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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameňany na obdobie rokov 2019 – 
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ÚVOD 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobým programovacím 

dokumentom, ktorý na základe dôkladnej analýzy prostredia stanovuje ciele a náčrt postupov 

na ich dosiahnutie, s výhľadom do roku 2023. 

 

Cieľom tohto dokumentu je sformulovať predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje 

ekonomické a sociálne záujmy občanov obce a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami 

štátu, vyššieho územného celku, rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného 

prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. 

 

Základným legislatívnym dokumentom, podľa ktorého je tento dokument vypracovaný 

je Zákon o podpore regionálneho rozvoja č.539/2008 Z.z. účinný od 1.1.2015, v znení 

Zákona 309/2014 Z.z.  

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je živý dokument, 

ktorý stanovuje základné body smerovania tejto obce a je možné ho v priebehu realizácie 

rozvojových aktivít obce podľa potreby aktualizovať.    

 
Úlohou a cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je: 
 

• analyzovať hospodársky a sociálny rozvoj obce, hlavné smery jej vývoja a stanoviť 
ciele a prvoradé potreby; 

• určiť úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej 
infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších 
oblastiach podpory regionálneho rozvoja; 

• navrhnúť finančné a administratívne zabezpečenie cieľov obce; 

• sformulovať stratégiu smerovania daného územia, ktorá vyjadruje ekonomické a 
sociálne záujmy občanov (širokej verejnosti) a zároveň je v súlade s vyššími 
koncepciami štátu, VÚC, rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného 
prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. ; 

• zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce bez ohľadu na momentálne personálne obsadenie 
vo vedení obce; 

• určiť možnosti využitia dotácií na financovanie zámerov obce (uznesenie o schválení 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je povinnou prílohou pri 
žiadostiach o čerpanie dotácií z fondov Európskych spoločenstiev v oblasti rozvoja 
obce); 

  
Východiskami pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Kameňany boli: 

  

• zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  

• zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
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• zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a metodický pokyn pre tvorbu 
PHSR v znení zákona 309/2014 

• Stratégia rastu EÚ do roku 2020  

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho 
kraja na roky 2014-2020 

• Aktualizované akčné plány stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do 
roku 2020, na roky 2019 – 2020 pre oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, 
bývania, finančného začlenenia 

• Akčný plán rozvoja okresu Revúca 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce rieši rozvoj obce v súlade s jej 

špecifikami a požiadavkami modernej spoločnosti. Môže významne prispieť k zvýšeniu 

prosperity územia. Dokument vyjadruje spoločnú víziu budúceho rozvoja obce založenú na 

výsledkoch strategického plánovania. Navrhované aktivity vychádzajú z miestnych 

podmienok a potrieb a smerujú k zlepšeniu kvality života v obci. 

 

 

 
Zdroj: https://mapio.net/pic/p-24566782/ 
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1.           ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

1.1 Kompletná analýza vnútorného prostredia 

  

1.1.1 Základná charakteristika obce 
 

Obec Kameňany sa nachádza v regióne Gemer, mikroregióne Ratková a okolie, 
administratívne v okrese  Revúca. Kataster obce o rozlohe 31,34 km2 susedí s katastrami 
obcí Ratková, Sása, Rybník, Višňové, Držkovce, Prihradzany, mesta Jelšava a obcí Nandráž 
a Rákoš. Zemepisné súradnice sú S 48°34’31’’a V 20°11’32’’. Leží na rozhraní východnej 
časti Slovenského Rudohoria a Slovenského krasu na nive a terasovej plošine v doline 
východného Turca. Nadmorská výška v strede obce je 243 m n. m., v chotári 240 - 535 m n. 
m.. 

  
 

 
 
. 

1.1.2 História obce, kultúra a tradície 
 

Obec vznikla na území Gemerského kráľovského hradného panstva v 12. storočí. 
Spomína sa od roku 1243, keď ju Belo IV. daroval darovacou listinou Bebekovcom. 
Kameňany patria medzi najstaršie obce Gemera. Názov obce je doložený z roku 1243 ako 
Kevy, z roku 1245 ako Kuuy, z roku 1273 ako Koy, z roku 1318 ako Castrum Kuy, z roku 
1470 ako Castrum Kewy alias Rakos, z roku 1564 ako Khemeny, z roku 1565 ako 
Kamenany, z roku 1920 ako Kameňany; maďarsky Kövi. Z jej chotára sa v 13.-15. storočí 
vyvinulo sedem obcí a ležal v ňom hrad (teraz Rákoš), pozostatky z jeho opevnenia sa ešte 
nachádzajú v obci Kameňany. Obec sa stala roku 1273 poddanským mestečkom, získala 
právo voliť si richtára, slobodného sťahovania, súdne a testamentárne právo. V stredoveku 
bol v chotári františkánsky kláštor. Mestom sa Kameňany nestali pre spory plešiveckých 
a štítnických Bebekovcov. Od začiatku 17. storočia obec patrila Széchyovcom, v 18. storočí 
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Csákyovcom, od začiatku 19. storočia, keď klesla na urbársku obec, Coburgovcom. V území 
sa nachádzalo najväčšie nálezisko železnej rudy v Gemeri. V roku 1555 spustošili obec Turci 
a počet obyvateľov klesol na štvrtinu. V 16. storočí tu pracovali pece na výrobu železa. V 
roku 1828 mali Kameňany 275 domov a 2381 obyvateľov. Okrem poľnohospodárstva 
a chovu oviec sa v 18.-19. storočí obyvatelia zaoberali obchodom, hrnčiarstvom, 
kožušníctvom, plátenníctvom a liehovarníctvom. Miestnou špecialitou je destilát z drienok 
drienkovica. V 19. storočí nastal prudký úbytok obyvateľov. Za I. ČSR sa stali 
poľnohospodárskou obcou.  

Obec charakterizuje hromadná cestná zástavba. Ráz obce v 19. storočí podmieňovali 
rozvinuté remeslá (hrnčiarstvo, kožušníctvo) a obchod s Dolnou zemou (tam privážali 
drevené a hrnčiarske výrobky, slivovicu – odtiaľ poľnohospodárske produkty, ako cibuľu 
a slaninu). 

 
1.1.3 Kultúrne pamiatky 

 

Kostol evanjelický románsko-gotický z polovice 13. storočia je dominantou obce.  

 

 
 

Prestavaný bol v renesančnom slohu v 17. storočí, v barokovom slohu roku 1716 a 1785. 
V interiéri kostola sa nachádza maľované drevené zariadenie z 18. storočia, oltárny obraz od 
J. Czauczika z roku 1840, veža klasicistická zo začiatku 19. storočia;( Zdroj: Vlastivedný slovník 

obcí na Slovensku, 2. časť). Kostol je pravdepodobne pozostatkom františkánskeho kláštora, s 
pôvodným patrocíniom sv. Ladislava. Od r.1594 je evanjelickým chrámom. Na galérii 
sakrálneho priestoru sa nachádza vzácny organ od Františka Eduarda Petznika z Tisovca. 
Kostol vo svojom interiéri má mimoriadne cenné stredoveké nástenné maľby, iba čiastočne 
odkryté, ktoré tak ako celý interiér a exteriér kostola vyžaduje náročné reštaurovanie 
a obnovu, ktorá pre predpokladanú finančnú náročnosť je v nedohľadne. 
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Hrob s náhrobníkom M. Bakulinyho 

Malá zvonica 

z roku 1603 tvorí predsieň pred južným vstupným gotickým portálom kostola 

Veľká zvonica 

neskorobaroková stavba v areáli kostola z obdobia okolo roku 1800 

Pozostatky opevnenia hradu castrum Kevy  

V súčasnosti v katastri obce Rákoš 

Cirkevná škola 

Klasicistická budova pôvodne evanjelickej školy – dnes sídlo obecného úradu 

 

 
 

Kamenná komora 

Dom ľudový zrubový 
          (jeden zo zdrojov vymenovania pamiatok: sk.wikipédia.org) 
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Významné osobnosti: 

 

Rodisko:  
Ján Majer, ml. (1722 - 1784), cirkevný spisovateľ 

 

Pôsobisko:  
Michal Miloslav Bakuliny (1819 - 1892), 

Bol kultúrny pracovník, úradník, pedagóg. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a 
prvého  evanjelického gymnázia v Revúcej. Bol vychovávateľom v Brzotíne, krátko učiteľ v 
Muránskej Dlhej Lúke a v Kokave nad Rimavicou. Neskoršie pracoval ako adjunkt a slúžny v 
Štítniku, Muránskej Dlhej Lúke, Revúcej a Kameňanoch. Po vypuknutí revolúcie 1848 
agitoval medzi ľudom, organizoval národné gardy a stal sa ich veliteľom. Po revolúcii 
pomáhal roľníkom v sporoch s bývalými zemepánmi na urbárskych súdoch.  V r. 2006 mu 

bola odhalená v Rimavskej Sobote bronzová busta od akad. sochára Andreja Melicherčíka. 
V Kameňanoch pochovaný. 

Ján Ladislav Bartholomeides, (1787 - 1862), cirkevný historik, pôsobil tu v rokoch 1805-1810 
Martin Klanica (1740 - 1810), historik 
Ján Majer, st. (? - 1722), náboženský spisovateľ 
Ľudovít Samuel Orfanides (1818 - 1889), pomológ, pôsobil tu v rokoch 1841-1848 
Daniel Sinapius-Horčička (1640 - 1688), spisovateľ 

 

Rodisko a pôsobisko: 

Zlatica Rusová *21.6.1951, spisovateľka, členka Rómskeho literárneho klubu, tvorba: 
Rómska večernica (Romaňi Čercheň), Staré rómske príbehy (Romane phurikane 
vakeribena), Príbehy pri rómskom ohni (Vakeribena paši Romaňi jag), Rómske rozprávky 
(Romane paramisa), Holokaust. Utrpenie Slovenských Rómov (Paraimos. Pharipen serviko 
romangero) Kráľovná vody, rozhlasová hra spracovaná pre Slovenský rozhlas. 

 

 

1.1.4 Geografické a prírodné pomery obce 
 

Obec Kameňany leží na rozhraní východnej časti Slovenského Rudohoria 
a Slovenského krasu na nive a terasovej plošine v doline Východného Turca. Nadmorská 
výška v strede obce je 243 m n. m., v chotári 240 - 535 m n. m. Prevažne odlesnený 
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pahorkatinný až vrchovinný povrch chotára po oboch stranách toku tvoria skrasovatené 
vápence. V západnej časti je dubový les. Sú tu náleziská bahennej železnej rudy. 
                                                               Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť 

 

Klimaticky je územie mierne teplou oblasťou, pričom rozdelenie teplôt a zrážok ako aj 
smeru vetra je závislé od nadmorskej výšky, ktorá je modifikovaná zvláštnosťou krasového 
reliéfu. Vo vegetácii sa odráža geografická poloha na styku dvoch floristicky rôznych oblastí -
Pannonicum a Carpaticum Územie sa vyznačuje rozmanitou výškovou členitosťou. Na 
malom území sa nachádzajú lesné spoločenstvá v piatich lesných vegetačných stupňoch, od 
drieňových dúbrav v najvyšších polohách až po bukové dúbravy  a dubové bučiny. Hlavnými 
drevinami sú buk lesný, dub zimný a hrab obyčajný s prímesou ďalších druhov drevín 
a krovín s prevládajúcim drieňom obyčajným, atď.. Geologická stavba, rozmanitosť reliéfu 
a diverzia ekotopov vytvorili vhodné podmienky pre vznik endemitov. Špecifické vlastnosti 
územia vytvárajú pestré životné podmienky pre výskyt živočíšstva - bezstavovce, plazy, 
vtáctvo ako sokol rároh, orol skalný, strnádka, škovránok, ďateľ a iné (podľa PHSR 
Kameňany 2008 ).  

 

Výmera územia, využitie pôdy: 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Celková výmera územia obce (v m2) 31 342 364 31 342 364 31 342 364 31 342 364 31 342 364 

Poľnohospodárska pôda  - spolu  
(v m2) 

12 082 177 12 082 177 12 082 177 12 082 155 12 082 155 

Poľnohospodárska pôda  - orná 
pôda (v m2) 

5 015 663 5 015 663 5 015 663 5 015 663 5 015 663 

Poľnohospodárska pôda  -  záhrada 245 158 245 158 245 158 245 136 245 136 

Poľnohospodárska pôda  -  trvalý 
trávny porast (v m2) 

6 821 356 6 821 356 6 821 356 6 821 356 6 821 356 

Nepoľnohospodárska pôda - spolu 19 260 187 19 260 187 19 260 187 19 260 209 19 260 209 

Nepoľnohospodárska pôda - lesný 
pozemok (v m2) 

18 134 411 18 134 411 18 134 411 18 134 411 18 134 411 

Nepoľnohospodárska pôda - vodná 
plocha (v m2) 

108 144 108 144 108 144 108 144 108 144 

Nepoľnohospodárska pôda - 
zastavaná plocha a nádvorie (v m2) 

669 164 669 164 669 164 669 186 669 186 

Nepoľnohospodárska pôda - 
ostatná plocha (v m2) 

348 468 348 468 348 468 348 468 348 468 

Zdroj: Štatistický úrad SR, databázy, DATA cube 

 
1.1.5 Demografia, ekonomická aktivita obyvateľstva 
 

Demografická situácia, pre ktorú je okres Revúca zaradený medzi najmenej rozvinuté 
okresy sa týka primerane aj obce Kameňany. Obec patrí medzi obce s najvyšším podielom 
marginalizovaných rómskych komunít na celkovom počte obyvateľov. Podľa zverejneného 
Atlasu rómskych komunít 2019 je počet rómskych obyvateľov až 90% zo všetkých 
obyvateľov obce. Ich počet sa udáva vo výške 756 osôb, čo znamená, že občania obce 
patriaci k rómskemu etniku sú koncentrovaní v celej obci, v ktorej sú zároveň majoritou. 
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Obyvatelia mužského pohlavia sú v miernej prevahe nad obyvateľkami obce. V produktívnom 
 veku je až 65,9% obyvateľov obce. 

Ďalšie štrukturálne demografické údaje sa nachádzajú v nižšie uvedených tabuľkových  
prehľadoch. 
 
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia (Osoba): 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Spolu 826 870 877 880 874 

Muži 444 465 475 470 467 

Ženy 382 405 402 410 407 

Zdroj: Štatistický úrad SR, databázy, DATA cube 
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Trvalo bývajúce obyvateľstvo: 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

Stav trvale 
bývajúceho 
obyvateľstva 
na začiatku 
obdobia 
(Osoba) 

816 438 378 826 444 382 870 465 405 877 475 402 880 470 410 

Stredný 
(priemerný) 
stav trvale 
bývajúceho 
obyvateľstva 
(Osoba) 

815 440 375 842 451 391 870 465 405 872 471 401 874 467 407 

Stav trvale 
bývajúceho 
obyvateľstva 
na konci 
obdobia 
(Osoba) 

826 444 382 870 465 405 877 475 402 880 470 410 874 467 407 

Zdroj: Štatistický úrad SR, databázy, DATA cube 

Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva: 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 1.1. (Osoba) 816 826 870 877 880 

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 30.6.(1.7.) 
(Osoba) 

821 848 873,5 878,5 877 

Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (Osoba) 826 870 877 880 874 

Narodení (Osoba) 17 14 12 19 11 

Hrubá miera živorodenosti (Promile) 20,71 15,33 13,74 21,63 10,26 

Potraty (Počet v jednotkách) 3 6 8 2 7 

Hrubá miera potratovosti (Promile) 3,65 7,08 9,16 2,28 7,98 

Index potratovosti (Percento) 17,65 42,86 66,67 10,53 63,64 

Ukončené tehotenstvá (Počet v jednotkách) 20 20 20 21 18 

Hrubá miera ukončených tehotenstiev (Promile) 24,36 23,58 22,9 23,9 20,52 

Zomretí (Osoba) 5 4 6 9 8 

Hrubá miera úmrtnosti (Promile) 6,09 4,72 6,87 10,24 9,12 

Perinatálna úmrtnosť (Osoba) 0 1 0 0 2 

Miera perinatálnej úmrtnosti (Promile) 0 71,43 0 0 181,82 

Sobáše (Počet v jednotkách) 2 2 5 3 5 

Hrubá miera sobášnosti (Promile) 2,44 2,36 5,72 3,41 5,7 

Rozvody (Počet v jednotkách) 3 2 1 2 0 

Hrubá miera rozvodovosti (Promile) 3,65 2,36 1,14 2,28 0 

Index rozvodovosti (Percento) 150 100 20 66,67 0 

Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba) 12 9 6 10 1 

Hrubá miera prirodzeného prírastku obyvateľstva 
(Promile) 

14,62 10,61 6,87 11,38 1,14 

Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba) 11 42 15 9 7 
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Vysťahovaní z trvalého pobytu (Osoba) 13 7 14 16 14 

Migračné saldo (Osoba) -2 35 1 -7 -7 

Hrubá miera migračného salda (Promile) -2,44 41,27 1,14 -7,97 -7,98 

Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba) 10 44 7 3 -6 

Hrubá miera celkového prírastku obyvateľstva (Promile) 12,18 51,89 8,01 3,41 -6,84 

Živonarodení (Osoba) 17 13 12 19 9 

Zdroj: Štatistický úrad SR, databázy, DATA cube 

Obyvateľstvo obce má pomerne priaznivú vekovú štruktúru, ktorá sa však vzhľadom 
na zamestnanosť obyvateľov a jeho nízku priemernú vzdelanostnú úroveň neprejavuje 
štandardne v dobrej sociálnej a príjmovej kondícii populácie. 
 
Vekové skupiny: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

Spolu  826 444 382 870 465 405 877 475 402 880 470 410 874 467 407 

Od 0 do 
14 rokov 

210 118 92 224 127 97 224 125 99 227 125 102 221 122 99 

Od 15 do 
29 rokov 

195 107 88 201 109 92 208 117 91 206 113 93 208 119 89 

Od 30 do 
49 rokov 

221 119 102 224 117 107 225 120 105 223 117 106 214 107 107 

Od 50 do 
64 rokov 

137 73 64 152 82 70 147 81 66 149 83 66 154 88 66 

Od 65 do 
79 rokov 

52 24 28 58 27 31 64 29 35 65 28 37 66 27 39 

Od 80 do 
94 rokov 

11 3 8 11 3 8 9 3 6 10 4 6 11 4 7 

Zdroj: Štatistický úrad SR, databázy, DATA cube 

 

25,29%

23,80%

24,49%

17,62%

7,55%
1,26%

Veková štruktúra obyvateľstva v roku 2018

Od 0 do 14 rokov

Od 15 do 29 rokov

Od 30 do 49 rokov

Od 50 do 64 rokov

Od 65 do 79 rokov

Od 80 do 94 rokov
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Prírastok obyvateľov podľa pohlavia: 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu Muži Ženy 

Živonarodení 
(Osoba) 

17 10 7 13 5 8 12 8 4 19 12 7 9 3 6 

Zomretí (Osoba) 5 2 3 4 2 2 6 3 3 9 8 1 8 5 3 

Prirodzený 
prírastok 
obyvateľstva 
(Osoba) 

12 8 4 9 3 6 6 5 1 10 4 6 1 -2 3 

Migračné saldo 
(Osoba) 

-2 -2 0 35 18 17 1 5 -4 -7 -9 2 -7 -1 -6 

Celkový 
prírastok 
obyvateľstva 
(Osoba) 

10 6 4 44 21 23 7 10 -3 3 -5 8 -6 -3 -3 

Zdroj: Štatistický úrad SR, databázy, DATA cube 

 

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v r.2011 sa k rómskej národnosti hlásilo iba 

66 obyvateľov rómskeho etnika. Podľa Atlasu rómskych komunít 2019 bol v roku 2018 počet 

obyvateľov rómskej národnosti 756.  Preferovaným jazykom MRK v obci je jazyk slovenský. 

V obci sa používa u väčšiny obyvateľov gemerské nárečie slovenského jazyka. K ostatným 

národnostiam okrem slovenskej sa hlásia občania iba v marginálnom počte.  

 

Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti: 

 

Národnosť Muži Ženy Spolu 

Slovenská 361 313 674 

Maďarská 1 7 8 

Rómska 34 32 66 

Česká 11 4 15 

Poľská 0 2 2 

Moravská 0 1 1 

Nezistená 18 10 28 

Spolu 425 369 794 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 
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Obyvateľstvo obce ako celok je charakterizované pomerne nízkou vzdelanostnou 

úrovňou, keď až viac ako 2 tretiny občanov má iba základné vzdelanie alebo je úplne bez 

školského vzdelania. Toto v roku 2018 malo vplyv na nezamestnanosť – 160 uchádzačov 

o zamestnanie z 576 obyvateľov v produktívnom veku predstavuje až 27,8%. 

 

Obyvateľstvo podľa pohlavia a stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania: 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
Pohlavie 

Spolu 
muži ženy 

Základné 158 167 325 

Učňovské (bez maturity) 52 36 88 

Stredné odborné (bez maturity) 26 20 46 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 7 3 10 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 36 32 68 

Úplné stredné všeobecné 1 2 3 

Vyššie odborné vzdelanie 1 1 2 

Vysokoškolské bakalárske 0 1 1 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 3 5 8 

Vysokoškolské doktorandské 0 1 1 

Vysokoškolské spolu 3 7 10 

Študijný 
odbor 

poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 1 0 1 

spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy, 
ekonomika a manaž., obchod a služby,SŠ- OA, HA, praktická 
š.,učeb.odb.) 

0 3 3 

spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a 
psych.vedy, publicistika a informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ - 
gym.) 

2 4 6 

Bez školského vzdelania 121 91 212 

Nezistené 20 10 30 

Úhrn 425 369 794 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Slovenská

Maďarská

Rómska

Česká

Poľská

Moravská

Nezistená

84,89%

1,01%

8,31%

1,89%

0,25%

0,13%

3,53%

Obyvateľstvo podľa národnosti
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Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania: 

 

Podľa štatistického sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mali najväčší 

podiel na celkovom počte obyvateľov občania, hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania (40,8%), bez náboženského vyznania bolo 37,2% občanov a väčšinu občanov 

uzatvárala Rímskokatolícka cirkev (15,9%). K ostatným cirkvám a náboženským 

spoločnostiam sa hlásil minimálny počet občanov obce. 
 

 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 

Rímskokatolícka cirkev 53 73 126 

Gréckokatolícka cirkev 3 2 5 

Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania 

166 158 324 

Reformovaná kresťanská cirkev 2 3 5 

Cirkev československá husitská 3 2 5 

Náboženská spoločnosť Jehovovi 
svedkovia 

1 1 2 

Bez vyznania 178 117 295 

Nezistené 19 13 32 

Spolu 425 369 794 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

40,93%

11,08%5,79%
1,26%

8,56%

0,38%

0,25%
1,26%

26,70%

3,78%

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Základné

Učňovské (bez maturity)

Stredné odborné (bez
maturity)

Úplné stredné učňovské (s
maturitou)

Úplné stredné odborné (s
maturitou)

Úplné stredné všeobecné

Vyššie odborné vzdelanie

Vysokoškolské spolu

Bez školského vzdelania

Nezistené
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Evidovaní uchádzači o zamestnanie: 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu 224 211 171 130 98 

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie 109 107 97 74 62 

Zdroj: Štatistický úrad SR, databázy, DATA cube 

 

Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia: 

 

Pohlavie Muži Ženy Spolu 

Osoby ekonomicky aktívne spolu 218 181 399 

% 54,6 45,4 100,0 

z toho osoby na 
materskej 
dovolenke 

1 4 5 

pracujúci 
dôchodcovia 

0 2 2 

nezamestnaní 166 135 301 

vypomáhajúci 
(neplatení) členovia 
domácností v rodinných 
podnikoch 

1 0 1 

Rímskokatolícka 
cirkev

15,87%

Gréckokatolícka 
cirkev
0,63%

Evanjelická 
cirkev 

augsburského 
vyznania
40,81%

Reformovaná 
kresťanská cirkev

0,63%

Cirkev 
československá 

husitská
0,63%

Náboženská 
spoločnosť 
Jehovovi 
svedkovia

0,25%

Bez vyznania
37,15%

Nezistené
4,03%

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
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Osoby na rodičovskej 
dovolenke 

    2 16 18 

Nepracujúci dôchodcovia     47 58 105 

Ostatní nezávislí     4 2 6 

Osoby závislé spolu 136 101 237 

v tom deti do 16 
rokov 

125 94 219 

študenti 
stredných 

škôl 

10 6 16 

študenti 
vysokých škôl 

1 1 2 

Ostatní závislí, nezistení     18 11 29 

Úhrn obyvateľstva     425 369 794 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

    

Ako ukazuje nasledovný prehľad, v roku 2018 bolo ekonomicky aktívnych 399 

obyvateľov obce, čo je 74,2% z občanov v produktívnom veku. 

 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia: 

 

Vek, pohlavie Postavenie v zamestnaní Ekonomicky 
aktívni  
spolu 

zamestnanci podnikatelia členovia 
družstiev 

vypomáhajúci 
(neplatení) 

členovia 
domácností v 

rodinných 
podnikoch 

ostatní a 
nezistení so 

zamestnancami 
bez 

zamestnancov 

15 - 19 muži 1 0 1 0 0 15 17 

ženy 0 0 0 0 0 14 14 

spolu 1 0 1 0 0 29 31 

20 - 24 muži 6 0 1 0 0 18 25 

ženy 5 0 2 0 0 12 19 

spolu 11 0 3 0 0 30 44 

25 - 29 muži 8 0 0 0 0 16 24 

ženy 6 0 2 0 0 21 29 

spolu 14 0 2 0 0 37 53 

30 - 34 muži 5 0 0 0 1 20 26 

ženy 7 0 0 0 0 14 21 

spolu 12 0 0 0 1 34 47 

35 - 39 muži 10 1 2 0 0 9 22 

ženy 3 0 1 0 0 15 19 

spolu 13 1 3 0 0 24 41 

40 - 44 muži 14 0 2 1 0 19 36 

ženy 14 0 2 0 0 9 25 

spolu 28 0 4 1 0 28 61 

45 - 49 muži 13 0 3 0 0 8 24 

ženy 14 0 0 0 0 7 21 
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spolu 27 0 3 0 0 15 45 

50 - 54 muži 18 1 1 0 0 5 25 

ženy 9 0 1 0 0 6 16 

spolu 27 1 2 0 0 11 41 

55 - 59 muži 10 0 0 0 0 4 14 

ženy 7 0 3 0 0 5 15 

spolu 17 0 3 0 0 9 29 

60 - 64 muži 5 0 0 0 0 0 5 

ženy 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 5 0 0 0 0 0 5 

65+ muži 0 0 0 0 0 0 0 

ženy 1 0 0 0 0 1 2 

spolu 1 0 0 0 0 1 2 

Úhrn muži 90 2 10 1 1 114 218 

ženy 66 0 11 0 0 104 181 

spolu 156 2 21 1 1 218 399 

% 39,1 0,5 5,3 0,3 0,3 54,6 100,0 

Z obyvateľstva v 
produktívnom 
veku podiel 
ekonomicky 
aktívnych  

              

Muži - - - - - - 76,2 

Ženy - - - - - - 71,9 

Spolu - - - - - - 74,2 

Z obyvateľstva v 
poproduktívnom 
veku podiel 
ekonomicky 
aktívnych 

- - - - - - 4,2 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia 

ekonomickej činnosti 

 

Odvetvie ekonomickej činnosti Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu z toho 
dochádza 

do 
zamestnania 

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 25 12 37 2 

Lesníctvo a ťažba dreva 15 9 24 4 

Ťažba uhlia a lignitu 1 1 2 1 

Dobývanie kovových rúd 0 1 1 0 

Výroba potravín 5 6 11 2 

Výroba nápojov 1 1 2 0 

Výroba textilu 0 7 7 0 

Výroba odevov 3 5 8 0 

Výroba kože a kožených výrobkov 1 0 1 0 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba 
predmetov zo slamy a prúteného materiálu 

0 1 1 0 

Tlač a reprodukcia záznamových médií 0 2 2 0 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov 0 1 1 0 
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Výroba výrobkov z gumy a plastu 5 5 10 0 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 25 5 30 9 

Výroba a spracovanie kovov 6 1 7 4 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 8 3 11 3 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 2 2 4 2 

Výroba elektrických zariadení 4 2 6 1 

Výroba strojov a zariadení i. n. 2 2 4 0 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 9 7 16 7 

Výroba nábytku 2 0 2 0 

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 2 2 4 1 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 3 1 4 0 

Zber, úprava a dodávka vody 0 1 1 0 

Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov 0 1 1 0 

Výstavba budov 6 3 9 1 

Inžinierske stavby 3 1 4 0 

Špecializované stavebné práce 8 1 9 3 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 4 2 6 1 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 12 12 24 3 

Pozemná doprava a doprava potrubím 9 5 14 7 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 1 1 2 0 

Poštové služby a služby kuriérov 0 1 1 0 

Ubytovanie 1 3 4 0 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 0 2 2 0 

Telekomunikácie 1 0 1 0 

Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia 1 0 1 0 

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho 
poistenia 

1 0 1 0 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 2 0 2 0 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy 1 0 1 1 

Reklama a prieskum trhu 1 0 1 0 

Bezpečnostné a pátracie služby 1 0 1 0 

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou 0 1 1 1 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 11 16 27 15 

Vzdelávanie 7 10 17 8 

Zdravotníctvo 4 4 8 0 

Sociálna práca bez ubytovania 0 4 4 3 

Činnosti členských organizácií 1 1 2 1 

Ostatné osobné služby 1 1 2 1 

Nezistené 23 35 58 8 

Spolu 218 181 399 89 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

 

1.1.6 Technická infraštruktúra 
 

Elektrická energia –  Obec je v zásobovaná elektrickou energiou z existujúcej 
nízko napäťovej siete, ktorá je v obci vedená po stĺpových podperách od 
jednotlivých trafostaníc. Katastrom obce  prechádza vedenie VVN 110kV a 
vedenie 22kV. Obec je zásobovaná z tohto vzdušného 22 kV primárneho systému 
samostatnými odbočujúcimi 22 kV prípojkami, a to: Vzdušná sekundárna sieť je 
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sčasti starého prevedenia a bola postupne rekonštruovaná v rámci obnovy ZEZ a 
rozširovaná podľa rastu zástavby obce. Dostupnosť elektrickej siete je 100%  

Verejné osvetlenie – je vybudované vo vyhovujúcom rozsahu, pokrytie potreby je 
zabezpečené na 100 %. 

Plyn – obec je plynofikovaná, rozvod plynu je plne dostupný, pripojených je 70% 
domácností 

Voda – verejný vodovod nie je v obci vybudovaný, obyvateľstvo sa zásobuje vodou 

zo studní 

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd – kanalizačná sieť je vybudovaná, 

vybudovaná je aj ČOV. Kanalizáciu reálne využíva 40% domácností, však jej 

využívanie komplikuje neexistencia vodovodu.   

Odpady – v obci je zabezpečovaný separovaný zber   Odpadové hospodárstvo 
obce  bude v budúcnosti orientované na ekologicky efektívne znehodnocovanie 
a zneškodňovanie odpadov, obmedzovanie jeho množstva, separáciu 
a kompostovanie. 

Miestny rozhlas – v obci existuje 

Teplo – centrálne zásobovanie teplom v obci nie je zavedené, domácnosti si 
zabezpečujú vykurovanie prevažne tuhými palivami, čiastočne elektrinou 
a plynom. 

Internet, pevná telefónna  sieť  a mobilní operátori – komunikačné siete v obci sú 
funkčné. 

Kamerový systém – zatiaľ v obci  je vybudovaný na cca 40 – 50% 

Doprava – cestná sieť pozostáva zo štátnych ciest v dĺžke cca 2 km a miestnych 
komunikácií v dĺžke cca 4 km, ktoré nie sú vo vyhovujúcom stave a vyžadujú 
rekonštrukciu a rozšírenie. V intraviláne obce absentujú chodníky po stranách  
štátnej cesty, čo je kritické najmä v zimnom období a značne zhoršuje bezpečnosť 
cestnej premávky. Prímestská doprava je zabezpečovaná autobusmi. V obci sú 
dve autobusové zastávky 
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1.1.7 Občianska a sociálna infraštruktúra 
 
Bývanie: 
 

Situácia v oblasti bývania vyžaduje investovanie do nájomných bytov nižšieho 
štandardu; jednotlivé aspekty bývania, ktoré charakterizujú prehľady Štatistického úradu zo 
sčítania obyvateľov, domov a bytov z r.2011 sa do roku 2019 podstatne nezmenili. Existujúci 
bytový fond je zastaralý a v mnohých prípadoch nevyhovujúci z priestorového 
a hygienického hľadiska. Vedenie obce plánuje zvýšiť štandard bývania v obci realizáciou 
výstavby nájomných bytov (48 b.j.) z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 
a dlhodobého úveru na výstavbu bytov. 

 
 
 
Právny dôvod užívania bytu: 

 

Spolu 214 

Domácnosti, v ktorých je aspoň jeden člen domácnosti vlastníkom obytnej jednotky 206 

Domácnosti, v ktorých je aspoň jeden člen domácnosti nájomcom celej obytnej jednotky 
alebo jej časti 

2 

Domácnosti, ktoré obývajú celú obytnú jednotku alebo jej časť na základe iného právneho 
dôvodu užívania 

4 

Nezistené 2 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

Byty podľa typu budovy: 

 

Spolu 206 

Byty v bytových budovách 206 

Byty v budovách s jedným bytom 204 

Byty v budovách s dvoma bytmi 2 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 

Obývané byty podľa formy vlastníctva: 

 

Spolu 169 

Byty obývané vlastníkom 161 

Družstevné byty 0 

Byty v nájme 2 

Iná forma vlastníctva bytu 4 

Nezistené 2 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 
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Typ súkromnej domácnosti: 

 

Spolu 214 

Nerodinné domácnosti 67 

 Domácnosti jednotlivcov 58 

 Viacčlenné domácnosti 9 

Domácnosti, ktoré tvorí jedna rodina 66 

 Domácnosti pozostávajúce z manželských párov 39 

Manželské páry bez detí, ktoré by bývali v domácnosti 15 

Manželské páry s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktoré v domácnosti 
býva 

21 

Manželské páry s najmladším dieťaťom, ktoré v domácnosti býva, vo veku 25 rokov a 
viac 

3 

 Domácnosti párov žijúcich v konsenzuálnom zväzku 12 

Páry žijúce v konsenzuálnom zväzku bez detí, ktoré by bývali v domácnosti 2 

Páry žijúce v konsenzuálnom zväzku s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 25 rokov, 
ktoré býva v domácnosti 

10 

Páry žijúce v konsenzuálnom zväzku s najmladším dieťaťom, ktoré v domácnosti býva, 
vo veku 25 rokov a viac 

0 

 Domácnosti osamelých otcov 5 

Domácnosti osamelých otcov s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktoré v 
domácnosti býva 

3 

Domácnosti osamelých otcov s najmladším dieťaťom, ktoré v domácnosti býva, vo 
veku 25 rokov a viac 

2 

 Domácnosti osamelých matiek 10 

Domácnosti osamelých matiek s aspoň jedným dieťaťom mladším ako 25 rokov, ktoré 
v domácnosti býva 

10 

Domácnosti osamelých matiek s najmladším dieťaťom, ktoré v domácnosti býva, vo 
veku 25 rokov a viac 

0 

Domácnosti pozostávajúce z dvoch a viac rodín 81 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

Veľkosť súkromnej domácnosti: 

Spolu 214 

1 osoba 58 

2 osoby 36 

3 až 5 osôb 78 

 3 osoby 35 

 4 osoby 28 

 5 osôb 15 

6 osôb a viac 42 

 6 až 10 osôb 33 

 6 osôb 13 

 7 osôb 9 

 8 osôb 4 

 9 osôb 3 

 10 osôb 4 

 11 osôb a viac 9 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 
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Obdobie výstavby bytov: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 
Školstvo a vzdelanie: 
 

V obci sa nachádza základná škola, ktorú navštevuje cca 50 – 60 žiakov 0. – 4.ročníka. 
2. stupeň základnej školy navštevujú žiaci v Sirku, v Gemerskej Vsi a v Jelšave. 
Pedagogický zbor Základnej školy v Kameňanoch zabezpečuje okrem ustanovení Štátneho 
vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu bohatú činnosť zameranú 
napr. na pobyt detí v škole v prírode, prevenciu užívania drog, prevenciu fajčenia, výuku 
pečenia medovníkov a mnohé iné. 

 

 
 

Spolu 206 

pred r.1919 92 

1919 - 1945 47 

1946 - 1960 16 

1961 - 1970 7 

1971 - 1980 1 

1981 - 1990 4 

1991 - 2000 2 

2001 - 2005 0 

2006 a neskôr 0 

Nezistené 37 
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Pri základnej škole je zriadený aj Školský klub detí, ktorý bol zriadený 1. septembra 
2007 a ktorý navštevuje cca 25 detí 1.-4. ročníka. Hlavným poslaním je výchovno-
vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania, ktorá sa uskutočňuje zaujímavými formami. 
Pomáha odstraňovať únavu z vyučovania. Podporuje u detí zmysel pre poriadok, 
starostlivosť, šetrnosť, ohľaduplnosť, vzájomnú pomoc, záujem detí o prírodu. Výchova 
a činnosť v školskom klube detí sa venuje oddychovej a relaxačnej činnosti, rekreačnej 
činnosti, záujmovým oblastiam,  písaniu domácich úloh. 
 

 
Materská škola, ktorú navštevuje 24 detí je kapacitne nepostačujúca. Požiadavka obce 

na financovanie výstavby  novej materskej školy s kapacitou cca 60 detí z fondov EŠIF je 
nanajvýš aktuálna a opodstatnená. 

 

 
 
Zdravotníctvo: 
 

V obci ordinuje praktický lekár. Občania v prípade potreby musia vyhľadať služby 
pediatra a gynekológa v mestách Jelšava, Revúca, alebo v obci Sirk. 
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Kultúra a šport: 
 

Na kultúrne podujatia je k dispozícii v obci kultúrny dom. Uvedená budova potrebuje 
výmenu strešnej krytiny, ktorá je na mnohých miestach vplyvom poveternostných vplyvov 
zvetraná a voda presakuje do interiéru budovy. Aj napriek zlému technickému stavu však 
budova slúži na uskutočňovanie pravidelných i nepravidelných kultúrnych aktivít ako napr.  
Deň detí, MDŽ, Mikuláš a pod.. 

Obyvatelia majú v obci obmedzené možnosti športového vyžitia. K dispozícii je hlavne 
futbalové ihrisko, ktoré aj intenzívne využívajú.  

 
1.1.8 Životné prostredie 
 

Stav a kvalitu životného prostredia v celom okrese Revúca a viac alebo menej aj 
v obciach podľa územných a klimatických daností, ovplyvňujú firmy na ťažbu a spracovanie 
magnezitu v Jelšave a Lubeníku, ktoré sú zdrojom výrazného poškodzovania životného 
prostredia, kvality života obyvateľov, poškodzovania poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 
lesov a lesného fondu. 

 
1.1.9 Podnikateľský sektor v obci 
 

Na území obce pôsobí alebo má registrované sídlo 6 živnostníkov, 2 spoločnosti 
s ručením obmedzeným, 4 občianske združenia/spolky, 3 neziskové organizácie, 1 
príspevková organizácia a 1 slobodné povolanie. 

 

Názov účtovnej jednotky SK NACE Právna forma 

"RÓMSKY SEN" 94992 Združenie (zväz, spolok) 

Antonín Sendrei 43390 Živnostník 

CDS technik, s.r.o. 70220 Spol. s r. o. 

Ing. Dušan Ďuriška 02401 Živnostník 

Ján Bocko 01500 SHR roľník 

Ján Hudaček 02409 Živnostník 

Les Projekt Revúca s.r.o. 16100 Spol. s r. o. 

Matej Ruso 56101 Živnostník 

Matej Ruso   FO-slobodné povolanie 

Občianske združenie pre opravu kostola v 
Kameňanoch 94992 Združenie (zväz, spolok) 

Urbárska spoločnosť Trikáry  spolok 

Poľovnícka spoločnosť Jelenček 94992 Nezisková organizácia 

Poľovnícka spoločnosť Pipítka 94992 Nezisková organizácia 

Poľovnícke združenie Dlhá Hora Kameňany 94992 Nezisková organizácia 

ROMA - Kameňany 94999 Združenie (zväz, spolok) 

Verejno-prospešné služby obce Kameňany 11010 Príspevková organizácia 

Zdeno Karaffa - Plaňák 02200 Živnostník 

Ľubica Vranková 56101 Živnostník 

Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania  cirkev 
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1.1.10 Rozpočet obce, finančná situácia 
 

Schválený rozpočet na bežný rok a ďalšie 2 roky je modelovaný iba formálne 
a neuvažuje s financovaním investičných zámerov obce. 
 

rozpočet 

bežné 

príjmy + 

FO  

kapitálo

vé 

príjmy 

+FO 

príjmy 

celkom 

bežné 

výdavky 

kapitálové 

výdavky   

výdavky 

celkom 

prebytok/ 

deficit 

2018 
skutočnosť 555 978 30 000 585 978 555 730 3 120 558 850 +27 128 

2019 
rozpočet 572 126 0 572 126 569 006 0 569 006 +3 120 

2020 
rozpočet  572 126 0 572 126 569 006 0 569 006 +3 120 

2021 
rozpočet 572 126 0 572 126 569 006 0 569 006 +3 120 

 
 

Vývoj finančnej situácie obce za posledný ukončený rok a dva predchádzajúce roky 
charakterizuje nasledovný prehľad: 
 

 k 31.12.2016 k 31.12.2017 k 30.12.2018 

Majetok celkom             2 651 696,46 2 622 769,14 2 524 676,65  

Finančný majetok 39 195,38 49 695,59 28 647,61 

Krátkodobé pohľadávky 8 829,13 9 885,79 4 425,29 

Obežný majetok            48 024,51 59 581,38 33 072,90 

Vlastné imanie             175 861,00 200 051,20 201 914,30 

Krátkodobé záväzky           47 064,31 86 343,04 60 086,48 

Úvery 79 346,55 67 106,55 54 866,55 

Cudzie zdroje                   148 342,57 156 907,61 118 555,34 

Zdroje celkom             2 651 696,46 2 622 769,14 2 524 676,65 

likvidita I.stupňa                 0,83 0,58 0,48 

likvidita II.stupňa                1,02 0,69 0,55 

likvidita III.stupňa               1,02 0,69 0,55 

Celková zadĺženosť v % 5,59 5,98 4,70 

Miera zadĺženosti v % 5,59 5,98 4,70 

Celková úverová 

zadĺženosť v % 

2,99 2,56 2,17 
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1.2 Hodnotenie východiskového stavu územia obce 

 

Obec Kameňany patrí do okresu Revúca, ktorý je zaradený medzi najmenej rozvinuté 
okresy a patrí k okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti. Tento okres hraničí na 
severe s okresom Brezno, na západe s okresom Rimavská Sobota, na východe s okresom 
Rožňava a na juhovýchode s Maďarskom. Akčný plán rozvoja okresu Revúca , ktorý bol 
vypracovaný v spolupráci sociálnoekonomických partnerov územia pod gesciou 
splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov sa menovite obce 
Kameňany dotýka iba ako súčasti územia a  efekt jeho plnenia na územie nie je nijak zjavný. 
V Akčnom pláne rozvoja okresu Revúca sú konštatované limity ekonomického a sociálneho 
rozvoja okresu, z ktorých väčšina sa týka, alebo ovplyvňuje aj rozvoj obce Kameňany 
a konštatuje hendikepy tohto rozvoja. Sú to predovšetkým: 

• dlhodobá nezamestnanosť a nevhodná kvalifikačná štruktúra a nízka vzdelanostná 
úroveň uchádzačov o zamestnanie a s tým súvisiace nedostatočné pracovné návyky 
a nízka kvalita pracovnej sily 

• nedostatočné využívanie miestnych prírodných a kultúrnych zdrojov 

• environmentálna záťaž v širšom území 

• nevyhovujúca, alebo nevybudovaná technická a občianska  infraštruktúra – obce sa 
týka cestná infraštruktúra, hlavne nevyhovujúce miestne komunikácie a chýbajúce 
chodníky, chýbajúci vodovod, chýbajúca kapacitne postačujúca materská škola 

• nedostatočná starostlivosť o kultúrne pamiatky, nevybudovaná turistická 
infraštruktúra 
 
 

 

SWOT analýza  

 

Silné stránky Slabé stránky 

- atraktívna poloha z hľadiska rozvoja 
turizmu 

- pomerne dobrá dopravná dostupnosť 

- blízkosť okresného mesta Revúca 

- dobré klimatické a prírodné podmienky 

- významné historické bohatstvo 
 
- komunitné centrum 
 
- starostlivosť o detskú populáciu vrátane 
  rómskej 
 

- nedostatočná technická infraštruktúra, zlý 
stav cestných komunikácií, absencia 
vodovodu 

- odchádzanie mladej populácie za prácou 

- kriminalita a drogové ohrozenie detí 
a mládeže 

- rezervy v ochrane a tvorbe životného 
prostredia 

- nízka vzdelanosť populácie 

- nevybudovaná turistická infraštruktúra 
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Príležitosti Hrozby 

- lepšie využívanie vnútorného potenciálu 

obce v oblasti hospodárstva, úspor 

energie, propagácie, koordinácie činnosti 

s podnikateľským a neziskovým sektorom 

a s okolitými obcami  

- lepšia likvidácia odpadov a ich spracovanie 

- lepšie využívanie potenciálu pre rozvoj  

cestovného ruchu 

- využitie Európskych štrukturálnych a 
   investičných fondov na financovanie 
   strategických zámerov obce 
 

 

 

- časté legislatívne zmeny 

- slabá podpora podnikateľského prostredia 

- neschválenie predkladaných žiadostí 

o poskytovanie NFP na financovanie 

investičných zámerov a následný 

nedostatok  finančných prostriedkov na ich 

realizáciu 

- zdĺhavé procesy schvaľovania žiadostí 

o poskytnutie NFP 

- nedostatočná, alebo nesystémová podpora 
  zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníctva, 
a sociálnych potrieb zo strany štátu 

 
- nedostatočná systémová podpora  
  regionálneho rozvoja 
   

 
Problémová analýza 

Analýza súčasného stavu, vychádzajúca zo SWOT analýz hlavných oblastí 

života obce generuje viacero vzájomne prepojených obmedzení rozvoja: 

- nezamestnanosť, 
- nízka príjmová hladina, 
- nevyhovujúci stav technickej a občianskej infraštruktúry, 
- nízka miera spolupráce v regióne. 

 

Východiská: 

 

Na možný pozitívny rozvoj obce pôsobia, alebo by mohli pôsobiť dve skupiny 

faktorov: 

1. dané a získateľné mimo vnútorného pôsobenia 
dané:  historické a kultúrne bohatstvo, kultúrne pamiatky, pamätihodnosti 

a prírodné zaujímavosti,  

získateľné: technologický pokrok –inovácie, štátna hospodárska a sociálna 

politika, lepšia podpora regionálneho rozvoja.            

2. faktory v pôsobnosti samosprávy 
kvalita riadenia samosprávy – všestranná podpora rozvoja miestnej ekonomiky, 

spolupráca s okolitými obcami, kvalitné finančné riadenie obce a organizácií v jej 

zriaď. pôsobnosti. 
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1.3 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia 

 
Vplyvy: Pozitívne Negatívne 

 

 

 

Sociálne 

 

 

  

- starnutie obyvateľstva, 
- migrácia obyvateľov v 
  produktívnom veku 
- zneužívanie návykových 
  látok čoraz mladšími 
  vekovými skupinami 
- nezáujem obyvateľov o 
  verejné dianie 
- nárast kriminality 
 

 

 

Technologické 

 

 

- zrýchľovanie technického a 
  technologického rozvoja 
- možný kontakt samosprávy s 
  obyvateľstvom 
  prostredníctvom 
  informačných technológií 
- využívanie sociálnych sietí 

 

 

 

Ekonomické 

- zvýšenie podielu na výnose 
  dane z príjmov FO pre 
  samosprávy 
- možnosti rozvoja 
  poskytované Európskymi 
  štrukturálnymi a investičnými 
  fondmi (EŠIF) pre obdobie 
  2014- 2020 
- lepší prístup k úverom 

- mnohovrstevné dopady 
  ekonomickej krízy – 
  nezamestnanosť,  
  roztváranie príjmových 
  nožníc 
- kvalifikačný nesúlad medzi 
  požiadavkami pracovného 
  trhu a uchádzačov o prácu 

 

 

Environmentálne 

 - celosvetové zmeny klímy 
  prejavujúce sa v 
  extrémnych prírodných 
  javoch 
- znečistenie vzduchu 
  emisiami z priemyselných 
  aktivít 
- znečistenie vôd 
 

 
 

2.  STRATEGICKÁ ČASŤ 

 

VÍZIA:  Obec Kameňany bude v roku 2023 miestom kvalitného 

a bezpečného života, zlepšeného bývania a vzdelania 

všetkých svojich obyvateľov a cieľom návštevníkov 

a záujemcov o kultúru a históriu 
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2.1 Návrh strednodobej stratégie 

 

Obec Kameňany v strednodobom časovom horizonte hodlá dobudovať svoju základnú 
technickú infraštruktúru, hlavne miestne komunikácie a verejný vodovod a rekonštruovať 
objekty občianskej infraštruktúry, ako je kultúrny dom a komunitné centrum. Dôležitým 
zámerom je vybudovanie nájomných bytov nižšieho štandardu. Obec je špecifická vysokým 
podielom obyvateľov, patriacich k marginalizovaným rómskym komunitám, ktorí tvoria 
výraznú väčšinu obyvateľov obce. Vzhľadom na túto skutočnosť obec netrpí výraznými 
sprievodnými znakmi segregácie, alebo stigmatizácie. Destigmatizácia MRK bude 
podporovaná vzdelávaním detí a osvetou dospelej populácie najmä vzhľadom k vonkajšiemu 
prostrediu. 
 
 

2.2 Súlad s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Banskobystrického kraja 

 
Jednotlivé strategické zámery obce sú v zásade v súlade s PHSR Banskobystrického 

samosprávneho kraje. V menovitom zozname projektov, nárokovaných samosprávami nie sú 
menovite uvedené. 

 

Predikcia možných rizík pri realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce (ďalej PHSR) : 

 

Druh rizika Zdroj rizika Objekt rizika Dôsledky Pravdepodobnosť 

Individuálne Problémy 

v riadení 

realizácie PHSR 

Realizácia 

PHSR 

Nerealizovanie 

strategických 

zámerov 

 

10% 

Technické Neschválenie 

žiadostí 

o poskytnutie 

NFP na realizáciu 

projektov 

Nerealizovanie 

príslušných 

projektov 

Stagnácia 

rozvoja obce 

 

 

30% 

 

 

Ekologické Nepredvídané 

klimatické 

udalosti   

Nedostatočná 

prevencia rizík 

Zhoršené 

životné 

podmienky v 

obci 

 

            10% 

Sociálne Nedostatok 

pracovných 

príležitostí 

a následná 

migrácia 

Nedostatočné 

sociálne 

opatrenia 

 

 

Nárast 

sociálno – 

patologických 

javov 

 

 

   25% 
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Nárast chudoby 

Nedostatočná 

podpora 

zamestnanosti 

Ekonomické Ekonomická 

situácia štátu, 

hospodárska 

politika štátu 

Realizácia 

strategických 

zámerov 

Stagnácia 

obce 

 

           25% 

 

3.  PROGRAMOVÁ ČASŤ 
 

3.1 Priradenie cieľov k programovým prioritám 

Obec bude v nasledujúcich obdobiach - v strednodobom horizonte do roku 2023 

realizovať svoje rozvojové zámery hlavne prostredníctvom operačných programov: Program 

rozvoja vidieka, Operačný program Kvalita životného prostredia. Na menej finančne náročné 

zámery bude obec žiadať o pridelenie aktuálnych grantov. Na aktivitách smerujúcich 

k rozvoju obce sa budú podieľať aj vlastné zdroje obce, resp. podľa potreby dlhodobý 

investičný úver. 

Ciele rozvojových aktivít obce sú vyjadrené formulovaním v jednotlivých projektoch 

a ich priradením k prioritám a cieľom operačných programov a ďalších potenciálnych zdrojov:      

Umiestnenie investičných zámerov v členení na operačný program, prioritnú os, 
investičnú prioritu a špecifický cieľ: 
 

Priorita 1 – Podpora technického vybavenia obce 
 

Operačný program: Ľudské zdroje 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR 
Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

 marginalizovaných rómskych komunít 
Investičná priorita 6.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom 

k zlepšeným podmienkam bývania 
Zameranie: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry  

( pozemné komunikácie ) 
Názov projektu: Zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov 

MRK v obci Kameňany 
Realizácia: 2020 
 

Operačný program:  Ľudské zdroje ( resp. KŽP, resp. 
Environmentálny fond), prípadne podľa 
pravidiel v novom plánovacom období 2021 – 
2027  

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR 
Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít 
Investičná priorita 6.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom 

k zlepšeným podmienkam bývania 
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Zameranie: Prístup k pitnej vode 
Názov projektu: Vybudovanie vodovodu v Kameňanoch, obci 

s majoritným podielom obyvateľov, patriacich 
k MRK 

 Realizácia: 2020, 2021, 2022, 2023 
 

Priorita 2 – Podpora rozvoja občianskej infraštruktúry obce 
 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva SR   
Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám  
Investičná priorita 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 

prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej 
infraštruktúry  

Špecifický cieľ 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských 
škôl 

Zameranie: Výstavba materskej školy vrátane prvkov 
inkluzívneho vzdelávania 

Realizácia: 2020, 2021, 2022 
 

Operačný program  PRV   
Opatrenie MO7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 
Podopatrenie  7.4 : Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb 
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času 
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Opis typu operácie:  Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre 
trávenie voľného času vrátane rekonštrukcie 
existujúcich kultúrnych domov 

Názov projektu: Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci 
Kameňany 

Realizácia:  2020 
 

Operačný program  PRV 
Opatrenie MO7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 
Podopatrenie  7.4 : Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb 
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času 
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Opis typu operácie:  Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre 
trávenie voľného času vrátane rekonštrukcie 
existujúcich kultúrnych domov 

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy na Dome smútku 
v obci Kameňany 

Realizácia:  2020 
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Operačný program  PRV 
Opatrenie MO7: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach 
Podopatrenie  7.4 : Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb 
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času 
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Opis typu operácie:  Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre 
trávenie voľného času vrátane rekonštrukcie 
existujúcich kultúrnych domov 

Názov projektu: Rekonštrukcia strechy na Komunitnom centre 
v obci  Kameňany 

Realizácia:  2020 
 

Štátny fond rozvoja bývania  
Výstavba bytov nižšieho štandardu - 48 bj 
Dotácia: 75% 
Dlhodobý úver: 25% 
Realizácia: 2022, 2023 

 

4.  FINANČNÁ ČASŤ 
 

4.1 Indikatívny finančný plán na obdobie realizácie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Rok 
Vlastné 

zdroje 

Dotácie 
Dotácie 

spolu 
úver 

Zdroje 

spolu 
PRV IROP ĽZ Granty/ 

ŠFRB 

2019 - - - - 30 000    30 000 - 30 000 

2020 36 273 187 150 190 000 317 046 -    694 196 - 730 469 

2021 55 000 - 475 000 570 000 - 1 045 000 - 1 100 000 

2022 45 000 - - 855 000 750 000 1 605 000         250 000 1 900 000 

2023 - - - - 1 050 000 1 050 000 350 000 1 400 000 

Spolu 136 273 187 150 665 000 1 742 046 1 830 000 4 424 196 600 000 5 160 469 

 

rok 2019   

• projekt Obnova hasičskej zbrojnice RN 30 000 €, z toho dotácia 30 000 €, grant MV 

SR;  
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rok 2020   

• projekt Oprava kultúrneho domu, RN 150 000 €; z toho dotácia PRV 142 500 €, 

vlastné zdroje 7 500 € 

• projekt Rekonštrukcia strechy na Dome smútku, RN 7 000 €, a toho dotácia PRV 

6 650 €, vlastné zdroje 350 €; 

• projekt Rekonštrukcia strechy na Komunitnom centre, RN 40 000 €, a toho dotácia 

PRV 38 000 €, vlastné zdroje 2 000 €; 

• projekt Výstavba a rekonštrukcia miestnych cestných komunikácií a chodníkov, RN 

228 469,00 €, z toho dotácia OPŽP – MV SR 217 046 €, vlastné zdroje 11 423 €  

• projekt Výstavba novej materskej škôlky, RN 700 000 €, z toho dotácia IROP 665 000 

€, vlastné zdroje 35 000 €. 1. časť projektu 200 000 €, z toho dotácia 190 000 €, 

vlastné zdroje 10 000 € 

• projekt Vybudovanie vodovodu, RN 1 600 000 €, z toho dotácia OPKŽP – MV SR 

1 520 000 €, vlastné zdroje 80 000 €. 1. časť projektu 100 000 €, z toho dotácia 

95 000 €, vlastné zdroje 5 000 € 

 

 

rok 2021   

• projekt Výstavba novej materskej škôlky, RN 700 000 €, z toho dotácia IROP 

665 000 €, vlastné zdroje 35 000 €. 2. časť projektu 500 000 €, z toho dotácia 

475 000 €, vlastné zdroje 25 000 € 

• projekt Vybudovanie vodovodu, RN 1 600 000 €, z toho dotácia OPŽP – MV SR 

1 520 000 €, vlastné zdroje 80 000 €. 2. časť projektu 600 000 €, z toho dotácia 

570 000 €, vlastné zdroje 30 000 € 

    

rok 2022   

• projekt Vybudovanie vodovodu, RN 1 600 000 €, z toho dotácia OPŽP – MV SR 

1 520 000 €, vlastné zdroje 80 000 €. 3. časť projektu 900 000 €, z toho dotácia 

855 000 €, vlastné zdroje 45 000 € 

• projekt výstavby 48 bytových jednotiek – byty nižšieho štandardu, RN 2 400 000 €, 

z toho dotácia 75% ŠFRB, t.j. 1 800 000 €, úver 25% t.j.600 000 €; 1.časť projektu 

1 000 000 € , z toho dotácia 750 000 €, úver 250 000 € 

 

rok 2023   

• projekt výstavby 48 bytových jednotiek – byty nižšieho štandardu, RN 2 400 000 €, 

z toho dotácia 75% ŠFRB, t.j. 1 800 000 €, úver 25% t.j.600 000 €; 2.časť projektu 

1 400 000 € , z toho dotácia 1 050 000 €, úver 350 000 € 
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4.2 Model financovania jednotlivých opatrení v prepojení na 

rozpočet obce 

rozpočet 
bežné 

príjmy   

kapitálové 

príjmy  

príjmy 

celkom 

bežné 

výdavky 

kapitálové 

výdavky   

výdavky 

celkom 

prebytok/ 

deficit 
kumulatív 

Oč.sk.2019 590 000 30 000 620 000 582 000 30 000 612 000 +8 000 +8 000 

Oč.sk.2020 619 500 694 196 1 313 696 596 000 730 469 1 326 469 -12 773 -4 773 

Oč.sk.2021 681 500 1 045 000 1 726 500 610 000 1 100 000 1 710 000 +16 500  +11 727 

Oč.sk.2022 729 650 1 855 000 2 584 650 654 000 1 900 000 2 554 000 +30 650 +42 377 

Oč.sk.2023 788 600 1 400 000 2 188 600 720 000 1 400 000 2 120 000 +68 600 +110 977 

 

Ako z prehľadu vyplýva, financovanie investičných zámerov by teoreticky mohlo byť 

reálne a umožňuje z vlastných zdrojov zabezpečovať ďalšie potreby obce investičného 

i prevádzkového charakteru. Podmienkou úspešného spolufinancovania investičných 

potrieb je medziročný nárast bežných príjmov obce  v rozmedzí 5 - 8%. Do kapitálových 

výdavkov neboli započítané v tejto dobe známe splátky dlhodobého úveru ani budúceho 

úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Uvedený model treba považovať iba za orientačný, pretože v priebehu rokov ho budú 

ovplyvňovať viaceré faktory – rozhodnutia obce, termíny vypísania výziev, schválenie, 

alebo neschválenie žiadostí obce o poskytnutie dotácií, nové pravidlá čerpania 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov, prípadne ďalšie nepredvídateľné vplyvy. 

Nakoľko sa jedná o dlhodobý výhľad, je jeho aktualizáciu potrebné v akčných plánoch 

každoročne spresňovať podľa konkrétnej situácie.  

 

5.  REALIZAČNÁ ČASŤ 
 

5.1 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
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Garantom tohto strategického dokumentu je obec Kameňany, zastúpená starostom 

obce a obecným zastupiteľstvom a koordinátorom realizácie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce je obecný úrad. 

PHSR má byť živým dokumentom, ktorého realizácia musí byť sledovaná a program 

podľa potreby dopĺňaný a upravovaný. Realizačná časť je zameraná na popis postupov 

inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia a realizácie PHSR. 

Systém monitorovania a hodnotenia jeho plnenia je nastavený ustanovením 

merateľných ukazovateľov, vecným a časovým harmonogram jeho realizácie formou 

akčných plánov. Bude sa tiež deklarovať položka zlučiteľnosti s dokumentom PHSR 

uznesením obecného zastupiteľstva. 

Medzi hlavné úlohy obce bude patriť: 
 

- riadiť implementáciu akčného plánu PHSR; 
- zaviesť projektové riadenie do procesov obce; 
- realizovať projekty, ktoré prinesú pre obec želaný efekt a budú dlhodobo 

udržateľné; 
- podporovať spoluprácu medzi hlavnými aktérmi rozvoja obce a koordinovať 

ich aktivity; 
- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na 

základe stanovených merateľných ukazovateľov; 
- aktualizovať dokument podľa vzniknutej spoločenskej potreby. 

 

 

5.2 Komunikačná stratégia 

 
Koordinátor Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pravidelne 

komunikuje so zodpovednými za aktivity akčného plánu. Komunikácia o PHSR bude 

realizovaná s viacerými cieľovými skupinami: 

- občania obce  
- odborná verejnosť a inštitúcie   
- médiá 
- mikroregión  
 

Finálna podoba dokumentu bude propagovaná aj na webovom sídle obce. Interná 

komunikácia bude prebiehať v rámci aktualizácie dokumentu pri monitorovaní a 

vyhodnocovaní výsledkov realizovaných aktivít. Do komunikácie budú zapojení 

zamestnanci obecného úradu, ktorí budú pripravovať podklady pre monitorovanie 

a hodnotenie, ako aj Komunitné centrum. Do procesu komunikácie budú zapojení aj 

poslanci Obecného zastupiteľstva, ktorí budú priebežne schvaľovať aktualizácie 

dokumentu a výsledky PHSR.  

 

5.3 Systém monitorovania a hodnotenia 
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Cieľom monitorovania a hodnotenia je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa 

plnia opatrenia navrhnuté v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Úlohou 

koordinátora bude zriadiť monitorovací výbor, poslať podkladové materiály všetkým 

členom monitorovacieho výboru a tiež podať správu o plnení na zastupiteľstvo obce 1x 

ročne, vrátane vyhodnotenia merateľných ukazovateľov. 

Podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja obec pravidelne monitoruje Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a každoročne do 31. mája zasiela vyššiemu 
územnému celku správu o jeho plnení a zabezpečuje jeho súlad s územnoplánovacou 
dokumentáciou. 

 
Výstupom procesov budú monitorovacia správa a hodnotiaca správa vrátane 

záverov a odporúčaní na ďalšie obdobie, s ktorou budú oboznámení poslanci a verejnosť. 

Monitorovanie bude slúžiť ako podklad pre hodnotenie PHSR. 

Hodnotenie poskytne informácie o vplyve realizovaných opatrení na územie obce 
a bude podkladom pre aktualizáciu PHSR zohľadňujúc prebiehajúce zmeny. Hodnotenie 
PHSR sa bude realizovať uprostred obdobia realizácie a po jeho ukončení v roku 2024. 

 
 

5.4 Návrh na rozpracovanie akčných plánov 

 
Operatívnym nástrojom implementácie strategického dokumentu sú akčné plány, 

vypracovávané spravidla na jeden rok, ktoré zabezpečujú realizáciu zámerov, 

definovaných v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na základe 

konkrétnych aktuálnych podmienok v konkrétnom období. Determinantami, ktoré 

ovplyvňujú realizáciu stratégie môžu byť vnútorné faktory, ako je finančná pozícia obce, 

personálne kapacity, naliehavosť navrhovaných aktivít, úroveň spolupráce s partnermi 

v projektoch, alebo vznik nepredvídaných situácií. Dôležitými vonkajšími vplyvmi sú napr. 

neurčité termíny vypisovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií 

a grantov, doba schvaľovania predkladaných žiadostí, omeškania spôsobované 

okolnosťami vo verejnom obstarávaní, pravidelnosť financovania zo strany príslušných 

orgánov a ďalších viacero vplyvov v procese získavania zdrojov.  

Pri konštrukcii akčných plánov je potrebné pružne a vhodne využívať možnosti 

viaczdrojového financovania a počítať s variantným riešením zdrojov. Na financovaní 

rozvoja obce by sa okrem zdrojov Európskej únie a zdrojov štátu mali podieľať aj zdroje 

VÚC a súkromné zdroje. 

Akčné plány musia spĺňať kritériá: 

- konkrétnosti: náklad, zdroje, lehota realizácie 
- adresnosti: zodpovedné osoby 
- hodnotiteľnosti: indikátory, 
- flexibilnosti:         reakcia na zmeny 
- transparentnosti:   prístupný verejnosti 

 
Spracovanie konkrétnych akčných plánov je v kompetencii výkonných zložiek  obecného 
úradu podľa existujúcich riadiacich procesov.. 
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     ZÁVER 

 

Schválenie PHSR 

Dokument – Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameňany 
na roky 2019 - 2023 

Spracovanie – Forma spracovania: dodávateľsky 

– Obdobie spracovania: september, október 2019 

– Riadiaci tím - pracovná skupina – počet skupín: 1,  počet stretnutí: 2 

– Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou: áno, webstránka 

Prerokovanie – Prerokovanie v orgánoch samosprávy: áno 

 

Schválenie – Uznesenie zastupiteľstva:  zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
dňa......................... schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Kameňany 
 
 
 
 
 
 
 
                                               .................................................. 
 Erik Vranka 
  starosta obce 

 


