aj do územia obce, je ultrafialové žiarenie. Hrúbka ozónovej vrstvy,

ktorá slúži na jeho zachytávanie, je v posledných rokoch nad celým územím SR podpriemerná, t.j.

pod hranicou 300 DU (cca 3 mm).
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2.6.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu zo zberných nádob na skládku Štítnik

zabezpečuje obec pomocou spoločnosti Fúra, s.r.o., Jantárová 1, Košice. Zber je realizovaný

priemerne 2x za mesiac podľa zverejneného harmonogramu na webovej stránke obce pod

názvom Kalandár zvozu odpadu.

Tá istá spoločnosť realizuje aj odvoz separovaného odpadu do farebne odlíšených vriec - jedlé

oleje a tuky, papier, sklo, elektroodpad, kovové obaly, zmiešané plasty, nebezpečný odpad (ten sa

neuskladňuje na zbernom dvore, odoberá sa priamo od obyvateľov).

S cieľom zníženia množstva vyvážaného odpadu a pre ekologicky správny prístup k nakladaniu

s odpadmi, ich separovaniu a likvidácii BRO (biologicky rozložiteľný odpad vznikajúci v domácnosti)

má obec na svojom webe zverejnené dokumenty - Komunitné kompostovanie, Využitie

bioodpadu-záhrada, Ako neplytvať potravinami, Predchádzanie vzniku odpadov.

ANALYTICKÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 50

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


2.6.7 ZELEŇ

Zeleň sa delí na tú, ktorá tvorí extravilán obce a tú, ktorá sa nachádza v jeho intraviláne, t.j.

zastavanom území. Intravilán obce je tvorený zeleňou, ktorá má najmä antropogénny pôvod

(vytvorená človekom). Ide najmä o zeleň záhrad rodinných domov, ktorá je v súkromnom

vlastníctve obyvateľov, a preto je druhovo rozmanitá. Na verejných priestranstvách sa nachádzajú

zelené plochy či sprievodná zeleň komunikácií.

Skoro 59 % katastra obce tvoria lesy - prevažne listnaté, ktoré zaberajú podstatnú časť

extravilánu. Druhú veľkú časť územia 38 % zaberá poľnohospodárska pôda - lúky a pastviny

zaberajú 346,4 ha (čo je 67,13 % poľnohospodárskej pôdy), orná pôda je na 152,4 ha, ostatné sú

záhrady a vinice.

2.6.8 RELIÉF

Katastrálne územie obce je súčasťou Silickej planiny, ktorej povrch tvorí náhorná vápencová

plošina. V severnej časti dosahuje výšku 634 m.n.m. a v južnej časti okolo 500 m.n.m.

Silická planina má vytvorené prakticky všetky formy typicky krasového reliéfu a sčasti aj

fluviokrasového reliéfu. Výškové rozdiely medzi jej jednotlivými planinami sú značné, celkový

výškový rozdiel ich plošín činí v priemere od 80 – 100 m.
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2.6.9 GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE

Geomorfologické členenie povrchu Zeme je systematické a hierarchické usporiadanie

geomorfologických celkov (pohoria, vrchoviny, nížiny) na základe ich geomorfologickej príbuznosti

a blízkosti. Je to druh fyzicko-geografického členenia povrchu Zeme. Vodidlom pri zoskupovaní

príbuzných celkov je do značnej miery spoločná geologická minulosť, no prihliada sa aj ku

geografickým faktorom.

Riešené územie sa nachádza v Alpsko-himalájskej sústave, podsústave Karpaty, provincii

Západné Karpaty, subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, krajinnej oblasti Slovenské rudohorie,

celku Slovenský kras a podcelku Silická planina. Silická planina je najväčšia z planín Slovenského

krasu, má rozlohu 150 km2 a rozprestiera sa v jeho centrálnej a južnej časti po hranicu s

Maďarskou republikou.
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2.6.10 GEOLOGICKÉ PODLOŽIE

Na geologickej stavbe územia Silickej planiny a jeho bezprostredného okolia sa podieľa päť

základných paleoalpínskych tektonických jednotiek a to:

• silicikum

• turnaikum

• meliatikum

• príkrov Bôrky

• gemerikum

Významným prvkom osobitného krasového geosystému je krasový reliéf, ktorý vznikol

vzájomným pôsobením hydrosféry na litosféru a vyznačuje sa množstvom špecifických vlastností,

vyplývajúcich z osobitného morfogenetického procesu. Jeho výsledkom sú osobitné súbory

povrchových a podzemných foriem (exokras a endokras). Krasové formy sú formy, pri vzniku

ktorých je rozhodujúci korozívny proces, teda vznikli rozpúšťaním vápenca vodou. Na území
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poznáme: škrapy, krasové jamy, bogazy, úvaly, krasové priehlbne, krasové jamy a

kopy. Fluviokrasové formy vznikli v dôsledku sutinového omývania, pri ktorom sa do určitej miery

uplatňoval aj korozívny proces. Súčasťou krasového fenoménu Slovenského krasu sú jaskyne a

priepasti. Rozoznávame viacej morfologických typov jaskýň - horizontálne, vertikálne (priepasti) a

jaskynné dutiny.

2.6.11 KLIMATICKÉ PODMIENKY

Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti so zimnými priemernými teplotami −2 až −5 °C

a letnými teplotami 16 až 18 °C. Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje okolo 60 až 80,

počet letných dní je medzi 30 až 50 dní.

2.6.12 RASTLINSTVO

Teplomilnú vegetáciu NP Slovenský kras spestrujú horské a vysokohorské druhy viazané na

vápencové podložie. Zastúpené sú tu druhy prealpínske, dealpínske, kacifilné, xerotermné,
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endemické a reliktné.

Treťohorným reliktom je kandík psí zub. Endemitom Slovenského krasu je rumenica

turnianska, hloh domický, ostrevka Heuflerova, mukyňa rakúska Haszlinského, zbehovec

Laxmannov, zanoväť ležatá a ďalšie. Z glaciálnych reliktov je to astra alpínska a dvojštítok

hladkoplodý, z xerotermných druhov hlaváčik jarný, z xerofytných tu rastú poniklec veľkokvetý

a poniklec otvorený, včelník rakúsky, kosatec nízky, kosatec trávolistý, kavyľ vláskovitý, višňa

mahalebka a iné.

Floristicky najhodnotnejšie sú spoločenstvá drieňových dúbrav, vápencových skál, krasových

stepí, ako aj lúčne a močiarne spoločenstvá.

V minulosti bolo celé územie pokryté lesmi. Pôvodné dubové a dubovo-hrabové lesy však

vyťažili. Na strmých sutinových stráňach rástli javorové, lipové a bukové lesy s dubom zimným. Na

výslnných kamenitých a suchých stráňach boli riedke lesy s dubom plstatým, niektoré sa zachovali

dodnes. Pôvodné lesy sú v hlbších roklinách, na dne závrtov a na severných svahoch planín.

Na južných úpätiach planín sú drieňové dúbravy, v ktorých vzácne rastie jaseň mannový, javor

tatranský a tavoľník prostredný.

2.6.13 ŽIVOČÍŠSTVO

Na území Národného parku Slovenský kras žijú všetky naše šelmy - medveď, vlk, rys, líška,

mačka divá, jazvec. Môžeme tu vidieť takmer všetky druhy netopierov vyskytujúcich sa na území

Slovenska. Bohato je zastúpená aj avifauna (orly, orliak morský, bocian čierny), herpetofauna

(užovka stromová, užovka hladká, krátkonožka štíhla Fitzingerova, jašterica zelená, jašterica

múrová) i batrachofauna (zemné i vodné druhy skokanov, ropucha obyčajná i zelená, obe druhy

kuniek aj ich hybridy, rosnička zelená, salamandra škvrnitá, niekoľko druhov mlokov).

2.6.14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Katastrálne územie obce Kečovo leží v južnej časti okresu Rožňava v prekrásnom prostredí

Silickej planiny, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras. Podľa environmentálnej

regionalizácie SR možno hodnotiť ako prostredie vysokej úrovne (1. stupeň).
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2.6.15 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

V rámci ochrany prírody a krajiny je potrebné dbať predovšetkým na ochranu 3 základných

zložiek: vody, ovzdušia a samotnej prírody a krajiny. Starostlivosť o vodu je vymedzená v zákone

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov. Tento zákon

vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd, vrátane vodných

ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových

vôd a na ich účelné a hospodárne využívanie. Na ochranu ovzdušia slúži zákon č. 137/2010 Z. z.

o ovzduší v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia, ktorý upravuje práva a povinnosti

právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou

činnosťou a spôsobom obmedzenia následkov znečisťovania. Základným právnym predpisom

na ochranu prírody je zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov.
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Mapa národných parkov a chránených krajinných oblastí SR

Katastrálne územie obce Kečovo zasahuje do Národného parku Slovenský kras. S Aggteleckým

národným parkom (na území Maďarska) tvorí jednotný celok, ktorý ako súvislé územie svojou

rozlohou predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. Na

ploche 361,65 km² vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou

jednu z najkrajších oblastí Slovenska. Za chránenú krajinnú oblasť bol Slovenský kras vyhlásený

ešte v roku 1973 a v roku 1977 bol ako prvý na Slovensku zaradený do medzinárodnej siete

biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra, patrí tak medzi jednu zo

štyroch slovenských biosférických rezervácií. Národný park Slovenský kras bol založený

13.februára 2002. V správe tohoto národného parku sa nachádza viacero maloplošných

chránených území ako 10 národných prírodných rezarvácií, 6 prírodných rezervácií a 16

národných prírodných pamiatok (najmä jaskyne).

2.6.16 LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA A POTENCIÁLNE ROZVOJOVÉ
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PLOCHY

Limity využitia územia vyplývajú zo záväznej časti územného plánu obce. Z pohľadu prírodno-

environmentálnej analýzy ide o územia, ktoré sú definované v zmysle zákona o ochrane prírody a

krajiny č. 543/2002 a vyhláškou Ministerstva ŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/

2002 o ochrane prírody a krajiny. Potenciálne rozvojové plochy sú územia, ktoré je možné využiť

na rozvoj takých činností, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a nenarušia

ráz a charakter obce.

2.6.17 ZHRNUTIE PRÍRODNO-ENVIRONMENTÁLNEJ ANALÝZY

V obci sa nenachádza zdroj znečistenia ovzdušia, avšak ovzdušie je poznačené malou mierou

znečistenia, ktorá je charakteristická pre niektoré časti okresu Rožňava. Hoci obec nie je priamo

zasiahnutá, v prípade východných vetrov sa sem dostávajú splodiny a látky z Košického okresu -

hlavne z jeho priemyselnej časti spracovania železnej rudy. Obec patrí do triedy znečistenia 2 -

mierne znečistenie. Zrážková voda v celej oblasti Silickej planiny presakuje cez pôdu a systémom

puklín sa dostáva do podzemných dutín, čím vznikajú vyvieračky. Jednou z nich je aj vyvieračka

pritekajúva do obce od severu - Kečovský potok a v zastavanej časti sa stáča na východ, územie

obce opúšťa na hranici s Maďarskom. Obec plánuje v nasledujúcom období úpravu vyvieračky

a spevnenie brehov koryta potoka, rekonštrukciu mostov v zastavanom území obce, aby

predchádzala jeho vyliatiu z koryta počas prívalových dažďov.

Na území obce ani v jej blízkom okolí nebol identifikovaný žiadny faktor, ktorý by spôsoboval

nadmerný hluk. Katastrálne územie obce je súčasťou Silickej planiny, ktorej povrch tvorí náhorná

vápencová plošina. V severnej časti dosahuje výšku 634 m.n.m. a v južnej časti okolo 500

m.n.m. Silická planina má vytvorené prakticky všetky formy typicky krasového reliéfu a sčasti aj

fluviokrasového reliéfu. Územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti so zimnými priemernými

teplotami −2 až −5 °C a letnými teplotami 16 až 18 °C.

Na území Národného parku Slovenský kras žijú všetky naše šelmy - medveď, vlk, rys, líška,

mačka divá, jazvec. Môžeme tu vidieť takmer všetky druhy netopierov vyskytujúcich sa na území

Slovenska. Katastrálne územie obce Kečovo zasahuje do Národného parku Slovenský kras a s

Aggteleckým národným parkom (na území Maďarska) tvorí jednotný celok, ktorý ako súvislé
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územie svojou rozlohou predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej

Európe.

2.7 ZHODNOTENIE PRIESKUMOV VEREJNEJ MIENKY

Zhodnotenie prieskumu verejnej mienky je samostatnou prílohou k dokumentu.

2.8 SWOT ANALÝZA

SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného

stavu riešeného územia.

2.8.1 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA

Výsledná SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky

9 7

8 8

9 8

8 6

8 7

9 6

» Turisticky zaujímavá poloha obce v

prostredí Národného parku Slovenský

kras, Silická planina

» Nedostatočne vybudované podmienky

pre športovanie verejnosti

» Vybudovaná technická infraštruktúra

(okrem kanalizácie)
» Nevybudovaná kanalizácia s ČOV

» Vstup do Jaskyne Domica
» Znížená kvalita povrchu dopravných

komunikácií

» Zachovanie tradičného vidieckeho

prostredia

» Nevybudované chodníky - úzky cestný

profil, priestorové obmedzenie

» Značené cyklistické trasy v okolí
» Nedostatok relaxačno-oddychových

plôch v okolitej prírode

» Geografická blízkosť okresného mesta

Rožňava - vidiecka turistika

» Nevyhovujúci stav koryta a brehov

potoka tečúceho zastavaným územím
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8 6

9 7

8 8

7

Príležitosti Ohrozenia

8 8

9 7

8 7

9 8

8 7

9 6

9

obce

» Záujem obyvateľov prispievať k

rozvoju obce

» Znížená kvalita cestných mostov cez

potok

» Vhodné podnikateľské prostredie pre

poskytovanie služieb CR

» Neriešená energetická úspora pri

prevádzkovaní obecných budov

» Zaujímavé spoločenské a kultúrne

podujatia

» Nedostatok finančných prostriedkov

na zabezpečenie sociálnych služieb

oprávneným žiadateľom

» Nedostatočne vybudované ubytovacie

a stravovacie kapacity, nevybudované

záchytné parkovisko

» Podpora ubytovania na súkromí
» Odsťahovanie obyvateľov po

vyštudovaní za odbornou prácou

» Zriadenie obecnej agrofarmy -

občerstvenie, stravovanie, kontaktná

zoo

» Zvyšovanie počtu obyvateľov

odkázaných na sociálne služby a

dôchodcov

» Dobudovanie kanalizácie s ČOV
» Nezáujem o podnikanie v tradičnom

remeselníctve

» Spolupráca pri propagácii s

agentúrami cestovného ruchu

» Stúpajúci záujem novej generácie o

mestský, konzumný spôsob života

» Skvalitnenie a rozšírenie služieb pre

návštevníkov pri vstupe do Jaskyne

Domica

» Nedostatok pracovných príležitostí v

celom regióne, strata pracovných

návykov nezamestnaných

» Vybudovanie športovísk pre verejnosť,

organizovanie športových podujatí

» Znižovanie kúpyschopnosti

nízkopríjmových skupín obyvateľstva

» Zníženie energetických nákladov obce
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8

7

6

8

2.8.0.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE

Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel

silných a slabých stránok vyšiel 76 - 70 = 6, rozdiel príležitostí a ohrození bol 89 - 43 = 46, čo

spoločne udáva ofenzívny typ stratégie.

Ide o najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť také riešené územie, v ktorom

prevažujú silné stránky nad slabými a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na výraznú prevahu

silných stránok je obec schopná využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna

stratégia z pozície sily.

využívaním návratných a úsporných

zdrojov

» Rekonštrukcia ciest a odvodňovacích

rigolov

» Vybudovanie náučného chodníka a

relaxačno-oddychových plôch pre

verejnosť

» Zvýšenie technickej kvality obecných

budov

» Získanie prostriedkov na poskytovanie

a skvalitňovanie sociálnych služieb
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2.9 MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

1) Podpora

ubytovania na

súkromí

2) Zriadenie

obecnej agrofarmy

- občerstvenie,

stravovanie,

kontaktná zoo

3) Dobudovanie

kanalizácie s ČOV

4) Spolupráca pri

propagácii s

agentúrami

cestovného ruchu

5) Skvalitnenie a

rozšírenie služieb

pre návštevníkov

pri vstupe do

Jaskyne Domica

A) Turisticky zaujímavá

poloha obce v prostredí

Národného parku

Slovenský kras, Silická

planina

++ ++ ++ ++

B) Vybudovaná

technická infraštruktúra

(okrem kanalizácie)

C) Vstup do Jaskyne + + ++

ANALYTICKÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 64

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


1) Podpora

ubytovania na

súkromí

2) Zriadenie

obecnej agrofarmy

- občerstvenie,

stravovanie,

kontaktná zoo

3) Dobudovanie

kanalizácie s ČOV

4) Spolupráca pri

propagácii s

agentúrami

cestovného ruchu

5) Skvalitnenie a

rozšírenie služieb

pre návštevníkov

pri vstupe do

Jaskyne Domica

Domica

D) Zachovanie

tradičného vidieckeho

prostredia

++ +

E) Značené cyklistické

trasy v okolí
+ +

F) Geografická blízkosť

okresného mesta

Rožňava - vidiecka

turistika

+ ++ ++

G) Záujem obyvateľov

prispievať k rozvoju

obce

+ +
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1) Podpora

ubytovania na

súkromí

2) Zriadenie

obecnej agrofarmy

- občerstvenie,

stravovanie,

kontaktná zoo

3) Dobudovanie

kanalizácie s ČOV

4) Spolupráca pri

propagácii s

agentúrami

cestovného ruchu

5) Skvalitnenie a

rozšírenie služieb

pre návštevníkov

pri vstupe do

Jaskyne Domica

H) Vhodné

podnikateľské

prostredie pre

poskytovanie služieb CR

+ + ++

I) Zaujímavé

spoločenské a kultúrne

podujatia

++

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY
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6) Vybudovanie

športovísk pre

verejnosť,

organizovanie

športových

podujatí

7) Zníženie

energetických

nákladov obce

využívaním

návratných a

úsporných zdrojov

8) Rekonštrukcia

ciest a

odvodňovacích

rigolov

9) Vybudovanie

náučného

chodníka a

relaxačno-

oddychových plôch

pre verejnosť

10) Zvýšenie

technickej kvality

obecných budov

A) Turisticky zaujímavá

poloha obce v prostredí

Národného parku

Slovenský kras, Silická

planina

++

B) Vybudovaná

technická infraštruktúra

(okrem kanalizácie)

++ +

C) Vstup do Jaskyne

Domica
+ +

D) Zachovanie

tradičného vidieckeho
+
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6) Vybudovanie

športovísk pre

verejnosť,

organizovanie

športových

podujatí

7) Zníženie

energetických

nákladov obce

využívaním

návratných a

úsporných zdrojov

8) Rekonštrukcia

ciest a

odvodňovacích

rigolov

9) Vybudovanie

náučného

chodníka a

relaxačno-

oddychových plôch

pre verejnosť

10) Zvýšenie

technickej kvality

obecných budov

prostredia

E) Značené cyklistické

trasy v okolí
++

F) Geografická blízkosť

okresného mesta

Rožňava - vidiecka

turistika

+ +

G) Záujem obyvateľov

prispievať k rozvoju

obce

+

H) Vhodné

podnikateľské
++
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6) Vybudovanie

športovísk pre

verejnosť,

organizovanie

športových

podujatí

7) Zníženie

energetických

nákladov obce

využívaním

návratných a

úsporných zdrojov

8) Rekonštrukcia

ciest a

odvodňovacích

rigolov

9) Vybudovanie

náučného

chodníka a

relaxačno-

oddychových plôch

pre verejnosť

10) Zvýšenie

technickej kvality

obecných budov

prostredie pre

poskytovanie služieb CR

I) Zaujímavé

spoločenské a kultúrne

podujatia

++ + +

FORMULÁR Č. A 11 - MATICA VZÁJOMNÝCH VÄZIEB SWOT ANALÝZY

11) Získanie prostriedkov na poskytovanie a skvalitňovanie sociálnych služieb

A) Turisticky zaujímavá

poloha obce v prostredí

Národného parku

Slovenský kras, Silická
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11) Získanie prostriedkov na poskytovanie a skvalitňovanie sociálnych služieb

planina

B) Vybudovaná

technická infraštruktúra

(okrem kanalizácie)

C) Vstup do Jaskyne

Domica

D) Zachovanie

tradičného vidieckeho

prostredia

E) Značené cyklistické

trasy v okolí

F) Geografická blízkosť

okresného mesta

Rožňava - vidiecka

turistika

G) Záujem obyvateľov
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11) Získanie prostriedkov na poskytovanie a skvalitňovanie sociálnych služieb

prispievať k rozvoju

obce

H) Vhodné

podnikateľské

prostredie pre

poskytovanie služieb CR

I) Zaujímavé

spoločenské a kultúrne

podujatia
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2.10 DISKUSIA KU SWOT ANALÝZE
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STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja riešeného územia

pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík. Určuje hlavné ciele a

priority rozvoja územia pri rešpektovaní princípov regionálnej

politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného

rozvoja. Po zhodnotení pripravenosti projektových zámerov sa

navrhuje celá štruktúra jednotlivých cieľov, priorít, opatrení a

aktivít, ktoré je potrebné postupne naplniť.
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3.1 OPIS ROZVOJOVEJ STRATÉGIE

V rámci rozvojovej stratégie bola vyhotovená hierachicky usporiadaná štruktúra cieľov, priorít,

opatrení a aktivít. V nadväznosti na ciele boli definované priority a opatrenia, ktoré ich bližšie

špecifikujú. Najdôležitejšou časťou sú aktivity, teda konkrétne projektové zámery, realizáciou

ktorých bude zároveň postupne naplnená vízia obce.

3.2 VÍZIA

„Prosperujúca obec, ktorá má vybudovanú

technickú aj dopravnú infraštruktúru pre

plnohodnotný život, oddychové a športové zóny

pre voľnočasové aktivity, zaujímavé kultúrne a

spoločenské aktivity, zabezpečujúca potrebné

sociálne služby a rozvíjajúca cestovný ruch“

3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA

Ukazovateľ výstupu Projektový zámer Príprava projektu Akčný plán

Monitorovanie Finančný rámec Hodnotiace kritérium

Výnosovo-nákladová analýza Mapa aktivít

CIEĽ 1: HOSPODÁRSKA OBLASŤ

Priorita 1.1: Dobudovaná infraštruktúra

Opatrenie 1.1.1: Dopravná infraštruktúra

Aktivita 1.1.1.1: Rekonštrukcia mostov - potok Kečovo
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Aktivita 1.1.1.2: Výstavba chodníka

Aktivita 1.1.1.3: Rekonštrukcia miestnych ciest a podpora rekonštrukcie štátnych ciest v

katastrálnom území obce

Aktivita 1.1.1.4: Zriadenie a označenie cyklochodníka prechádzajúceho katastrálnym územím

s napojením na značené cyklotrasy v okolí

Opatrenie 1.1.2: Technická infraštruktúra

Aktivita 1.1.2.1: Rekonštrukcia verejného osvetlenia na energeticky úsporné LED zdroje



Aktivita 1.1.2.2: Vybudovanie kamerového systému

Aktivita 1.1.2.3: Modernizácia obecného rozhlasu

Aktivita 1.1.2.4: Zabezpečenie bezplatného wifi pripojenia na internet na verejných

priestranstvách a oddychových miestach - Wifi pre Teba

Priorita 1.2: Cestovný ruch

Opatrenie 1.2.1: Podmienky pre rozvoj CR

Aktivita 1.2.1.1: Výstavba vyhliadkovej veže

Aktivita 1.2.1.2: Výstavba záchytného parkoviska v obci pre návštevníkov

Aktivita 1.2.1.3: Zriadenie tržnice, reštaurácie, kaviarne a detského ihriska pri jaskyni



Aktivita 1.2.1.4: Motivácia obyvateľov pre poskytovanie ubytovania na súkromí



Aktivita 1.2.1.5: Podpora podnikateľských aktivít a služieb v cestovnom ruchu



Aktivita 1.2.1.6: Propagácia obce ako súčasť regiónu - spolupráca s agentúrami cestovného

ruchu

Aktivita 1.2.1.7: Zriadenie obecnej agrofarmy - predaj eko potravín a mäsa, salaš s

miestnymi špecialitami, oddychová zóna s kontaktnou zoo

Aktivita 1.2.1.8: Rekonštrukcia obecného múzea - úprava nádvoria a zriadenie plochy na

spoločenské a kultúrne aktivity

Priorita 1.3: Bývanie-rozvoj obce
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Opatrenie 1.3.1: Nová IBV a bytové domy

Aktivita 1.3.1.1: Vyčlenenie lokality so stavebnými pozemkami pre novú výstavbu



CIEĽ 2: SOCIÁLNA OBLASŤ

Priorita 2.1: Obecné služby

Opatrenie 2.1.1: Kultúra

Aktivita 2.1.1.1: Podpora kultúrnej činnosti mimovládnych organizácií, spolkov a združení



Aktivita 2.1.1.2: Podpora miestnych kultúrnych, spoločenských, folklórnych tradícií a podujatí



Aktivita 2.1.1.3: Obnova a údržba obecného múzea, historických a kultúrnych pamiatok



Opatrenie 2.1.2: Nezamestnanosť

Aktivita 2.1.2.1: Realizácia odborných kurzov - rekvalifikácia nezamestnaných podľa

požiadavky trhu práce v spolupráci so zamestnávateľmi

Opatrenie 2.1.3: Sociálne služby

Aktivita 2.1.3.1: Zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb pracovníkmi OÚ



Aktivita 2.1.3.2: Zriadenie Denného stacionára pre seniorov - spoločné voľnočasové aktivity,

predchádzanie sociálnemu odlúčeniu

Aktivita 2.1.3.3: Obecné vozidlo (minibus)- zabezpečenie prepravnej služby pre obyvateľov, aj

so zdravotným obmedzením (zdravotnícke zariadenie)

Opatrenie 2.1.4: Šport

Aktivita 2.1.4.1: Rozvoj záujmovej činnosti v oblasti športových aktivít a podujatí



Aktivita 2.1.4.2: Rekonštrukcia a modernizácia exteriérového detského ihriska



Aktivita 2.1.4.3: Vybudovanie workout ihriska - posiľňovacie a cvičiace náradie v exteriéry
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Aktivita 2.1.4.4: Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom

Opatrenie 2.1.5: Komunikácia s ObÚ

Aktivita 2.1.5.1: Modernizácia technického a technologického zázemia obecného úradu a

online dostupnosť služieb a portálov verejnej správy obyvateľom a podnikateľom



Priorita 2.2: Majetok obce

Opatrenie 2.2.1: Budovy

Aktivita 2.2.1.1: Výstavba obecného bytového domu pre nájomné bývanie mladých rodín



Aktivita 2.2.1.2: Rekonštrukcia kultúrneho domu (zateplenie strechy, fotovoltika, výmena

okien a dvier, výmena lámp a výmena starých gamatiek)

Aktivita 2.2.1.3: Rekonštrukcia domu smútku (výmena strechy, ozvučenie)

Aktivita 2.2.1.4: Prístavba k MŠ - zriadenie školskej jedálne pre deti a výdajne pre seniorov



Aktivita 2.2.1.5: Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice

CIEĽ 3: ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ

Priorita 3.1: Verejné oddychové plochy

Opatrenie 3.1.1: Náučný chodník a zeleň v obci

Aktivita 3.1.1.1: Revitalizácia verejných priestranstiev a parkov - zelené plochy



Aktivita 3.1.1.2: Vybudovanie náučného chodníka z centra obce k vyvieračke a k vyhliadkovej

veži - informačné tabule o miestnych zaujímavostiach

Aktivita 3.1.1.3: Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov pozdĺž ciest - zdroj pre vodozádržný

systém/vodnú nádrž pre zásobu vody na polievanie verejných priestranstiev v letnom

období

Aktivita 3.1.1.4: Technika pre údržbu verejných plôch v obci (letné aj zimné obdobie)



Priorita 3.2: Neznečisťovanie prírody

Opatrenie 3.2.1: Odpad a kanalizácia

STRATEGICKÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 77

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


Aktivita 3.2.1.1: Podpora ekologického nakladania s BIO odpadom, stavebným odpadom a

veľkoobjemovým odpadom

Aktivita 3.2.1.2: Vybudovanie ČOV

Opatrenie 3.2.2: Kvalita ovzdušia

Aktivita 3.2.2.1: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke obecných budov



Opatrenie 3.2.3: Vyvieračka, potok a studne

Aktivita 3.2.3.1: Revitalizácia miestneho potoka - prehĺbenie koryta, úprava a spevnenie

brehov

Aktivita 3.2.3.2: Úprava vyvieračky a vybudovanie oddychovej zóny v jej blízkosti - altánok,

ohnisko, detské ihrisko v prírode - lúka s drevenými sochami zvierat

Aktivita 3.2.3.3: Revitalizácia dvoch obecných studní
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PROGRAMOVÁ ČASŤ

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení

a aktivít, potrebných na zabezpečenie realizácie PHRSR.

Obsahuje podrobnejšie rozpracovanie cieľov minimálne na

úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými

skupinami projektov.
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FORMULÁR Č. P 1 - PREHĽAD OPATRENÍ, PROJEKTOV A AKTIVÍT PODĽA

OBLASTÍ

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

1.1.1 Dopravná infraštruktúra

1.1.1.1 Rekonštrukcia

mostov - potok Kečovo

1.1 Dobudovaná

infraštruktúra

1.1.1.2 Výstavba chodníka

1.1.1.3 Rekonštrukcia

miestnych ciest a podpora

rekonštrukcie štátnych ciest

v katastrálnom území obce

1.1.1.4 Zriadenie a označenie

cyklochodníka

prechádzajúceho

katastrálnym územím s

napojením na značené

cyklotrasy v okolí

1.1.2 Technická infraštruktúra

1.1.2.1 Rekonštrukcia

verejného osvetlenia na

energeticky úsporné LED

zdroje

1.1.2.2 Vybudovanie

kamerového systému

1.1.2.3 Modernizácia

obecného rozhlasu

1.1.2.4 Zabezpečenie

bezplatného wifi pripojenia

na internet na verejných

priestranstvách a
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

oddychových miestach - Wifi

pre Teba

1.2.1 Podmienky pre rozvoj

CR

1.2.1.1 Výstavba vyhliadkovej

veže

1.2 Cestovný ruch

1.2.1.2 Výstavba záchytného

parkoviska v obci pre

návštevníkov

1.2.1.3 Zriadenie tržnice,

reštaurácie, kaviarne a

detského ihriska pri jaskyni

1.2.1.4 Motivácia obyvateľov

pre poskytovanie ubytovania

na súkromí

1.2.1.5 Podpora

podnikateľských aktivít a

služieb v cestovnom ruchu

1.2.1.6 Propagácia obce ako

súčasť regiónu - spolupráca s

agentúrami cestovného

ruchu

1.2.1.7 Zriadenie obecnej

agrofarmy - predaj eko

potravín a mäsa, salaš s

miestnymi špecialitami,

oddychová zóna s

kontaktnou zoo

1.2.1.8 Rekonštrukcia
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

obecného múzea - úprava

nádvoria a zriadenie plochy

na spoločenské a kultúrne

aktivity

1.3.1 Nová IBV a bytové domy

1.3.1.1 Vyčlenenie lokality so

stavebnými pozemkami pre

novú výstavbu

1.3 Bývanie-rozvoj obce

2.1.1 Kultúra

2.1.1.1 Podpora kultúrnej

činnosti mimovládnych

organizácií, spolkov a

združení

2.1 Obecné služby

2.1.1.2 Podpora miestnych

kultúrnych, spoločenských,

folklórnych tradícií a podujatí

2.1.1.3 Obnova a údržba

obecného múzea,

historických a kultúrnych

pamiatok

2.1.2 Nezamestnanosť

2.1.2.1 Realizácia odborných

kurzov - rekvalifikácia

nezamestnaných podľa

požiadavky trhu práce v

spolupráci so

zamestnávateľmi

2.1.3 Sociálne služby

2.1.3.1 Zabezpečovanie

terénnych sociálnych služieb

pracovníkmi OÚ
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

2.1.3.2 Zriadenie Denného

stacionára pre seniorov -

spoločné voľnočasové

aktivity, predchádzanie

sociálnemu odlúčeniu

2.1.3.3 Obecné vozidlo

(minibus)- zabezpečenie

prepravnej služby pre

obyvateľov, aj so zdravotným

obmedzením (zdravotnícke

zariadenie)

2.1.4 Šport

2.1.4.1 Rozvoj záujmovej

činnosti v oblasti športových

aktivít a podujatí

2.1.4.2 Rekonštrukcia a

modernizácia exteriérového

detského ihriska

2.1.4.3 Vybudovanie workout

ihriska - posiľňovacie a

cvičiace náradie v exteriéry

2.1.4.4 Vybudovanie

multifunkčného ihriska s

umelým povrchom

2.1.5 Komunikácia s ObÚ

2.1.5.1 Modernizácia

technického a

technologického zázemia

obecného úradu a online
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

dostupnosť služieb a

portálov verejnej správy

obyvateľom a podnikateľom

2.2.1 Budovy

2.2.1.1 Výstavba obecného

bytového domu pre

nájomné bývanie mladých

rodín

2.2 Majetok obce

2.2.1.2 Rekonštrukcia

kultúrneho domu (zateplenie

strechy, fotovoltika, výmena

okien a dvier, výmena lámp a

výmena starých gamatiek)

2.2.1.3 Rekonštrukcia domu

smútku (výmena strechy,

ozvučenie)

2.2.1.4 Prístavba k MŠ -

zriadenie školskej jedálne

pre deti a výdajne pre

seniorov

2.2.1.5 Rekonštrukcia

budovy požiarnej zbrojnice

3.1.1 Náučný chodník a zeleň

v obci

3.1.1.1 Revitalizácia

verejných priestranstiev a

parkov - zelené plochy 3.1 Verejné oddychové

plochy3.1.1.2 Vybudovanie

náučného chodníka z centra

obce k vyvieračke a k

PROGRAMOVÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 84

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

vyhliadkovej veži -

informačné tabule o

miestnych zaujímavostiach

3.1.1.3 Rekonštrukcia

odvodňovacích rigolov

pozdĺž ciest - zdroj pre

vodozádržný systém/vodnú

nádrž pre zásobu vody na

polievanie verejných

priestranstiev v letnom

období

3.1.1.4 Technika pre údržbu

verejných plôch v obci (letné

aj zimné obdobie)

3.2.1 Odpad a kanalizácia

3.2.1.1 Podpora

ekologického nakladania s

BIO odpadom, stavebným

odpadom a veľkoobjemovým

odpadom

3.2 Neznečisťovanie prírody

3.2.1.2 Vybudovanie ČOV

3.2.2 Kvalita ovzdušia

3.2.2.1 Využívanie

obnoviteľných zdrojov

energie pri prevádzke

obecných budov

3.2.3 Vyvieračka, potok a

studne

3.2.3.1 Revitalizácia

miestneho potoka -

prehĺbenie koryta, úprava a
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Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť

spevnenie brehov

3.2.3.2 Úprava vyvieračky a

vybudovanie oddychovej

zóny v jej blízkosti - altánok,

ohnisko, detské ihrisko v

prírode - lúka s drevenými

sochami zvierat

3.2.3.3 Revitalizácia dvoch

obecných studní

4.1 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
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FORMULÁR Č. P 2 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV CIEĽOV/PRIORITNÝCH OBLASTÍ

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Dobudovaná infraštruktúra

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.1: Dopravná infraštruktúra/Rekonštrukcia mostov - potok Kečovo

Hlavné

ukazovatele
Bezpečné mosty

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2024 2026

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.2: Dopravná infraštruktúra/Výstavba chodníka

Hlavné

ukazovatele
Pešia doprava

Ukazovatele

dopadu
Dĺžka

2023 2027

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.3: Dopravná infraštruktúra/Rekonštrukcia miestnych ciest a podpora rekonštrukcie štátnych ciest v

katastrálnom území obce

Hlavné

ukazovatele
Kvalitné cesty

Ukazovatele

dopadu
Dĺžka

2023 2027

Opatrenie 1.1.1/Aktivita 1.1.1.4: Dopravná infraštruktúra/Zriadenie a označenie cyklochodníka prechádzajúceho katastrálnym územím

s napojením na značené cyklotrasy v okolí

Hlavné Cyklochodník Ukazovatele Dĺžka 2024 2024
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Dobudovaná infraštruktúra

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.1: Technická infraštruktúra/Rekonštrukcia verejného osvetlenia na energeticky úsporné LED zdroje

Hlavné

ukazovatele
Osvetlenie obce

Ukazovatele

vplyvu
Plocha

2023 2024

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.2: Technická infraštruktúra/Vybudovanie kamerového systému

Hlavné

ukazovatele

Monitorovanie verejných

priestranstiev

Ukazovatele

vplyvu
Plocha

2023 2025

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.3: Technická infraštruktúra/Modernizácia obecného rozhlasu

Hlavné

ukazovatele
Rozhlas v obci

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2024

PROGRAMOVÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 88

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Opatrenie 1.1.2/Aktivita 1.1.2.4: Technická infraštruktúra/Zabezpečenie bezplatného wifi pripojenia na internet na verejných

priestranstvách a oddychových miestach - Wifi pre Teba

Hlavné

ukazovatele
Wifi pripojenie na internet

Ukazovatele

dopadu
Počet bodov

2023 2023

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Cestovný ruch

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.1: Podmienky pre rozvoj CR/Výstavba vyhliadkovej veže

Hlavné

ukazovatele
Vyhliadková veža

Ukazovatele

vplyvu
Výška

2024 2025

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.2: Podmienky pre rozvoj CR/Výstavba záchytného parkoviska v obci pre návštevníkov

Hlavné

ukazovatele
Obecné záchytné parkovisko

Ukazovatele

dopadu
Plocha

2024 2024
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.3: Podmienky pre rozvoj CR/Zriadenie tržnice, reštaurácie, kaviarne a detského ihriska pri jaskyni

Hlavné

ukazovatele
Služby pri vstupe do jaskyne

Ukazovatele

dopadu
Počet

2024 2027

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.4: Podmienky pre rozvoj CR/Motivácia obyvateľov pre poskytovanie ubytovania na súkromí

Hlavné

ukazovatele
Ubytovanie pre návštevníkov

Ukazovatele

vplyvu
Kapacita

2023 2027

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.5: Podmienky pre rozvoj CR/Podpora podnikateľských aktivít a služieb v cestovnom ruchu

Hlavné

ukazovatele
Rozvoj CR

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2027

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.6: Podmienky pre rozvoj CR/Propagácia obce ako súčasť regiónu - spolupráca s agentúrami cestovného

ruchu

Hlavné

ukazovatele

Propagovanie na regionálnej

úrovni

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2027

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.7: Podmienky pre rozvoj CR/Zriadenie obecnej agrofarmy - predaj eko potravín a mäsa, salaš s miestnymi

špecialitami, oddychová zóna s kontaktnou zoo
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Hlavné

ukazovatele
Agrofarma

Ukazovatele

dopadu
Kapacita

2025 2027

Opatrenie 1.2.1/Aktivita 1.2.1.8: Podmienky pre rozvoj CR/Rekonštrukcia obecného múzea - úprava nádvoria a zriadenie plochy na

spoločenské a kultúrne aktivity

Hlavné

ukazovatele
Nádvorie obecného múzea

Ukazovatele

vplyvu
Plocha

2023 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 3: Bývanie-rozvoj obce

Opatrenie 1.3.1/Aktivita 1.3.1.1: Nová IBV a bytové domy/Vyčlenenie lokality so stavebnými pozemkami pre novú výstavbu

Hlavné

ukazovatele
Výstavba nových domov

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2025 2027

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Obecné služby

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.1: Kultúra/Podpora kultúrnej činnosti mimovládnych organizácií, spolkov a združení

Hlavné

ukazovatele
Kultúrna činnosť

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2027

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.2: Kultúra/Podpora miestnych kultúrnych, spoločenských, folklórnych tradícií a podujatí

Hlavné

ukazovatele
Folklór v kultúre

Ukazovatele

vplyvu
Počet vystúpení

2023 2027

Opatrenie 2.1.1/Aktivita 2.1.1.3: Kultúra/Obnova a údržba obecného múzea, historických a kultúrnych pamiatok

Hlavné

ukazovatele
Kultúrne pamiatky

Ukazovatele

dopadu
Počet

2024 2027

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Obecné služby
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Opatrenie 2.1.2/Aktivita 2.1.2.1: Nezamestnanosť/Realizácia odborných kurzov - rekvalifikácia nezamestnaných podľa požiadavky trhu

práce v spolupráci so zamestnávateľmi

Hlavné

ukazovatele
Zníženie nezamestnanosti

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2024 2026

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Obecné služby

Opatrenie 2.1.3/Aktivita 2.1.3.1: Sociálne služby/Zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb pracovníkmi OÚ

Hlavné

ukazovatele
Sociálne služby

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2024 2027

Opatrenie 2.1.3/Aktivita 2.1.3.2: Sociálne služby/Zriadenie Denného stacionára pre seniorov - spoločné voľnočasové aktivity,

predchádzanie sociálnemu odlúčeniu

Hlavné Denný stacionár Ukazovatele Kapacita 2023 2027
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele dopadu

Opatrenie 2.1.3/Aktivita 2.1.3.3: Sociálne služby/Obecné vozidlo (minibus)- zabezpečenie prepravnej služby pre obyvateľov, aj so

zdravotným obmedzením (zdravotnícke zariadenie)

Hlavné

ukazovatele
Obecná prepravná služba

Ukazovatele

dopadu
Počet

2023 2023

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Obecné služby

Opatrenie 2.1.4/Aktivita 2.1.4.1: Šport/Rozvoj záujmovej činnosti v oblasti športových aktivít a podujatí

Hlavné

ukazovatele
Športovanie

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2027

Opatrenie 2.1.4/Aktivita 2.1.4.2: Šport/Rekonštrukcia a modernizácia exteriérového detského ihriska

Hlavné Bezpečné ihrisko pre deti Ukazovatele Počet 2023 2023
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele vplyvu

Opatrenie 2.1.4/Aktivita 2.1.4.3: Šport/Vybudovanie workout ihriska - posiľňovacie a cvičiace náradie v exteriéry

Hlavné

ukazovatele
Ihrisko pre mládež a dospelých

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2024

Opatrenie 2.1.4/Aktivita 2.1.4.4: Šport/Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom

Hlavné

ukazovatele

Ihrisko pre kolektívne

športovanie

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2024 2024

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Obecné služby

Opatrenie 2.1.5/Aktivita 2.1.5.1: Komunikácia s ObÚ/Modernizácia technického a technologického zázemia obecného úradu a online

dostupnosť služieb a portálov verejnej správy obyvateľom a podnikateľom

Hlavné Dostupnosť služieb samosprávy Ukazovatele Počet 2023 2027
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele pre obyvateľov dopadu

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Majetok obce

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.1: Budovy/Výstavba obecného bytového domu pre nájomné bývanie mladých rodín

Hlavné

ukazovatele
Bytový dom

Ukazovatele

vplyvu
Počet bytov

2023 2027

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.2: Budovy/Rekonštrukcia kultúrneho domu (zateplenie strechy, fotovoltika, výmena okien a dvier,

výmena lámp a výmena starých gamatiek)

Hlavné

ukazovatele
Kultúrny dom

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2025

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.3: Budovy/Rekonštrukcia domu smútku (výmena strechy, ozvučenie)

Hlavné Dom smútku Ukazovatele Počet 2023 2023
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele vplyvu

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.4: Budovy/Prístavba k MŠ - zriadenie školskej jedálne pre deti a výdajne pre seniorov

Hlavné

ukazovatele
Jedáleň pre deti a seniorov

Ukazovatele

dopadu
Kapacita

2023 2026

Opatrenie 2.2.1/Aktivita 2.2.1.5: Budovy/Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice

Hlavné

ukazovatele
Požiarna zbrojnica

Ukazovatele

dopadu
Počet

2024 2024

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 1: Verejné oddychové plochy

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.1: Náučný chodník a zeleň v obci/Revitalizácia verejných priestranstiev a parkov - zelené plochy

Hlavné

ukazovatele
Zeleň

Ukazovatele

vplyvu
Plocha

2023 2024
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.2: Náučný chodník a zeleň v obci/Vybudovanie náučného chodníka z centra obce k vyvieračke a k

vyhliadkovej veži - informačné tabule o miestnych zaujímavostiach

Hlavné

ukazovatele
Náučný chodník

Ukazovatele

vplyvu
Dĺžka

2026 2026

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.3: Náučný chodník a zeleň v obci/Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov pozdĺž ciest - zdroj pre

vodozádržný systém/vodnú nádrž pre zásobu vody na polievanie verejných priestranstiev v letnom období

Hlavné

ukazovatele
Odvodnenie ciest

Ukazovatele

výsledku
Dĺžka

2024 2026

Opatrenie 3.1.1/Aktivita 3.1.1.4: Náučný chodník a zeleň v obci/Technika pre údržbu verejných plôch v obci (letné aj zimné obdobie)

Hlavné

ukazovatele
Údržba verejných priestranstiev

Ukazovatele

vplyvu
Počet

2023 2024

Návrat na hierarchickú štruktúru

PROGRAMOVÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 98

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Neznečisťovanie prírody

Opatrenie 3.2.1/Aktivita 3.2.1.1: Odpad a kanalizácia/Podpora ekologického nakladania s BIO odpadom, stavebným odpadom a

veľkoobjemovým odpadom

Hlavné

ukazovatele
Triedenie odpadu

Ukazovatele

dopadu
Objem

2023 2025

Opatrenie 3.2.1/Aktivita 3.2.1.2: Odpad a kanalizácia/Vybudovanie ČOV

Hlavné

ukazovatele
ČOV

Ukazovatele

vplyvu
Kapacita

2023 2027

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Neznečisťovanie prírody

Opatrenie 3.2.2/Aktivita 3.2.2.1: Kvalita ovzdušia/Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke obecných budov

Hlavné Ekologické zdroje energie Ukazovatele Počet 2023 2027
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

ukazovatele vplyvu

Návrat na hierarchickú štruktúru

Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Prioritná oblasť 2: Neznečisťovanie prírody

Opatrenie 3.2.3/Aktivita 3.2.3.1: Vyvieračka, potok a studne/Revitalizácia miestneho potoka - prehĺbenie koryta, úprava a spevnenie

brehov

Hlavné

ukazovatele
Potok Kečovo

Ukazovatele

vplyvu
Dĺžka

2024 2024

Opatrenie 3.2.3/Aktivita 3.2.3.2: Vyvieračka, potok a studne/Úprava vyvieračky a vybudovanie oddychovej zóny v jej blízkosti - altánok,

ohnisko, detské ihrisko v prírode - lúka s drevenými sochami zvierat

Hlavné

ukazovatele
Oddychová zóna pri vyvieračke

Ukazovatele

dopadu
Plocha

2025 2027

Opatrenie 3.2.3/Aktivita 3.2.3.3: Vyvieračka, potok a studne/Revitalizácia dvoch obecných studní
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Ukazovateľ Definícia
Informačný

zdroj/odkaz
Merná jednotka

Východiskový

rok/hodnota

Cieľový rok/

hodnota

Hlavné

ukazovatele
Zdroj vody

Ukazovatele

výsledku
Objem

2024 2024

Návrat na hierarchickú štruktúru
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FORMULÁR Č. P 4 - FORMULÁR NA PRÍPRAVU PROJEKTOV

Názov projektu Rekonštrukcia mostov - potok Kečovo

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Statik, stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2026

Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci technický stav niektorých mostov, riziko

ich zaplavenia v prípade prívalového dažďa

Cieľ projektu Bezpečnosť mostových prechodov cez potok

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Výstavba chodníka

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Nevybudované chodníky pozdĺž ciest pre motorové

vozidlá

Cieľ projektu
Bezpečnosť chodcov, zníženie rizika ich stretu s

motorovým vozidlom
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Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Rekonštrukcia miestnych ciest a podpora rekonštrukcie

štátnych ciest v katastrálnom území obce

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Cestná stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Opotrebovaný, popraskaný povrch s výmoľmi na

niektorých úsekoch ciest v katastrálnom území

Cieľ projektu Zabezpečiť kvalitu povrchu a bezpečnosť jazdy vozidiel

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Zriadenie a označenie cyklochodníka prechádzajúceho

katastrálnym územím s napojením na značené
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cyklotrasy v okolí

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta
Cykloturisti, dobrovoľníci, nezamestnaní v rámci

verejnoprospešných prác

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou Absencia cyklistického chodníka na území obce

Cieľ projektu
Vybudovať trasu pre cyklistov mimo ciest pre motorové

vozidlá, bezpečnosť cyklistov, podporiť cestovný ruch

Výstupy

Používatelia
Obyvatelia, rodiny s deťmi na bicykloch, návštevníci -

cykloturisti

Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Výstavba vyhliadkovej veže

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2025

Stav projektu pred realizáciou Absencia veže pre výhľad na okolie obce

Cieľ projektu Spropagovať zaujímavé prírodné miesta v okolí obce

Výstupy

Používatelia Návštevníci
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Indikátory monitoringu Výška

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Výstavba záchytného parkoviska v obci pre

návštevníkov

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Absencia plochy pre bezpečné odstavenie motorových

vozidiel pre návštevníkov

Cieľ projektu Vybudovať podmienky pre rozvoj CR

Výstupy

Používatelia Návštevníci

Indikátory monitoringu Plocha

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Vyčlenenie lokality so stavebnými pozemkami pre novú

výstavbu

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová
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Partneri garanta Záujemcovia o IBV, investor bytového domu

Začatie a ukončenie projektu 2025 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatok stavebných pozemkov pre záujemcov o

bývanie v obci

Cieľ projektu
Podporiť rozvoj obyvateľov obce, udržanie mladých

rodín aby sa neodsťahovali

Výstupy

Používatelia Záujemcovia o IBV v obci

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na energeticky

úsporné LED zdroje

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Energetická spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Vysoké prevádzkové náklady obce pre zabezpečenie

osvetlenia, znížený technický stav a zastaralé terajšie

osvetlenie

Cieľ projektu
Znížiť náklady obce a zvýšiť kvalitu osvetlenia

jednotlivých častí obce

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci
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Indikátory monitoringu Plocha

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Vybudovanie kamerového systému

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor kamerových systémov

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Absencia monitorovania pre zabezpečenie

predchádzania vandalizmu

Cieľ projektu
Monitorovanie verejných plôch, zvýšenie bezpečnosti

hlavne vo večerných a nočných hodinách

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Plocha

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Zriadenie tržnice, reštaurácie, kaviarne a detského

ihriska pri jaskyni

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

PROGRAMOVÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 107

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


Partneri garanta Pracovníci ObÚ

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Absencia služieb pre návštevníkov, ktorí prišli na

prehliadku jaskyne,

Cieľ projektu
Zabezpečiť služby občerstvenia, stravovania a zábavy

pre návštevníkov jaskyne

Výstupy

Používatelia Návštevníci

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Motivácia obyvateľov pre poskytovanie ubytovania na

súkromí

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Obyvatelia ponúkajúci ubytovanie vo svojom dome

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou Nevybudovaná ubytovacia kapacita

Cieľ projektu
Poskytnúť návštevníkom kvalitné ubytovanie a služby s

tým spojené

Výstupy

Používatelia Návštevníci, obyvatelia-poskytovatelia

Indikátory monitoringu Kapacita

Zmluvné podmienky
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Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Podpora podnikateľských aktivít a služieb v cestovnom

ruchu

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Podnikatelia v službách CR

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočne rozvinutý CR

Cieľ projektu Skvalitniť podmienky pre CR

Výstupy

Používatelia Podnikatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Propagácia obce ako súčasť regiónu - spolupráca s

agentúrami cestovného ruchu

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Agentúry CR

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočne spropagované zaujímavosti v obci a
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okolí

Cieľ projektu Zvýšiť návštevnosť obce

Výstupy

Používatelia Návštevníci

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Zriadenie obecnej agrofarmy - predaj eko potravín a

mäsa, salaš s miestnymi špecialitami, oddychová zóna

s kontaktnou zoo

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Pracovníci ObÚ, farmár

Začatie a ukončenie projektu 2025 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Absencia agrofarmy ako lákadlo pre návštevníkov a

rodiny s deťmi

Cieľ projektu Podporiť rozvoj CR

Výstupy

Používatelia Návštevníci, rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu Kapacita

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Modernizácia obecného rozhlasu

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor bezdrôtových rozhlasov

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočné pokrytie obce, nevyhovujúca kvalita

hlasu

Cieľ projektu Skvalitniť obecný rozhlas a zlepšiť pokrytie

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Rekonštrukcia obecného múzea - úprava nádvoria a

zriadenie plochy na spoločenské a kultúrne aktivity

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou
Nádvorie obecného múzea v nevyhovujúcom

technickom ani estetickom stave

Cieľ projektu
Rekonštruovať povrchovú plochu nádvoria a vytvoriť

plochu so sedením a pecami pre realizáciu
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spoločenských aktivít a kultúrnych predstavení pre

širokú verejnosť

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Plocha

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Výstavba obecného bytového domu pre nájomné

bývanie mladých rodín

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Projektant, stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou Absencia bytového nájomného domu

Cieľ projektu Rozvoj obce v oblasti bývania

Výstupy

Používatelia Mladé rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu Počet bytov

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu (zateplenie strechy,
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fotovoltika, výmena okien a dvier, výmena lámp a

výmena starých gamatiek)

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Stavebná spoločnosť, energetická spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci technický stav kultúrneho domu

Cieľ projektu
Zrekonštruovať budovu a znížiť náklady na jej

prevádzku

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Rekonštrukcia domu smútku (výmena strechy,

ozvučenie)

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúci technický stav strešnej krytiny,

nevyhovujúce ozvučenie budovy

Cieľ projektu Dôstojný Dom smútku

Výstupy
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Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Podpora kultúrnej činnosti mimovládnych organizácií,

spolkov a združení

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Kultúrne organizácie, spolky a združenia v obci

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočná podpora kultúrnej činnosti

Cieľ projektu
Skvalitniť kultúrne vyžitie v obci a podpora kultúrnej

záujmovej činnosti

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Realizácia odborných kurzov - rekvalifikácia

nezamestnaných podľa požiadavky trhu práce v

spolupráci so zamestnávateľmi
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Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Školitelia, zamestnávatelia, ÚPSVaR

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Nesúlad odborného vzdelania uchádzačov o prácu a

požiadaviek zamestnávateľov v pracovných ponukách,

postupná strata pracovných návykov u dlhodobo

nezamestnaných

Cieľ projektu Cielená rekvalifikácia podľa potreby zamestnávateľa

Výstupy

Používatelia Nezamestnaní

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Zabezpečovanie terénnych sociálnych služieb

pracovníkmi OÚ

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Pracovníci ObÚ poskytujúci sociálne služby

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Absencia poskytovania sociálnych služieb obyvateľom

odkázaným a tieto služby

Cieľ projektu
Zabezpečiť kvalitné sociálne služby v prirodzenom

prostredí prijímateľov
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Výstupy

Používatelia Oprávnení prijímatelia sociálnych služieb

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Prístavba k MŠ - zriadenie školskej jedálne pre deti a

výdajne pre seniorov

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2026

Stav projektu pred realizáciou
Nevyhovujúce priestory pre existujúcu jedáleň v

budove MŠ

Cieľ projektu
Skvalitniť stravovanie detí MŠ a rozšíriť kapacitu jedálne

aj pre odber jedla pre seniorov

Výstupy

Používatelia Deti a seniori

Indikátory monitoringu Kapacita

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Zriadenie Denného stacionára pre seniorov - spoločné
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voľnočasové aktivity, predchádzanie sociálnemu

odlúčeniu

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ vybavenia pre stacionár

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Absencia spoločenského priestoru pre stretávanie sa

seniorov

Cieľ projektu
Umožniť seniorom tráviť spoločne voľnočasové aktivity

a predchádzať ich sociálnemu odlúčeniu

Výstupy

Používatelia Seniori

Indikátory monitoringu Kapacita

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Obecné vozidlo (minibus)- zabezpečenie prepravnej

služby pre obyvateľov, aj so zdravotným obmedzením

(zdravotnícke zariadenie)

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Pracovník ObÚ

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou
Absencia prepravnej služby pre obyvateľov so

zdravotným obmedzením
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Cieľ projektu Pomoc obyvateľom so zdravotným postihnutím

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Rozvoj záujmovej činnosti v oblasti športových aktivít a

podujatí

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Športovci, milovníci zdravého pohybu

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočný počet organizovaných verejných

športových podujatí

Cieľ projektu Zapojiť do športovania obyvateľov každého veku

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Podpora miestnych kultúrnych, spoločenských,
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folklórnych tradícií a podujatí

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta
Pracovníci ObÚ, folklórny súbor, nadšenci pre tradičný

folklór

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatočná podpora pre zachovanie tradičných

folklórnych podujatí

Cieľ projektu
Zachovať tradície a oživiť kultúrny život zaujímavými

folklórnymi aktivitami

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet vystúpení

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Obnova a údržba obecného múzea, historických a

kultúrnych pamiatok

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Pracovníci ObÚ, pamiatkari

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2027

Stav projektu pred realizáciou Zabezpečiť zachovanie historických pamiatok

Cieľ projektu Obnoviť a udržiavať kultúrne pamiatky

Výstupy
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Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Rekonštrukcia a modernizácia exteriérového detského

ihriska

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor prvkov pre detské ihriská

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou Nedostatočný počet hracích prvkov v detskom ihrisku

Cieľ projektu
Zabezpečiť bezpečné a zaujímavé ihrisko pre deti, ktoré

ich bude motivovať k pohybu

Výstupy

Používatelia Rodiny s deťmi

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Vybudovanie workout ihriska - posiľňovacie a cvičiace

náradie v exteriéry

Garant Obec Kečovo
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Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor workout ihrísk

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Absencia posiľňovacieho ihriska s cvičiacim náradím

pre verejnosť

Cieľ projektu
Sprístupniť záujemcom ihrisko pre cvičenie a

posiľňovanie

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým

povrchom

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor multifunkčných ihrísk

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou Absencia multifunkčného ihriska pre kolektívne športy

Cieľ projektu Vybudovať podmienky pre športovanie verejnosti

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky
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Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Zabezpečenie bezplatného wifi pripojenia na internet

na verejných priestranstvách a oddychových miestach -

Wifi pre Teba

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta
Dodávateľ a realizátor Wifi bodov, poskytovateľ

prístupu na internet

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2023

Stav projektu pred realizáciou
Absencia bezplatného wifi pripojenia na verejných

priestranstvách

Cieľ projektu
Sprístupniť možnosť bezplatného pripojenia sa na

internet na verejných priestranstvách v obci

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Počet bodov

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Modernizácia technického a technologického zázemia

obecného úradu a online dostupnosť služieb a portálov

verejnej správy obyvateľom a podnikateľom

Garant Obec Kečovo
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Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor techniky pre samosprávy

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou

Nedostatočné technologické vybavenie samosprávy

pre jednoduchú komunikáciu a poskytovanie služieb

pre obyvateľov

Cieľ projektu Skvalitniť služby od obce a obojstrannú komunikáciu

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Revitalizácia verejných priestranstiev a parkov - zelené

plochy

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Záhradnícka a sadovnícka spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Nedostatok zelene, potreba pravidelnej údržby

existujúcich zelených plôch

Cieľ projektu Skrášliť verejné priestranstvá

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Plocha
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Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Podpora ekologického nakladania s BIO odpadom,

stavebným odpadom a veľkoobjemovým odpadom

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta
Dodávateľ veľkoobjemových kontajnerov, spoločnosť

oprávnená na likvidáciu odpadu

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2025

Stav projektu pred realizáciou

Absencia kontajnerov pre odovzdanie vyseparovaného

určeného druhu odpadu - BIO odpad (lístie, konáre),

stavebný odpad a veľkoobjemový odpad

Cieľ projektu

Znížiť množstvo TKO vyvážaného na skládku odpadov,

ekologicky likvidovať BIO odpad, stavebný odpad a

veľkoobjemový odpad

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Objem

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri

prevádzke obecných budov
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Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ a realizátor technológie

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Nevyužívanie obnoviteľných energetických zdrojov v

obecných budovách

Cieľ projektu
Znížiť množstvo znečisťujúcich exhalátov v ovzduší,

znížiť náklady na prevádzku obecných budov

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Revitalizácia miestneho potoka - prehĺbenie koryta,

úprava a spevnenie brehov

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Vodohospodárska spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Riziko vyliatia potoka z jeho koryta v zastavanej časti

obce

Cieľ projektu
Ochrana pred záplavami, ochrana majetku obyvateľov,

ochrana majetku obce

Výstupy
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Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Úprava vyvieračky a vybudovanie oddychovej zóny v jej

blízkosti - altánok, ohnisko, detské ihrisko v prírode -

lúka s drevenými sochami zvierat

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta
Remeselníci, dobrovoľníci, nezamestnaní v rámci

verejnoprospešných prác

Začatie a ukončenie projektu 2025 až 2027

Stav projektu pred realizáciou
Potreba úpravy prameňa/vyvieračky a absencia

oddychovej plochy v tejto krásnej prírodnej lokalite

Cieľ projektu

Vybudovanie oddychovej plochy v prírode s prvkami -

altánok, ohniská, detské ihrisko na lúke - pre podporu

trávenia voľného času v prírode pre obyvateľov aj ako

zaujímavosť pre návštevníkov (turistov, cykloturistov)

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Plocha

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Vybudovanie náučného chodníka z centra obce k

vyvieračke a k vyhliadkovej veži - informačné tabule o

miestnych zaujímavostiach

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta

Pracovníci ObÚ, výrobca informačných tabúľ,

remeselníci, dobrovoľníci, nezamestnaní v rámci

verejnoprospešných prác

Začatie a ukončenie projektu 2026 až 2026

Stav projektu pred realizáciou

Absencia náučného chodníka o potrebe ochrany

prírody s informačnými tabuľami o prírodných

zaujímavostiach Slovenského krasu v tejto oblasti,

napr. Kečovské škrapy

Cieľ projektu

Vybudovať chodník pre nenáročné prechádzky

obyvateľov a návštevníkov v obci a jej blízkom okolí,

propagácia prírodného bohatstva Slovenské krasu

Výstupy

Používatelia Obyvatelia, návštevníci

Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Vybudovanie ČOV

Garant Obec Kečovo
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Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Kanalizačná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2027

Stav projektu pred realizáciou Absencia kanalizácie a ČOV

Cieľ projektu Zabezpečiť ekologickú úpravu odpadových vôd

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Kapacita

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu

Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov pozdĺž ciest -

zdroj pre vodozádržný systém/vodnú nádrž pre zásobu

vody na polievanie verejných priestranstiev v letnom

období

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Cestná stavebná spoločnosť

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2026

Stav projektu pred realizáciou Tvorenie kaluží a mlák na cestách po búrkach

Cieľ projektu

Zvýšiť bezpečnosť cestnej dopravy odvodnením ciest,

odvádzanie tejto vody do vodozádržného zásobníka

ako zdroj pre polievanie zelene v obci v letnom období

Výstupy

Používatelia Obyvatelia
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Indikátory monitoringu Dĺžka

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu
Technika pre údržbu verejných plôch v obci (letné aj

zimné obdobie)

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Dodávateľ techniky pre údržbu

Začatie a ukončenie projektu 2023 až 2024

Stav projektu pred realizáciou
Absencia techniky pre letnú aj zimnú údržbu

priestranstiev v obci

Cieľ projektu Zabezpečiť pravidelnú údržbu

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Stavebná spoločnosť
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Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou Nevyhovujúci technický stav budovy

Cieľ projektu Skvalitniť podmienky pre hasičov

Výstupy

Používatelia Hasiči

Indikátory monitoringu Počet

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky

Návrat na hierarchickú štruktúru

Názov projektu Revitalizácia dvoch obecných studní

Garant Obec Kečovo

Kontaktná osoba garanta Bc. Nikoleta Gerencsériová

Partneri garanta Studniari, remeselníci

Začatie a ukončenie projektu 2024 až 2024

Stav projektu pred realizáciou

Zanesené studne, nepoužívané dlhšie obdobie,

postupné znižovanie celkového množstva vody - suché

roky

Cieľ projektu Získať ďalší zdroj vody pre obecné účely

Výstupy

Používatelia Obyvatelia

Indikátory monitoringu Objem

Zmluvné podmienky

Riziká

Poznámky
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Návrat na hierarchickú štruktúru
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REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť je zameraná na popis postupov

inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie

PHRSR. Ďalej obsahuje systém monitorovania a hodnotenia

plnenia programu na základe stanovených merateľných

ukazovateľov a vecný a časový harmonogram realizácie

programu formou akčných plánov.
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5.1 INŠTITUCIONÁLNE A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

Inštitucionálne a organizačné parametre definuje zákon NR SR č. 369/1990 Z. z., o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov. Obec podľa novely zákona č. 539/2008: spracúva, schvaľuje,

riadi a pravidelne vyhodnocuje plnenie PHRSR, poskytuje súčinnosť pri príprave a realizácií

PHRSR VÚC v území regiónu, poskytuje súčinnosť pri príprave regionálnych operačných

programov a spolupracuje pri zabezpečovaní rozvojových spoločných zámerov. Do procesu

zabezpečenia realizácie jednotlivých opatrení sú zapojené štyri organizačné zložky:

Riadiacim orgánom, zodpovedným za zabezpečenie realizácie PHRSR, je starostka a obecné

zastupiteľstvo. Orgán navrhuje, riadi a zlepšuje procesy rozvoja s cieľom podporovať politiku

a stratégiu definovanú v schválenom programovom dokumente tak, aby ním zabezpečované

činnosti boli s ostatnými orgánmi koordinované a prispievali k efektívnosti a účinnosti podpory

rozvoja aktivít na území obce.

Výkonným orgánom sú poverení pracovníci. Jedná sa zároveň aj o externé firmy, ktoré budú

vykonávať plnenie jednotlivých aktivít a rozvojových cieľov riešeného územia.

Finančným orgánom je hlavná účtovníčka/účtovník riešeného územia. Dohliada na spracovanie

všetkých dokumentov do účtovníctva a administratívy riešeného územia.
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Kontrolný orgán je zastúpený hlavným kontrolórom/hlavnou kontrolórkou riešeného územia.

Ten dohliada na vykonávanie jednotlivých aktivít na obecnej úrovni. Jeho úlohou je kontrolovať

naplnenie jednotlivých opatrení a vypracovávať správu o kontrole.

FORMULÁR Č. R 2 - KRITÉRIÁ HODNOTENIA PHRSR

Skupina kritérií/Kritérium

Váha

kritéria/

Body

Rozsah

bodového

hodnotenia

Poznámka

Obsah dokumentu 3 0-4

Dokument spĺňa potrebné

náležitosti, avšak neobsahuje

všetky doplnkové formuláre.

Zrozumiteľnosť dokumentu 3 0-4

Dokument je po odbornej

stránke zrozumiteľný, avšak

niektoré časti sú zbytočne

zložito písané pre laickú

verejnosť.

Prehľadnosť dokumentu 4 0-4
Dokument má jasnú štruktúru

a atraktívny dizajn.

Väzby dokumentu na iné

strategické dokumenty na

miestnej, regionálnej

a národnej úrovni

2 0-4

PHRSR nadväzuje len na

základné strategické

dokumenty VÚC (územný plán

a PHRSR).

Súlad navrhovanej stratégie

s potenciálom územia
4 0-4

Zvolená stratégia je ideálna

vzhľadom k potenciálu daného

územia.

Postupy monitorovania a

hodnotenia
3 0-4

Jednotlivé kroky

monitorovania a hodnotenia

spĺňajú všetky náležitosti, ale

sú popísané príliš všeobecne.
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Skupina kritérií/Kritérium

Váha

kritéria/

Body

Rozsah

bodového

hodnotenia

Poznámka

Iné... ... 0-4 ...

FORMULÁR Č. R 1 - AKČNÝ PLÁN

Akčný plán pre oblasť 1.1 Dobudovaná infraštruktúra

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.1.1: Dopravná infraštruktúra

Aktivita 1.1.1.1:

Rekonštrukcia mostov -

potok Kečovo

2024 až

2026
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2026

Aktivita 1.1.1.2: Výstavba

chodníka

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Dĺžka - 2027

Aktivita 1.1.1.3:

Rekonštrukcia

miestnych ciest a

podpora rekonštrukcie

štátnych ciest v

katastrálnom území

obce

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Dĺžka - 2027

Aktivita 1.1.1.4:

Zriadenie a označenie

cyklochodníka

prechádzajúceho

katastrálnym územím s

2024 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Dĺžka - 2024
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Akčný plán pre oblasť 1.1 Dobudovaná infraštruktúra

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

napojením na značené

cyklotrasy v okolí

Opatrenie 1.1.2: Technická infraštruktúra

Aktivita 1.1.2.1:

Rekonštrukcia

verejného osvetlenia na

energeticky úsporné

LED zdroje

2023 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Plocha - 2024

Aktivita 1.1.2.2:

Vybudovanie

kamerového systému

2023 až

2025
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Plocha - 2025

Aktivita 1.1.2.3:

Modernizácia obecného

rozhlasu

2023 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2024

Aktivita 1.1.2.4:

Zabezpečenie

bezplatného wifi

pripojenia na internet

na verejných

priestranstvách a

oddychových miestach -

Wifi pre Teba

2023 až

2023
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet bodov - 2023

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Akčný plán pre oblasť 1.2 Cestovný ruch

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.2.1: Podmienky pre rozvoj CR

Aktivita 1.2.1.1: Výstavba

vyhliadkovej veže

2024 až

2025
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Výška - 2025

Aktivita 1.2.1.2: Výstavba

záchytného parkoviska v

obci pre návštevníkov

2024 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Plocha - 2024

Aktivita 1.2.1.3:

Zriadenie tržnice,

reštaurácie, kaviarne a

detského ihriska pri

jaskyni

2024 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027

Aktivita 1.2.1.4:

Motivácia obyvateľov

pre poskytovanie

ubytovania na súkromí

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Kapacita - 2027

Aktivita 1.2.1.5: Podpora

podnikateľských aktivít a

služieb v cestovnom

ruchu

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027

Aktivita 1.2.1.6:

Propagácia obce ako

súčasť regiónu -

spolupráca s

agentúrami cestovného

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027
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Akčný plán pre oblasť 1.2 Cestovný ruch

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

ruchu

Aktivita 1.2.1.7:

Zriadenie obecnej

agrofarmy - predaj eko

potravín a mäsa, salaš s

miestnymi špecialitami,

oddychová zóna s

kontaktnou zoo

2025 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Kapacita - 2027

Aktivita 1.2.1.8:

Rekonštrukcia obecného

múzea - úprava

nádvoria a zriadenie

plochy na spoločenské a

kultúrne aktivity

2023 až

2025
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Plocha - 2025

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 1.3 Bývanie-rozvoj obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 1.3.1: Nová IBV a bytové domy

Aktivita 1.3.1.1:

Vyčlenenie lokality so

stavebnými pozemkami

pre novú výstavbu

2025 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Akčný plán pre oblasť 2.1 Obecné služby

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.1.1: Kultúra

Aktivita 2.1.1.1: Podpora

kultúrnej činnosti

mimovládnych

organizácií, spolkov a

združení

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027

Aktivita 2.1.1.2: Podpora

miestnych kultúrnych,

spoločenských,

folklórnych tradícií a

podujatí

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet vystúpení -

2027

Aktivita 2.1.1.3: Obnova

a údržba obecného

múzea, historických a

kultúrnych pamiatok

2024 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027

Opatrenie 2.1.2: Nezamestnanosť

Aktivita 2.1.2.1:

Realizácia odborných

kurzov - rekvalifikácia

nezamestnaných podľa

požiadavky trhu práce v

spolupráci so

zamestnávateľmi

2024 až

2026
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2026

Opatrenie 2.1.3: Sociálne služby

Aktivita 2.1.3.1: 2024 až Obec Kečovo Náklady budú Počet - 2027
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Akčný plán pre oblasť 2.1 Obecné služby

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Zabezpečovanie

terénnych sociálnych

služieb pracovníkmi OÚ

2027
uvedené v

projekte

Aktivita 2.1.3.2:

Zriadenie Denného

stacionára pre seniorov

- spoločné voľnočasové

aktivity, predchádzanie

sociálnemu odlúčeniu

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Kapacita - 2027

Aktivita 2.1.3.3: Obecné

vozidlo (minibus)-

zabezpečenie

prepravnej služby pre

obyvateľov, aj so

zdravotným

obmedzením

(zdravotnícke

zariadenie)

2023 až

2023
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2023

Opatrenie 2.1.4: Šport

Aktivita 2.1.4.1: Rozvoj

záujmovej činnosti v

oblasti športových

aktivít a podujatí

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027

Aktivita 2.1.4.2:

Rekonštrukcia a

2023 až

2023
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v
Počet - 2023
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Akčný plán pre oblasť 2.1 Obecné služby

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

modernizácia

exteriérového detského

ihriska

projekte

Aktivita 2.1.4.3:

Vybudovanie workout

ihriska - posiľňovacie a

cvičiace náradie v

exteriéry

2023 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2024

Aktivita 2.1.4.4:

Vybudovanie

multifunkčného ihriska s

umelým povrchom

2024 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2024

Opatrenie 2.1.5: Komunikácia s ObÚ

Aktivita 2.1.5.1:

Modernizácia

technického a

technologického

zázemia obecného

úradu a online

dostupnosť služieb a

portálov verejnej správy

obyvateľom a

podnikateľom

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027

Návrat na hierarchickú štruktúru
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Akčný plán pre oblasť 2.2 Majetok obce

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 2.2.1: Budovy

Aktivita 2.2.1.1: Výstavba

obecného bytového

domu pre nájomné

bývanie mladých rodín

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet bytov - 2027

Aktivita 2.2.1.2:

Rekonštrukcia

kultúrneho domu

(zateplenie strechy,

fotovoltika, výmena

okien a dvier, výmena

lámp a výmena starých

gamatiek)

2023 až

2025
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2025

Aktivita 2.2.1.3:

Rekonštrukcia domu

smútku (výmena

strechy, ozvučenie)

2023 až

2023
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2023

Aktivita 2.2.1.4:

Prístavba k MŠ -

zriadenie školskej

jedálne pre deti a

výdajne pre seniorov

2023 až

2026
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Kapacita - 2026

Aktivita 2.2.1.5:

Rekonštrukcia budovy

požiarnej zbrojnice

2024 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2024
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Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 3.1 Verejné oddychové plochy

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 3.1.1: Náučný chodník a zeleň v obci

Aktivita 3.1.1.1:

Revitalizácia verejných

priestranstiev a parkov -

zelené plochy

2023 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Plocha - 2024

Aktivita 3.1.1.2:

Vybudovanie náučného

chodníka z centra obce

k vyvieračke a k

vyhliadkovej veži -

informačné tabule o

miestnych

zaujímavostiach

2026 až

2026
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Dĺžka - 2026

Aktivita 3.1.1.3:

Rekonštrukcia

odvodňovacích rigolov

pozdĺž ciest - zdroj pre

vodozádržný systém/

vodnú nádrž pre zásobu

vody na polievanie

verejných priestranstiev

v letnom období

2024 až

2026
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Dĺžka - 2026

Aktivita 3.1.1.4: Technika

pre údržbu verejných

2023 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v
Počet - 2024
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Akčný plán pre oblasť 3.1 Verejné oddychové plochy

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

plôch v obci (letné aj

zimné obdobie)
projekte

Návrat na hierarchickú štruktúru

Akčný plán pre oblasť 3.2 Neznečisťovanie prírody

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Opatrenie 3.2.1: Odpad a kanalizácia

Aktivita 3.2.1.1: Podpora

ekologického nakladania

s BIO odpadom,

stavebným odpadom a

veľkoobjemovým

odpadom

2023 až

2025
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Objem - 2025

Aktivita 3.2.1.2:

Vybudovanie ČOV

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Kapacita - 2027

Opatrenie 3.2.2: Kvalita ovzdušia

Aktivita 3.2.2.1:

Využívanie

obnoviteľných zdrojov

energie pri prevádzke

obecných budov

2023 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Počet - 2027

Opatrenie 3.2.3: Vyvieračka, potok a studne

Aktivita 3.2.3.1: 2024 až Obec Kečovo Náklady budú Dĺžka - 2024
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Akčný plán pre oblasť 3.2 Neznečisťovanie prírody

Opatrenie, aktivita
Termín

(rok)
Zodpovedný Financovanie

Ukazovateľ

výstupu

Revitalizácia miestneho

potoka - prehĺbenie

koryta, úprava a

spevnenie brehov

2024
uvedené v

projekte

Aktivita 3.2.3.2: Úprava

vyvieračky a

vybudovanie

oddychovej zóny v jej

blízkosti - altánok,

ohnisko, detské ihrisko v

prírode - lúka s

drevenými sochami

zvierat

2025 až

2027
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Plocha - 2027

Aktivita 3.2.3.3:

Revitalizácia dvoch

obecných studní

2024 až

2024
Obec Kečovo

Náklady budú

uvedené v

projekte

Objem - 2024

Návrat na hierarchickú štruktúru

5.2 MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je živý dokument. V záujme

efektívneho a koordinovaného postupu by mali byť jednotlivé navrhované projekty z rozvojovej

stratégie (Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov) pravidelne kontrolované

a vyhodnocované (odporúča sa v intervale 6 – 12 mesiacov, podľa uváženia). Monitoring stratégie

v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný na dvoch základných

úrovniach. Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu.
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Na jednej strane je potrebné sledovať realizované a pripravované aktivity, na druhej strane

ukazovatele pôsobenia a dopadov implementácie PHRSR na život obyvateľov v obci a jej celkový

rozvoj. Tieto úlohy môžu zabezpečovať iba pracovníci aktívni priamo v teréne. Odporúča sa

zabezpečiť systém (skupinu pracovníkov, aktivistov) spolupracujúcich na tejto úlohe. K

zabezpečeniu monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií, ukazovateľov a metodiku

monitoringu tak, aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. Druhou úrovňou je

odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov a priorít. Monitorovanie plnenia

PHRSR bude stálym a dlhodobým procesom, zameraným na sledovanie kvalitatívnych a

kvantitatívnych zmien pomocou vybraných ukazovateľov. Jeho cieľom bude získavanie informácií

o skutočnom plnení opatrení, zameraných na zmenu negatívneho vývoja, resp. o potrebe zmeniť

ich výber alebo spôsob realizácie. Stabilizovať zásady procesu monitorovania umožní priebežná i

etapovitá kontrola realizácie programu. Nevyhnutnou podmienkou monitoringu je organizačné a

metodické zabezpečenie riešenia operatívnych problémov a z nich vyplývajúce zmenové riadenie.

Monitorovanie plnenia PHRSR bude obsahovať nasledovné činnosti:

◦ každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHRSR

◦ vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení

◦ vyhodnotenie dopadov aktivít na obec a jej rozvoj

Uvedené činnosti, uskutočnené v procese monitorovania, umožnia zhodnotiť postup v realizácii

plánovaných úloh. Tento proces znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činností,

projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa

vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na

dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu.

Cieľom monitorovania, ktoré by malo byť vykonávané pracovnými skupinami, bude zabezpečiť

konzistentné, pravdivé a pravidelné informácie o realizovaných a ukončených projektoch.

Vhodným spôsobom na realizáciu monitoringu sú kvantitatívne (merateľné) ukazovatele

úspešnosti, ktoré dávajú jednoznačnú odpoveď na stupeň alebo mieru naplnenia projektu v

danom časovom období. Spôsob práce pracovnej skupiny, uskutočňujúcej monitorovanie

a hodnotenie, vyplynie zo samotného charakteru projektu.

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na
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získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa

transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú na zasadnutiach

obecného zastupiteľstva, resp. komisie pre rozvoj obce.

Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.

Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace

a monitorovacie správy. Hodnotenie je vykonávané pravidelne za účelom merania efektivity voči

cieľom projektov. Vykonáva sa v priebehu realizácie jednotlivých projektov a taktiež po ich

ukončení. Posudzuje sa hlavne vecná stránka a vzniknuté problémy. Riešenie prioritných

problémov sa posudzuje s použitím kritérií voči stanoveným ukazovateľom. Hodnotenie znamená

kritické a objektívne overovanie. Plní funkciu spätnej väzby. Hodnotenie sa opiera o monitorovacie

činnosti, ktoré mu poskytujú nevyhnutné informácie.

Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho

rozvoja:

◦ počet pripravených investičných aktivít

◦ počet zrealizovaných investičných aktivít

◦ objem zrealizovaných investičných aktivít

◦ objem získaných prostriedkov z externých zdrojov

◦ objem aktivizovaných vnútorných zdrojov

◦ miera zapojenia obyvateľov a ostatných aktérov do aktivít PHRSR

◦ miera skvalitnenia poskytovaných služieb v riešenom území

◦ počet a rozsah poskytovaných služieb v riešenom území

◦ miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v riešenom území

◦ miera zvýšenia návštevnosti riešeného územia

◦ miera zviditeľnenia sa riešeného územia v regióne, v SR a EÚ

◦ počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít

◦ miera skvalitnenia života obyvateľov riešeného územia
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Typ

hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita

Strategické

hodnotenie

Dlhodobé, vopred naplánované

a hĺbkové. Jeho súčasťou by mali

byť diskusie a konzultácie

o naplnených a nenaplnených

cieľoch. Dátum (rok), kedy sa má

vykonať prvý krát, si určí

samospráva riešeného územia

sama.

Zistenie stavu dokumentu

k reálnemu stavu riešeného

územia, čo sa naplnilo a čo

nenaplnilo, riešenia príp.

vzniknutých problémov a pod.

Periodicita, resp. pravidelné

opakovanie, je vhodná raz ročne.

Operatívne

hodnotenie

Vykonáva sa pravidelnejšie a

častejšie, je založené na

krátkodobej báze. Dátum (mesiac a

rok), kedy sa má vykonať prvý krát,

si určí samospráva riešeného

územia sama.

Hodnotia sa jednotlivé aspekty

PHRSR, najmä realizácia

jednotlivých projektov a ich vplyv na

samotné riešené územie. Vykonáva

sa ideálne viac krát ročne (min.

2-krát).

Tematické

hodnotenie

časti PHRSR

Realizuje sa na konkrétnu časť

dokumentu (obvykle strategickú),

v rámci ktorej sa identifikujú možné

problémy. Dátum (mesiac a rok),

kedy sa má vykonať prvý krát, si

určí samospráva riešeného územia

sama.

Hodnotí sa vybraná časť

dokumentu alebo konkrétny

projektový zámer, napr. v prípade,

keď je považovaný za rizikovú, čo

vyplýva z predchádzajúcej

monitorovacej správy. Periodicitu si

určí samospráva riešeného územia

sama.

Ad hoc

mimoriadne

hodnotenie

Ad hoc, alebo tzv. hodnotenie „za

horúca“, sa vykonáva podľa

aktuálnej potreby, ak si to vyžiada

situácia (napr. vznikne nečakaný

problém). Nie je vopred stanovené,

Vykonáva sa podľa aktuálnej

potreby, ktorá vznikla nečakaným

odklonením sa od stanovených

cieľov, plánovaných hodnôt alebo

pri návrhu zmeny obsahovej
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Typ

hodnotenia
Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita

kedy sa má realizovať prvý krát.
štruktúry dokumentu. Nepravidelná

periodicita, podľa potreby.

Ad hoc

hodnotenie

celého PHRSR

alebo jeho

časti

Podobne ako mimoriadne

hodnotenie, len sa určí, či je

zamerané na vybranú časť, alebo

celý dokument. Nie je vopred

stanovené, kedy sa má realizovať

prvý krát.

Vykonáva sa na základe

rozhodnutia starostu/primátora,

kontrolného orgánu obce/mesta,

podnetu poslancov, príp. na

základe protokolu Národného

kontrolného úradu SR.

Nepravidelná periodicita, podľa

potreby.

FORMULÁR Č. R 6 - KOMUNIKAČNÝ PLÁN PRE FÁZU REALIZÁCIE PHRSR

Časový

rámec

Miesto

konania

Cieľová

skupina
Forma Téma, ciele

Vstupné

údaje
Výstupy

2/2023
obecný

úrad
poslanci rokovanie

návrh

rozpočtu

k vybraným

projektom

PHRSR

rozpočet

obce na

rok 2023

finálny

rozpočet

k vybraným

projektom

REALIZAČNÁ ČASŤ 2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 149

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


FINANČNÁ ČASŤ

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých

opatrení a aktivít. Táto časť obsahuje indikatívny finančný plán

na celé obdobie realizácie PHRSR, model viaczdrojového

financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti

partnerov v území, hodnotiacu tabuľku pre výber projektov

a výnosovo-nákladovú analýzu.
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Finančné vyčíslenie jednotlivých aktivít sa v PHRSR uvádza pri väčšine opatrení a aktivít,

potrebných na naplnenie cieľov programu. Tie sú stanovené odhadom, konečné rozpočty budú

súčasťou vykonávacích plánov. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých úloh sa bude prihliadať

na ich dôležitosť a dopad hospodársky, environmentálny a sociálny na rozvoj obce. Viaceré úlohy

sa môžu realizovať v rámci bežnej prevádzky, v rámci vlastných kapacít samosprávy, ale mnohé

zase vyžadujú náročnejšie finančné a personálne zdroje a spoluprácu s inými subjektmi.

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PHRSR sú:

• vlastné zdroje, rozpočet obce,

• bankové úvery,

• štátne dotácie z účelových fondov,

• financie z Národných projektov,

• štrukturálne fondy,

• nadácie, neinvestičné fondy,

• účelové fondy zahraničných zastupiteľstiev v SR,

• sponzoring podnikateľov, firiem, bankového sektora, súkromných osôb,

• združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry,

• a iné.
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ZÁVER

2023 - 2027

KEČOVO

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

3. MARCA 2023

O B C E - E P R O . S K 152

www.kecovo.sk
www.kecovo.sk
https://www.obce-epro.sk/


7.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

FORMULÁR Č. Z 1 - SCHVÁLENIE PHRSR

Schválenie PHRSR

Dokument

Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

obce Kečovo na roky 2023 - 2027

Štruktúra:

1. Úvod – základná charakteristika a význam spracovania

dokumentu.

2. Analytická časť – analýza riešeného územia v 3 kľúčových

oblastiach (socioekonomickej, územno-technickej a prírodno-

environmentálnej).

3. Strategická časť – určuje hlavné ciele, priority a opatrenia

potrebné pre ďalší rozvoj riešeného územia, pri rešpektovaní

princípov regionálnej politiky, v záujme dosiahnutia

udržateľného rozvoja územia.

4. Programová časť – definuje strategické prioritné rozvojové

oblasti riešeného územia a určuje zoznam opatrení,

potrebných na zabezpečenie realizácie tohto dokumentu.

5. Realizačná časť – je zameraná na popis inštitucionálneho a

organizačného zabezpečenia a obsahuje informácia o

monitorovaní a hodnotení, ktoré je potrebné pravidelne

realizovať. Okrem toho táto časť obsahuje Akčný plán rozvoja

obce (Formulár R 6).

6. Finančná časť – obsahuje finančnú časť, ktorá definuje

zabezpečenie jednotlivých aktivít a opatrení, zdroje

financovania a organizačnú stránku realizácie PHRSR

7. Záver – obsahuje informácie o schválení dokumentu.
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Schválenie PHRSR

Spracovanie

Forma spracovania: prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO

Obdobie spracovania: 01-02/2023

Riadiaci tím: Bc. Nikoleta Gerencsériová, starostka obce Kečovo

Externá odborná spolupráca: PROROZVOJ, s. r. o., poskytovateľ

a prevádzkovateľ webovej aplikácie E-PRO

Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: Prieskum

verejnej mienky, informovanie prostredníctvom webovej stránky

obce, Dotazník

Náklady na spracovanie: suma za licenciu oprávňujúcu

používať webovú aplikáciu E-PRO na vytvorenie tohto

dokumentu

Prerokovanie

Prerokovanie v orgánoch samosprávy: dňa 27.2.2023, Obecné

zastupiteľstvo obce Kečovo schválilo návrh PHRSR na roky

2023-2027 bez pripomienok

Verejné pripomienkovanie: február 2023

Schválenie

Návrh na uznesenie zastupiteľstva: Obecné zastupiteľstvo

Uznesením č.37/2023 schválilo PHRSR obce Kečovo bez

pripomienok. Prítomní boli 5 poslanci, všetci 5 hlasovali za

schválenie. Neprítomní nebol nikto.

Uznesenie obecného zastupiteľstva podpísala p. starostka po

schválení obecným zastupiteľstvom.
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