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1. Úvod 

 

Program rozvoja obce Dubovica, spolu s územným plánom je základným a kľúčovým 

dokumentom pre riadenie samosprávy.  

 Program rozvoja obce Dubovica vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb 

obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov nachádzajúcich sa na území. 

Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho rozvoja obce.  

 

 Program rozvoja obce Dubovica na roky 2015 - 2024 je strednodobý rozvojový 

dokument, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z..   

 

 Pre potreby spracovania Programu rozvoja obce Dubovica sa analyzovali už existujúce 

programovacie a plánovacie dokumenty na:  

 

 regionálnej a lokálnej úrovni (Územný plán obce; Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce na roky 2004 – 2013; Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015; Program odpadového 

hospodárstva) 

 národnej (Partnerská dohoda 2020; Stratégia financovania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov pre programové obdobie 2014-2020; Koncepcia územného 

rozvoja Slovenska 2001, aktualizácia 2010; Národná stratégia regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, 2010; Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu rómov do roku 

2020; Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020; Program odpadového hospodárstva 

na roky 2011-2015) 

  nadnárodné a európske strategické dokumenty (Stratégia Európa 2020; Spoločný 

strategický rámec EK; Nariadenia EK; Materiály Európskej komisie k programovému 

obdobiu 2014 – 2020 a politiky súdržnosti) 
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Tabuľka 1 Zámer spracovanie PRO 
Zámer spracovania PRO 

Názov dokumentu - Program rozvoja obce Dubovica na roky 2015 - 2024 
Forma spracovania - pracovníkmi samosprávy, 

- s pomocou externých odborníkov 
Riadenie procesu 
spracovania 

- pracovné skupiny boli zriadené z vedenia obce, pracovníkov 
obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva  

Obdobie spracovania - viď tabuľka č. 2 Harmonogram spracovania PRO 
Financovanie 
spracovania 

- náklady na financovanie boli hradené z rozpočtu obce 

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012  

 

 Celý proces spracovania Programu rozvoja obce a harmonogramu realizácie jednotlivých 

častí bol nastavený tak, aby umožňoval poslancom a občanom obce aktívne sa zúčastňovať na 

jeho tvorbe a takto zachytiť čo najviac podnetov, ktoré by viedli k vyššej kvalite života v obci. 

 

Tabuľka 2 Harmonogram spracovania PRO 

Harmonogram spracovania PRO 
Termín  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Úvod             
Analytická časť             
Strategická časť             
Programová časť             
Realizačná časť             
Finančná časť             
Záver              
Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012,  

 

 Program rozvoja obce pozostáva z týchto častí: 

 Analytická časť 

 Strategická časť 

 Programová časť 

 Realizačná časť 

 Finančná časť 

 

V analytickej časti Programu rozvoja obce sme analyzovali územie, čím sme stanovili 

víziu jej ďalšieho smerovania rozvoja. Prostredníctvom základných geografických údajov 

a hlavných socio-ekonomických charakteristík obce predstavíme možnosť sociálneho 

a ekonomického rozvoja obce. Súčasťou analytickej časti bude spracovanie súhrnnej analýzy 

rozvojového potenciálu obce, vyhodnocovať jej silné a slabé stránky a taktiež príležitosti 

a ohrozenia, aby sme dostali komplexný pohľad na situáciu v obci a možnosti jej rozvoja.    



Program rozvoja obce Dubovica                                    
                                                                                                                                                                  

Programové obdobie 2015-2024 10 

 V strategickej časti sme sa venovali oblastiam možného rozvoja územia a jeho víziou. Je 

orientovaná na formulovanie strategického rozvoja obce. Globálne ciele sme rozpracovali do 

špecifických cieľov, ktoré majú stabilizačný, prípadne rozvojový charakter. Stabilizačné ciele 

a s tým súvisiace opatrenia sú zamerané na riešenie súčasného stavu v jednotlivých oblastiach 

tak, aby nedošlo k prehlbovaniu jestvujúcich problémov. Opatrenia vzťahujúce sa na rozvojové 

ciele sú zamerané na možnosti aktivácie potenciálu obce a na podporu jej dlhodobého rozvoja.   

 

 V programovej časti sme riešili potreby územia a plánovali sme realizáciu jednotlivých 

aktivít. Spracovali sme zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie Programu rozvoja 

obce, časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a aktivít.   

 

 Realizačná časť Programu rozvoja obce tvorí podrobný opis organizačného zabezpečenia 

riadenia, zodpovednosti a pravidiel spolupráce medzi jednotlivými orgánmi a subjektmi pri 

realizácií jednotlivých cieľov vyplývajúcich z Programu rozvoja obce. 

 

 Finančná časť hovorí o finančnom zabezpečení, t.j. o zdrojoch financovania, ktoré je 

potrebné pre zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít a ich rozdelenie medzi finančné zdroje 

vnútorné (štátne a súkromné) a zdroje EÚ. 

 

 Základným cieľom takto spracovaného Programu rozvoja obce, ako kľúčového 

strategického a rozvojového dokumentu v strednodobom horizonte, bola analýza 

hospodárskych a sociálnych daností a potrieb obce a zároveň definovanie príslušných cieľov 

a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju obce s ohľadom na potreby občanov. 

 

Na príprave Programu rozvoja obce spolupracovali:  

Občania obce Dubovica, členovia obecného zastupiteľstva a externí pracovníci, na základe 

dohody s obecným úradom, ktorým sa chceme aj touto cestou poďakovať pri príprave tohto 

dokumentu.    
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1.1. Ex – post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 2004 - 2013 

 

Medzi najväčšie projekty ktoré financovala resp. spolufinancovala obec Dubovica 

v období 2004-2013 patrili: 

 

Tabuľka 3 Ex – post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 2004 – 2013, prehľad najväčších 

projektov  

Názov projektu/investície 
Obdobie 

realizácie 

Náklady v 
období 
2004-

2013 (tis. 
EUR) 

Rekonštrukcia prístupovej cesty z obce do strediska rekreácie a 
cestovného ruchu Dubovické žliabky a dobudovanie chodníkov v 
obci 2010,2013 100,00 

Program revitalizácie krajiny integrovaného manažmentu povodí 
SR 2011 obce Dubovica 2011 92,70 

Dubovica - predĺženie kanalizačného zberača II. etapa stoka A 2010-2014 466,14 

Revitalizácia centra a hmotnej infraštruktúry obce Dubovica 2009-2011 437,86 

Výstavba viacúčelového ihriska 2008 78,67 

Vybudovanie umelého zasnežovania 2005-2009 84,00 

Rekonštrukcia fasády šatne pri futbalovom štadióne 2013 10,00 

Polyfunkčné domy v Muszyne, Ľubotíne a Dubovici - centrá rozvoja 
prihraničnej spolupráce Gminy Muszyna a mikroregiónov Minčol a 
Horná Torysa - "I. etapa" 2009-2010 692,11 

Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu 
- "II. etapa" 2013-2015 253,50 

Rekonštrukcia hotela Holcija 2004-2007 30,66 

Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku 2005-2011 31,43 

Dobudovanie chodníkov v obci 2007-2013 40,32 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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V nasledujúcej tabuľke je znázornený prehľad financovaných resp. spolufinancovaných podporených aktivít v období 2004-2013 

 

Tabuľka 4 Viaczdrojové financovanie najväčších projektov podporených v predchádzajúcom období (PHSR 2004 – 2013) v tis. EUR 

Aktivita/projekt 
Celkové 
náklady 

v tis. 
EUR 

Verejné investície v tis. EUR 

Súkromné 
zdroje 

Iné 
zdroje 

Verejné 
investície 

spolu ŠR 
Rozpočet 

PSK 
Rozpočet 

obce 

Štátne 
účelové 

fondy 

Úvery 
so 

zárukou 
štátu 

Rozpočet 
EÚ 

Rekonštrukcia prístupovej cesty z obce do strediska 
rekreácie a cestovného ruchu Dubovické žliabky a 
dobudovanie chodníkov v obci 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Program revitalizácie krajiny integrovaného 
manažmentu povodí SR 2011 obce Dubovica 92,70 92,70 9,26 0,00 4,64 0,00 0,00 78,80 0,00 0,00 
Dubovica - predĺženie kanalizačného zberača II. etapa 
stoka A 466,14 466,14 442,83 0,00 23,31 0,00 0,00   0,00 0,00 
Revitalizácia centra a hmotnej infraštruktúry obce 
Dubovica 437,86 437,86 43,79 0,00 21,89 0,00 0,00 372,18 0,00 0,00 

Výstavba viacúčelového ihriska 78,67 38,84 0,00 0,00 38,84 0,00 0,00 0,00 0,00 39,83 

Vybudovanie umelého zasnežovania 84,00 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rekonštrukcia fasády šatne pri futbalovom štadióne 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 
Polyfunkčné domy v Muszyne, Ľubotíne a Dubovici - 
centrá rozvoja prihraničnej spolupráce Gminy Muszyna 
a mikroregiónov Minčol a Horná Torysa 692,11 692,11 69,21 0,00 34,61 0,00 0,00 588,29 0,00 0,00 
Posúvame hranice spolupráce prihraničných 
Polyfcentier MuĽuDu - "II. etapa" 253,50 253,50 25,35 0,00 12,67 0,00 0,00 215,48 0,00 0,00 

Rekonštrukcia hotela Holcija 30,66 30,66 0,00 0,00 30,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rekonštrukcia lyžiarskeho vleku 31,43 31,43 0,00 0,00 31,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dobudovanie chodníkov v obci 40,32 40,32 0,00 0,00 40,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka 5 Viacročné financovanie aktivít PHSR 2004 – 2013 v tis. EUR 
    Obdobie 

Aktivita/projekt Spolu v tis. EUR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dubovický jurmak 25,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Podpora stolnotenisového klubu 6,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Podpora futbalového klubu 120,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Údržba verejných priestranstiev 5,32 0,40 0,44 0,45 0,50 0,50 0,55 0,60 0,60 0,62 0,66 

MDŽ 2,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Úcta k starším 5,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Deň detí 1,50 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Deň matiek 2,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Mikuláš 2,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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2. Analytická časť 

2.1. Analýza vnútorného prostredia 

 

Obec Dubovica je stredne veľké vidiecke sídlo a patrí svojím katastrálnym územím do 

okresu Sabinov. Je súčasťou Prešovského kraja a na jej stabilizáciu vplýva vybavenosť obce, 

blízkosť obvodového sídla Lipany a malá vlastná hospodárska základňa vrátane rekreačnej 

oblasti. Obec plní v území najmä funkciu obytnú keďže je to prímestská obytná zóna v blízkosti 

mesta Lipany.   

 

Obec Dubovica sa nachádza na úpätí najvyššej časti Šarišskej vrchoviny (Magura, 

Bachureň, Javor), asi 2 km na juhozápad od mesta Lipany v okrese Sabinov v Prešovskom kraji. 

Stred obce je v nadmorskej výške 420 m n. m.. Obec sa spomína už od roku 1278. Dopravne je 

obec Dubovica prepojená štátnou cestou III/54324, ktorá sa odpája zo štátnej cesty I/68 a končí 

v rekreačnom stredisku Dubovické Žliabky. V katastri obce sa nachádza známe rekreačné 

stredisko okresného významu Dubovické Žliabky. Je to základňa cestovného ruchu s možnosťou 

celoročnej rekreácie, obsahujúca zariadenia voľného i viazaného cestovného ruchu, ako aj 

individuálnej chatovej rekreácie. Blízkosť mesta Lipany znamená blízkosť koridorov technickej 

infraštruktúry, ale aj zdroj pracovných príležitostí. 

 

 

2.1.1. História obce 

 

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1278, keď ju odkúpili od zemana Butka 

Tekulovci. Obec je doložená z roku 1278 ako Dombomezew, neskôr ako Dobou (1352), 

Dubowicza (1773); maďarsky Dobó, Tarcadobó. Obec patrila viacerým zemepánom, od 16. 

storočia Dobayovcom. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. V roku 1600 mala obec 

57 obývaných poddanských domov, stala sa najväčšou obcou v Šarišskej stolici. V zápisoch 

z rokov 1666 – 1667 sa Dubovica spomína medzi 59 farskými luteránskymi obcami Šariša. 

V rokoch 1672 – 1682 sa obec po vizitácii jágerského kanonik Imricha Koložvárskeho vrátila ku 

katolíckemu vierovyznaniu. V roku 1828 mala 112 domov a 837 obyvateľov. Za I. ČSR obyvatelia 

pracovali ako poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku.  V obci bola píla a mlyn. 

Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci, časť obyvateľstva pracovala v priemyselných 

podnikoch Prešova a Košíc. 
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Petrovane: 

Obec sa spomína v roku 1278, keď Tekulovci žiadali kráľa, aby im daroval opustené polia 

panstva Šariš. Obec je doložená z roku 1278 ako Petwimezeg, Petwmezew, neskôr ako 

Petermezeg (1332), Petrovjanec (1786). V roku 1330 mala faru, v roku 1427 tu bolo 7 port. Do 

17. storočia patrila Dobayovcom. Obyvatelia boli želiari. V roku 1787 mala 20 domov a 189 

obyvateľov už ako osada Dubovica mala 22 domov a 192 obyvateľov. Zanikla splynutím 

s Dubovicou. 

V r. 1423 boli sedliacke domácnosti zdanené od 32 post, takže Dubovica bola veľkou 

dedinou, neskôr sa časť sedliakov odsťahovala, iní stratili pozemky a upadli medzi želiarov. 

Okolo roku 1427 hospodárilo v obci vyše 30 sedliackych domácnosti. V oblastnom archíve v 

Prešove – Nižnej Šebastovej sa nachádzajú najstaršie knihy Šarišskej župy od roku 1861. Z 

týchto kníh sa dá vyčítať, ako žili naši predkovia. Do kníh sa dostali len zemepáni, ktorí vlastnili 

rozsiahle majetky v katastri Dubovice. O radových občanoch obce sa píše, ako o poddaných, 

ktorých životné práva boli veľmi obmedzené. Najčastejšie spory, ktoré Krajský súd v Prešove 

pojednával boli: zabratie poľa, zajatie poddaného, zbitie poddaného, výrub lesa, zbojstvo, rôzne 

krádeže (krádež zrna), konanie ohľadne majetku a výtržnosti.  

Pravdepodobne už v roku 1442 vznikol prvý urbariát v Dubovici. Zo zápisu z 29. januára 

1442 všetci vtedajší zemepáni dali svojim poddaným určitý majetok, nie každému rovnako do 

tzv. urbariátu.  

V roku 1600 bolo obývaných 57 poddanských domov. Koncom 16. storočia bola 

Dubovica najväčšou dedinou nielen v okolí, ale v celej Šarišskej stolici. Okrem poddanských 

domov, asi štyroch kúrií zemanov, tu bol aj kostol, fara a škola. V druhej polovici 16. storočia 

výrazne pribudlo poddanských domácností a domov, čo bolo v šarišských dedinách ojedinelé. 

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V období prvej republiky pracovali ako 

poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. V obci bola píla a mlyn. Pôdu obrábali 

súkromne hospodáriaci roľníci. 

Z iniciatívy miestnych zemanov bol pravdepodobne v 13.-14. storočí vybudovaný kostol. 

Farnosť jestvovala aj v 15. a 16. storočí. Pred rokom 1614 ju obsadili protestanti. Kostol 

Očisťovania Panny Márie (dnes Obetovania Pána) vrátili katolíkom r. 1672. ale o desať rokov ho 

opäť prevzali evanjelici. Kostol a fára sa definitívne stali katolíckymi r. 1717. Kostol vrátili v 

dezolátnom stave, preto ho v r. 1717 prestavali. respektíve znovu postavili. Z predchádzajúcej 

stavby sa zachovala vysoká hranová veža (36m). Kostol bol reštaurovaný koncom 18. storočia a 

v roku 1908. Zachovalo sa aj jedno krídlo pôvodnej barokovej kúrie, postavenej roku 1733 a 
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barokovo-klanistický kaštieľ postavený v druhej polovici 18. storočia. Po druhej svetovej vojne 

zostali iba dve tretiny pôvodnej stavby, ktorá bola provizórne opravená na bytové priestory. 

V roku 1786 je zachované prvé sčítanie ľudí v obci. Sčítanie bolo trochu odlišné od 

súčasného a bolo podľa príslušnosti poddaných k zemianskym rodinám. Vtedy zrejme v 

Dubovici vládli dva rody.   

 

 

2.1.2. Prírodné pomery 

 

Geologická stavba 

Z hľadiska inžiniersko – geologickej rajonizácie (Atlas krajiny Slovenskej republiky) patrí 

dominantná časť vymedzeného katastrálneho územia obce Dubovica k rajónu flyšoidných 

hornín, iba najvyššie položené polohy, nachádzajúce sa v pohorí Bachureň, patria k rajónu 

pieskovcovo – zlepencových hornín. 

Základnými geochemickými typmi hornín v geologickej štruktúre vymedzeného 

katastrálneho územia sú pieskovce a ílovce. 

Horský masív Bachurne plošne zasahujúci do južnej časti vymedzeného katastrálneho 

územia je budovaný pieskovcami, menej ílovcami (bielopotocke súvrstvie), priabón – oligocén. 

Spišsko – Šarišské medzihorie plošne zasahujúce do severnej časti vymedzeného katastrálneho 

územia je budované pieskovcami a vápnitými ílovcami – flyšom (hutianske a zuberecké 

súvrstvie).  

 

Geomorfológia 

Z hľadiska geomorfologického členenia riešené územie patrí k Západným Karpatom, 

subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty, Podhôľno – magurskej oblasti, do geomorfologických 

celkov Bachureň a Busov. Príslušnosť riešeného územia k danému geomorfologickému celku 

podmieňuje diferenciáciu a pestrosť územia po fyzicko-geografickej stránke. Najvyšším bodom 

je vrchol Javor nachádzajúci v hlavnom hrebeni pohoria Bachureň (931,2 m n. m.), najnižším 

bodom alúvium Dubovického potoka v severovýchodnej časti riešeného územia na hranici 

katastrálnych území obce Dubovica a mesta Lipany. 

Príslušnosť vymedzeného riešeného územia k daným geomorfologickým celkom podmieňuje 

diferenciáciu a pestrosť územia po fyzicko-geografickej stránke. V geologickej stavbe Vonkajších 

Karpát dominuje flyš (striedanie pieskovcov a ílovcov v rôznom pomere). Flyšové súvrstvie 

(pieskovce, ílovce, slieňovce) podmienilo vývoj zväčša hladko modelovaného reliéfu. 
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V časti geomorfologického celku Bachureň plošne zasahujúceho do vymedzeného 

katastrálneho územia obce Dubovica z hľadiska morfologicko – morfometrických typov reliéfu 

dominujú stredne členité až silne členité vrchoviny. Základnými typmi erózno – denaudačného 

reliéfu sú reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín, vrchovinový, v najvyšších polohách 

až hornatinový reliéf. Z vybraných typov reliéfu majú významné postavenie bradlové tvrdoše 

a zosuvy.  

V časti geomorfologického celku Spišsko – Šarišské medzihorie plošne zasahujúceho do 

vymedzeného katastrálneho územia obce Dubovica z hľadiska morfologicko – morfometrických 

typov reliéfu dominujú silne členité pahorkatiny. Základným typom erózno – denudačného 

reliéfu je reliéf kotlinových pahorkatín. Z vybraných typov reliéfu majú významné riečne terasy 

stredné a riečne terasy vysoké. 

 

Pôdne pomery 

Pôdotvorné procesy sú podmienené rôznymi endogénnymi a exogénnymi faktormi ako 

je materská hornina, klíma, biologické činitele, geografia terénu. Odrazom vplyvu týchto 

faktorov sú základné vlastnosti pôdy, a to  chemické, fyzikálne a biologické. 

Riešené územie patrí do flyšového pásma. Pretože na flyšové horniny je viazaná genéza 

hnedých pôd – kambizemí tento pôdny typ v pôdnom pokryve prevláda. Tento pôdny typ je však 

vlastnosťami veľmi heterogénny, preto uvádzame charakteristiku jeho jednotlivých subtypov. 

Do vymedzeného katastrálneho územia obce Dubovica plošne zasahujú v severnej časti 

kambizeme pseudoglejové nasýtené (sprievodné psudogleje modálne a kultizemné, lokálne 

gleje), v centrálnej časti kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé (sprievodné rankre 

a kambizeme pseudoglejové, zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín 

nekarbonátových hornín) a v južnej časti kambizeme podzolové (sprievodné 

podzolykambizemné a rankre, zo zvetralín kyslých hornín). Kambizeme patria do skupiny pôd 

hnedých, pre ktoré je charakteristický proces hnednutia: alterácie, oxidického zvetrávania, 

s dominantným kambickým B- horizontom. 

 

Tabuľka 6 Celková výmera územia obce (m2) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Poľnohospodárska pôda spolu 10 438 338 10 436 623 10 436 017 10 435 783 10 424 445 

- orná pôda 1 612 811 1612811 1 612 661 1 612 661 1 612 362 

- záhrada 337 917 337 803 337 803 337 803 337 711 

- ovocný sad 14 798 14 798 14 798 14 798 14 798 

- trvalý trávny porast 8 472 812 8 471 211 8 470 755 8 470 521 8 459 574 

Nepoľnohospodárska pôda spolu 6 717 363 6 717 376 6 717 982 6 718 216 6 729 554 

- lesný pozemok (v m2) 5 001 278 5 001 278 5 001 278 5 001 130 5 011 747 
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- vodná plocha 231 830 231 830 231 830 231 830 231 830 

- zastavaná plocha a nádvorie 464 572 464 837 465 005 465 022 465 832 

- ostatná plocha 1 019 683 1 019 431 1 019 869 1 020 234 1 020 145 

Celková výmera územia obce 17 155 701 17 153 999 17 153 999 17 153 999 17 153 999 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

Klimatické pomery 

Vymedzené katastrálne územie obce Dubovica a najnižšie údolné polohy v ostatnej časti 

vymedzeného riešeného územia možno na základe klimatických charakteristík zaradiť do 

mierne teplej klimatickej oblasti reprezentovanej mierne teplým, vlhkým, vrchovinovým 

okrskom M6 (klimatické znaky – priemerná júlová teplota ˃ 16°C, počet letných dní ˂ 50, index 

zavlaženia = 60 až 120, prevažne nad 500 m n. m.) a vrcholové horské polohy masívu Bachurne 

do chladnej oblasti reprezentovanej mierne chladným okrskom C1 (klimatické znaky – 

priemerná júlová teplota 12°C ˂ až ˃ 16°C).  

Z hľadiska klimaticko – geografických typov južná, nižšie položená časť vymedzeného 

riešeného katastrálneho územia k typu kotlinovej klímy, subtypu mierne chladnej klímy. Vyššie 

položené svahové polohy a vrcholové horské polohy masívu Busova patria k typu horskej klímy, 

subtypu chladnej horskej klímy. 

 

Hydrologické pomery 

Z hľadiska hydrogeografických charakteristík vymedzené katastrálne územie obce 

Dubovica patrí k úmoriu Čierneho mora do povodia rieky Bodrog. Hydrologickými osami tohto 

územia sú pravostranný prítok rieky Torysa Dubovický potok odvodňujúci vrátane siete svojich 

prítokov celé vymedzené katastrálne územie obce Dubovica. 

Dubovický potok pramení v pohorí Bachureň v severných svahoch vrcholu Žliabky (1 028 m n. 

m.). Od tohto miesta smeruje úzkym údolím severovýchodným, po vyústení doliny severným 

smerom preteká samotnou obcou a v meste Lipany ústí do rieky Torysa. V hornej časti povodia 

vytvára vejárovitú sieť ľavostranných i pravostranných prítokov vyznačujúcich sa rôznou 

dĺžkou toku i vodnosťou.  

Vodné toky vo vymedzenom môžeme zaradiť do vrchovinno - nížinnej oblasti, vrcholové 

polohy pohoria Bachureň do stredohorskej oblasti. Z hľadiska typu režimu odtoku. Najvyššie 

vodné stavy sú začiatkom jari v mesiacoch február, marec a apríl, najnižšie vodné stavy sú 

koncom leta a na začiatku jesene v mesiaci september.  

Priemerný špecifický odtok sa vo vymedzenom katastrálnom území obce Dubovica v časovom 

období rokov 1931 – 1980 (Atlas krajiny Slovenskej republiky) pohyboval v intervale od 5 do 10 

I. s -1 .km -2 . 
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Maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov sa vo 

vymedzenom katastrálnom území obce Dubovica (Atlas krajiny Slovenskej republiky) pohyboval 

v intervale od 1,4 do 1,8 3 . s-1 . km-2. 

 

 

Rastlinstvo a živočíšstvo 

Z hľadiska fytogeograficko – vegetačného členenia (Atlas krajiny Slovenskej republiky) 

patrí vymedzené katastrálne územie obce Dubovica do oblasti bukovej zóny, flyšovej oblasti, 

okresu Bachureň.  

Z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie (Atlas krajiny Slovenskej republiky) patria 

územia s vyššou nadmorskou výškou pohoria Bachureň k bukovým a jedľovo – bukovým lesom. 

Územia s nižšou nadmorskou výškou, plošne zahŕňajúce predovšetkým severnú časť 

vymedzeného katastrálneho územia, patria ku karpatským dubovo – hrabovým lesom, alúvia 

vodných tokov k jelšovým lesom na nivách podhorských a horských vodných tokov.  

Podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny (Čepelák, Atlas SSR) patrí riešené 

územie do subprovincie Západné Karpaty, obvodu vonkajšieho, okrsku východného. 

Katastrálne územie obce Dubovica z prírodného hľadiska a z hľadiska ekologického jej uloženia 

je tvorené tromi homogénnymi pásmami. Prvé pásmo je zastúpené prevažne ornou pôdou, 

nasleduje pásmo lesov a pásmo obytnej zóny.  

 

 Obec Dubovica disponuje veľmi rozsiahlou a pestrou faunou a flórou. V katastrálnom 

území obce Dubovica je najvyskytovanejším biotopom biotop polí a lúk, nasleduje biotop 

ľudského sídla, biotop krovín a biotop pasienkov. Najviac rozšíreným druhom živočíchov 

v biotope lesov je jeleň obyčajný a sviňa divá.  V biotope polí a lúk je to napríklad zajac poľný, 

syseľ obyčajný. Z vtákov je to škovránok poľný, jarabica poľná, prepelica poľná.  V biotope 

krovín sa prevažne vyskytuje zmyja obyčajná, straka obyčajná, slávik obyčajný, jarabica poľná. 

Z cicavcov je to jež obyčajný, zajac poľný, králik divý.  

 V katastri obce Dubovica sa nachádza lesné spoločenstvo, ktoré je zastúpené hlavne 

dubovými, bukovými lesmi, ale aj borovicovými lesmi. V súčasnosti prevažuje orná pôda 

s kultúrami (zelenina, ovocie, kvety).   

 

 

2.1.3. Infraštruktúra 

2.1.3.1 Technická infraštruktúra 
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Telekomunikácia a informačná infraštruktúra 

Telekomunikačné služby v obci zabezpečuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Pokrytie 

mobilných operátorov je nasledovné: T-mobile 100 %, Orange 100 % a O2 100 %. Občania majú 

v súčasnosti možnosť pripojenia na internet prostredníctvom mobilných operátorov. Obecný 

úrad je na internet napojený prostredníctvom spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a materská aj 

základná škola sú napojené na internet prostredníctvom Lonler s. r. o.. 

 V obci je vybudovaný káblový miestny rozhlas, ktorý je ovládaný z rozhlasovej ústredne 

v objekte Obecného úradu. Využíva ho najmä samospráva na informovanie občanov. Obec 

plánuje jeho rekonštrukciu a rozšírenie do ďalších častí obce, hlavne v časti pre IBV. V obci sa 

taktiež nachádza monitorovací kamerový systém, ktorým sú monitorované priestory obecného 

úradu a jeho okolia. Obec by chcela v budúcnosti zabezpečiť kamerový systém do okrajovej časti 

obce, keďže obec Dubovica je konečnou obcou. Týmto by sa znížilo riziko vzniku kriminality 

a vznikla by „bezpečnejšia“ obec. 

 

Elektrická rozvodná sieť 

Dodávku a rozvod elektrickej energie, pre celú obec, zabezpečuje Východoslovenská 

energetika, a.s. Košice. V obci sa nachádzajú 4 trafostanice, ktoré sú vybavené transformátormi 

s príkonom od 160 do 400 kVA. V súčasnosti inštalovaný výkon vyhovuje, ale nie je vytvorená 

žiadna výkonová rezerva. Jednotliví odberatelia sú napájaní z  trafostaníc na kovových stĺpoch 

a stožiaroch. Nedostatkom je vedenie na starších domoch tzv. nástrešníkmi, čo zapríčiňuje 

problémy s bezpečnosťou pri opravách striech, ako aj poškodzovanie krovu osovými silami 

vedenia. V súčasnosti je celá obec pokrytá elektrickými sieťami, no vzhľadom na plánovanú 

výstavbu novej IBV je prioritou dobudovanie elektrickej siete v tejto časti obce. 

 

Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie v celej obci je prevedené kombinovane výbojkovými svietidlami 

upevnenými na podporených bodoch vonkajšieho sekundárneho vedenia. Je potrebné 

dobudovať verejné osvetlenie s jednotným výrazom – použiť rovnaké osvetľovacie telesá 

s úspornými žiarivkami. Všetky novonavrhnuté trasy je nutné riešiť káblovým rozvodom 

uloženým v zemi. V blízkej budúcnosti je potrebné zabezpečiť verejné osvetlenie aj v  časti IBV 

a to novými úspornými svietidlami.  

 

Plynofikácia 
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Obec Dubovica je plne plynofikovaná. Hlavným zdrojom dodávky plynu do riešeného 

územia je SPP. Obec je plynofikovaná na 100 %. Časť, ktorá nie je splynofikovaná, je  časť IBV. 

Zabezpečenie plynofikácie v časti IBV je prioritnou aktivitou v najbližšom období. 

 

 

 

Pietne miesta 

 V obci sa nachádza cintorín, súčasťou ktorého je nízky počet parkovacích miest, ktorý je 

neprimeraný vzhľadom na vysokú návštevnosť cintorína. Prioritou obce je tiež kompletná 

rekonštrukcia oplotenia cintorína, ktoré je v nevyhovujúcom technickom stave. V obci neexistuje 

Dom smútku.  

 

 

2.1.3.2 Dopravná infraštruktúra 

 

Cestná doprava 

Dopravný systém obce nadväzuje na nadradený dopravný systém, ktorým je štátna cesta 

I/68 v trase štátna hranica Poľská republika/Slovenská republika – Stará Ľubovňa – Ľubotín – 

Prešov – Košice – štátna hranica Slovenská republika/Maďarská republika s medzinárodným 

významom najmä pre turisticko – rekreačnú dopravu, pričom z regionálneho hľadiska plní 

funkciu regionálnej dopravy v urbanizačnej osi Lipany – Sabinov – Prešov – Košice.  

Obec Dubovica vrátane strediska rekreácie a cestovného ruchu Dubovické Žliabky je 

sprístupnená cestou III/54324 po hlavný most v strede obce a pokračuje miestnou 

komunikáciou. Cesta prechádza centrálnou časťou obce pozdĺž Dubovického potoka. Kým 

stavebno – technický stav úseku tejto cesty prechádzajúceho obcou možno považovať za dobrý, 

naopak úsek medzi samotnou obcou a strediskom Dubovické Žliabky ako úsek vyžadujúci 

rekonštrukciu.  V budúcnosti obec uvažuje s rozšírením komunikácie, ktorá vedie k hotelu 

Holcija a tiež s opravou zosuvu svahu pri tejto komunikácii. 

Správu a údržbu miestnych komunikácií v dĺžke 11,2 km (z toho 4,2 km chodníky) 

zabezpečuje obec z vlastných zdrojov. Miestne a štátne cesty sú v užívaniaschopnom stave, ale 

obec v súčinnosti so správcom ciest vyvinie úsilie na jej rekonštrukciu v prípade, že budú 

vhodné možnosti na jej financovanie z verejných zdrojov. Mosty, ktoré sa nachádzajú v obci sú 

v užívaniaschopnom stave. Obec plánuje ich rekonštrukciu, predovšetkým rekonštrukciu 

„Hlavného mosta“.  Tento zámer je však zatiaľ iba vo fáze príprav. 
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Železničná doprava 

V riešenom území sa železničná doprava nenachádza. Najbližšia železničná stanica sa 

nachádza v meste Lipany na železničnej trati č. 188 Muszyna (PKP) – Plaveč – Lipany – Prešov – 

Kysak s elektrickou trakciou a medzinárodným významom zaradenej do zoznamu trás AGTC, 

ktorá je v železničnej stanici Kysak napojená na železničnú trať č. 180 Žilina – Košice 

s medzinárodným významom zriadená medzi medzinárodné trasy kombinovanej dopravy podľa 

medzinárodných dohôd AGC, AGTC, TEN a TER ako železničná trať C – E40: ČR – Čadca – Žilina – 

Poprad – Košice – Čierna nad Tisou. 

Zaradením trate štátna hranica Poľska a Slovenska, Plaveč – Prešov – Košice – štátna 

hranica Slovenska a Maďarska – Čaňa do medzinárodných tranzitných koridorov (ako tzv. 

Severojužné prepojenie koridoru číslo IX na trase Krakov – Muszyna – Plaveč – Prešov – Kysak – 

Košice – Čaňa – Maďarsko – Rumunsko – Bulharsko – Alexandropolis) vzniká potreba 

modernizovať túto trať na požadované parametre medzinárodnej dohody AGTC. Návrh 

modernizácie vychádza z perspektívy využitia tejto trasy pre tranzitnú osobnú  a nákladnú 

preprave v smere sever – juh. 

 

Osobná autobusová doprava 

Osobnú autobusovú dopravu v súčasnosti prevádzkuje SAD Prešov, ktorá má zastávky 

(4) na ceste III/54324, v prevažnej miere na jazdných pruhoch. Trasy liniek SAD končia v 

samotnej obci a žiadna z nich nepokračuje do lyžiarskeho strediska Dubovické Žliabky, čo 

komplikuje jeho využitie turistickými návštevníkmi využívajúcimi autobusovú dopravu 

predovšetkým počas zimnej turistickej sezóny. Frekvencia spojenia v priebehu pracovného 

týždňa a v dňoch pracovného pokoja do okolitých okresných miest (Lipany, Sabinov, Stará 

Ľubovňa, Prešov) je postačujúca. Vzdialenosť do okresného mesta Prešov je 35 km a do 

Sabinova 15 km. 

 

Cyklistická doprava 

V súčasnosti sa v obci nenachádzajú žiadne cyklochodníky. Do budúcnosti však obec 

plánuje ich výstavbu. Trasa ešte nie je v tomto štádiu jednoznačne určená, ale najvhodnejšia 

bude súvisieť s vysporiadanými parcelami, cez ktoré by tento cyklochodník mohol viesť. 

V súčasnosti sa uvažuje o trase medzi obcou Dubovica a mestom Lipany o vzdialenosti približne 

8 km.  

 

Letecká doprava 
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V obci sa nachádza letisko, ktorého časť leží v katastrálnom území obce Dubovica a časť 

v katastrálnom území obce Ďačov. Letisko sa v minulosti využívalo prevažne na 

poľnohospodárske účely. V súčasnosti ho využíva policajný zbor SR a tiež armáda SR pre 

zvýšenie fyzickej zdatnosti členov jednotlivých zložiek.  

 

 

2.1.3.3 Vodovodná a kanalizačná sieť 

 

Zásobovanie pitnou vodou 

Obec Dubovica má vybudovaný obecný vodovod na 93 %. Obyvatelia sú zásobovaní 

pitnou vodou z verejného vodovodu napojením na rozvodnú vodovodnú sieť. Obecný vodovod je 

napojený na Prešovský skupinový vodovod, na vodojem Lipany 2x650 m3, do ktorého priteká 

voda potrubím vedúcom z vodného zdroja Vyšný Slavkov. Správcom verejného vodovodu je 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice. 

Jestvujúci obecný vodovod tvoria objekty: zásobné potrubie DN 150 a potrubia 

rozvodnej vodovodnej siete DN 150-100 mm. V katastrálnom území obce prechádzajú potrubia 

DN 600 a DN 800 Prešovského skupinového vodovodu. Dve rekreačné zariadenia, ktoré sa 

nachádzajú v k. ú. obce, sú zásobované vodou z dvoch lokálnych zdrojov. 

 Obec Dubovica má v pláne rozšíriť vodovodnú sieť o územie na ktorom je IBV. 

 

Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 

V obci Dubovica je vybudovaná kanalizácia na 78 % a 15% obyvateľov využíva žumpy.  

7% obyvateľov nemá vyriešenú túto otázku. Obec má vybudovaný delený kanalizačný systém na 

odvedenie splaškových odpadových vôd. 300 rodinných domov je  napojených na kanalizáciu. 

Splaškové odpadové vody z domácností a občiansko-technickej vybavenosti obce sú odvádzané 

do verejnej splaškovej kanalizácie. Splaškovú kanalizáciu tvoria jednotlivé stoky DN 300 mm. 

Obecná kanalizácia je napojená na jednotnú kanalizáciu mesta Lipany a splaškové odpadové 

vody sú čistené v ČOV Lipany. Odvedenie povrchových dažďových vôd z miestnych komunikácií 

a cesty III. triedy prebieha systémom rigolov vedených obojstranne alebo jednostranne pozdĺž 

komunikácií. Vyústenie dažďovej kanalizácie je do vodných tokov. 

 

 

2.1.4. Životné prostredie 
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 Obec Dubovica disponuje rôznorodými prírodnými podmienkami a členitosťou svojho 

územia sa tu nachádzajú pestré spoločenstvá fauny a flóry. Obec sa nachádza na území, ktoré je 

zväčša obklopená lesmi a prírodou a preto môžeme považovať obec za „zelenú obec“. V obci je 

rozšírené záhradkárstvo a poľnohospodárstvo. Existujú tu dobré podmienky pre poľovníctvo 

a oddychovú turistiku. Približne 30% plochy, z katastrálneho územia, tvoria lesy. V okolitých 

lesoch sú pre návštevníkov k dispozícií náučné chodníky. 

 Dubovica je situovaná v atraktívnom prostredí, kde bývajú pôvodní obyvatelia obce a ich 

rodinný príslušníci, ale zároveň tu prichádzajú aj občania z blízkeho okolia, ktorí tu hľadajú 

pohodu, kľud a pokoj.  Toto prostredie je miestami ovplyvnené aj negatívnymi prírodnými 

faktormi (povodne, zosuvy pôdy, erózie) a tiež aj negatívnou činnosťou človeka (znečistenie 

vody, pôdy, ovzdušia, poškodenie vegetácie).  V súčasnosti najväčším znečisťovateľom ovzdušia 

v Dubovici je spoločnosť Odeva Lipany, s. r. o. a Aluminium systém, ktoré sa nachádzajú 

v blízkosti obce.  

 Samospráva vyvíja aktivity v oblasti životného prostredia prevažne na odstránenie 

následkov: odpadového hospodárstva, výrub drevín, starostlivosť o zeleň a povrchové vody, 

protipovodňové opatrenia. Obec zabezpečuje zber komunálneho odpadu, drobného stavebného 

odpadu, separovaného zberu, ktorý zabezpečuje zmluvný partner. Separuje sa 5 komodít.  

  

 Obec predstavuje v hierarchii relevantných subjektov najnižší, ale základný prvok 

ochrany prírody. Potreba napĺňať environmentálne ciele vyplýva aj zo samotnej alokácie obce. 

Zákon NRSR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, 

vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných 

zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržania 

ekologickej stability. Obmedzuje zasahovanie, ktoré môže ohroziť, poškodiť, alebo zničiť 

podmienky formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako 

i odstraňovanie takýchto zásahov.  

 Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy. Vstupom do Európskej únie 

Slovensko prijalo európsky systém ochrany prírody, čím dochádza k zmene oproti doterajšej 

koncepcii ochrany prírody, kde sa zdôrazňovala najmä ochrana území a zameriava sa na účinnú 

ochranu biotopov a druhov, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia. Ochranu prírody a krajiny 

rozdeľujeme na ochranu všeobecnú a osobitnú, v rámci osobitnej na ochranu územnú, druhovú 

a ochranu drevín. 

 

Národná sústava chránených území 
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 Do vymedzeného riešeného katastrálneho územia obce Dubovica plošne nezasahujú 

žiadne veľkoplošné chránené územia – národné parky ani chránené krajinné oblasti. V takto 

vymedzenom území nie je vyhlásené žiadne maloplošné chránené územie. 

 

 

 

Územia NATURA 2000 

 NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín EÚ, ktorá má 

zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne 

žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie, 

a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej 

rôznorodosti v celej Európskej únii. 

 Navrhované územia európskeho významu sú výsledkom implementácie smernice 

92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich rastlín. S účinnosťou 

od 1.8.2004 platí Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1,  ktorým sa vydáva národný zoznam území 

európskeho významu. Vo vymedzenom riešenom území sa úplne alebo čiastočne  nenachádzajú 

žiadne z navrhovaných území európskeho významu. 

 Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území bol vyhlásený na základe 

implementácie smernice č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. Vo vymedzenom 

riešenom území mikroregiónu Horná Torysa sa chránené vtáčie územia v zmysle uznesenia 

Vlády Slovenskej republiky zo dňa 9. 7. 2003 nenachádzajú. 

 

Mokrade 

 Vo vymedzenom riešenom území sa nenachádzajú žiadne národne, regionálne ani 

lokálne významné mokrade. Najbližšie takto vymedzené plochy sa nachádzajú v katastrálnom 

území mesta Lipany. 

 

Odpadové hospodárstvo 

Základným právnym predpisom pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní 

s odpadmi je zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2001. Jedným zo základných nástrojov stratégie 

hospodárenia s odpadmi je vypracovanie „Programu odpadového hospodárstva“. Program 

odpadového hospodárstva Slovenskej republiky vypracováva Ministerstvo životného prostredia 

a následne samosprávny kraj, obec a pôvodca odpadu. Obec Dubovica má vypracovaný „Program 

odpadového hospodárstva“. Odpadové hospodárstvo zahŕňa všetky činnosti zamerané na 
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predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné 

prostredie, ako aj nakladanie s odpadmi v súlade s platným zákonom.  

Nakladanie s odpadmi je definované ako zber odpadov, preprava odpadov, 

zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto 

zneškodňovania. V obci je zriadený separovaný zber a separujú sa tieto komodity formou 

vrecového a kontajnerového zberu: sklo, plasty, papier, stavebný odpad BRO (biologický 

rozložiteľný odpad), nebezpečný odpad. Ročne obec zrealizuje 22 vývozov veľkokapacitných 

kontajnerov, čím vyprodukuje 135 t KO a 38 t objemového odpadu. Frekvencia vývozu 

komunálneho odpadu je každý 3 týždeň a nebezpečný odpad 2 krát ročne. Obec neeviduje na 

svojom území čierne skládky. Obec chce zvyšovať povedomie obyvateľov týkajúce sa 

separovaného zberu, skvalitňovať separáciu, a tiež zriadiť zberný dvor, ktorým prispeje 

k zvýšeniu kvality života v obce a v neposlednom rade k zvýšeniu kvality životného prostredia. 

 

Ochrana pred povodňami 

Pre ochranu zastavaného územia pred povodňami nie sú v obci vybudované dostatočné 

ochranné zariadenia alebo stavby. V 70. rokoch bola realizovaná regulácia potoka a v roku 1998 

boli po rozsiahlej povodni v obci vybudované 3 priehradky. V minulosti boli tiež realizované 

opatrenia proti prívalovým vodám a to prostredníctvom lesných drevených hrádzok. Dubovický 

potok je síce v intraviláne obce upravený, nie je to však dostatočné opatrenie proti riziku 

zaplavenia obce prívalovou vodou. Pre Dubovický potok nie je v súčasnosti orgánom štátnej 

vodnej správy určený rozsah inundačného územia. Pri športovom areáli je potrebné dobudovať 

úpravu toku na dosiahnutie kapacity koryta na storočnú vodu.  Je potrebné v blízkej budúcnosti 

realizovať vodozádržné opatrenia prostredníctvom vytvorenia záchytných poldrov, pilierov a 

malých vodných nádrží na prívalové vody. Ich výstavba je navrhnutá v rekreačnej oblasti a bude 

mať viacúčelové využitie. Ochranné opatrenia na vodných tokoch je potrebné doplniť 

záchytnými rigolmi na okrajoch zastavaného územia obce na ochranu pred prívalovými vodami 

z priľahlých svahov (najmä lokality Močiar a Stráň-Háj). 

 

Civilná ochrana obyvateľstva  

V obci v súčasnosti nie sú vybudované žiadne osobitné zariadenia pre ochranu civilného 

obyvateľstva. V prípade ohrozenia budú na ukrytie obyvateľov využité suterény alebo prízemia 

rodinných domov, v ktorých budú vybudované jednoduché úkryty budované svojpomocou alebo 

plynotesné úkryty pre obyvateľov domu. V prípade novej výstavby a rekonštrukcií objektov 

musia stavby spĺňať požiadavky vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
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ochrany. Rozmiestnenie úkrytov bude zohľadňovať potrebné dobehové vzdialenosti do 500 m 

a stavebno-technický stav budov – objekty pre zriadenie úkrytov musia byť vybudované z 

pevných materiálov a staticky odolné. Predpokladaná kapacita úkrytov bude stanovená tak, aby 

pokryla minimálne 105% kapacity prislúchajúcej počtu obyvateľov, užívateľov a zamestnancov 

v objektoch na území obce. Pasportizáciu úkrytov a spracovanie plánu ukrytia zabezpečuje 

Obecný úrad. 

Požiarna ochrana 

V obci je zriadená požiarna zbrojnica a Dobrovoľný hasičský zbor.  Obec vlastní hasičské 

vozidlo typu CAS 25 z roku 1982. Najbližší verejný požiarny útvar je v blízkom meste Sabinov. 

V záujme obce v budúcnosti je rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, ktorá je v zlom technickom 

stave, a tiež je potrebné jej materiálno-technické zabezpečenie pre jej kvalitné fungovanie. 

 

 

2.1.5. Obyvateľstvo 

 

Nasledujúca časť prezentuje štruktúru obyvateľstva podľa jednotlivých charakteristík, 

ako sú pohlavie, vek, vierovyznanie, vzdelanie, atď. Tabuľka ukazuje počet obyvateľov 

bývajúcich v obci Dubovica do roku 2014 na základe údajov zo Štatistického úradu SR. 

 

Tabuľka 7 Vývoj počtu obyvateľov žijúcich v obci za obdobie 2005 - 2014 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Muži 750 741 735 743 759 771 759 754 757 747 

Ženy 739 739 746 742 747 757 745 741 742 732 

Spolu 1 489 1 480 1 481 1 485 1 506 1 528 1 504 1 495 1 499 1 479 

% žien 49,6 49,9 50,4 50,0 49,6 49,5 49,5 49,6 49,5 49,5 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

 

 

Vývoj počtu obyvateľov mal od roku 2005 do roku 2010 nárast v priemere o 6,5 

obyvateľa ročne, pričom v roku 2010 obec dosiahla najvyšší počet obyvateľov t. j. 1528. Od roku 

2010 sa do roku 2014 počet obyvateľov znižoval a v roku 2014 sa počet obyvateľov dostal na 

úroveň z roku 2005.  Pomer mužov a žien na celkovom počte obyvateľov je veľmi rovnaký 

a v každom roku sa približuje k 50% podielu mužov a žien. 

 

 

Hustota obyvateľov 
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 Tabuľka prezentuje hustotu obyvateľov na km2. Hustota obyvateľstva bola v roku 2014 

pod úrovňou Slovenska. Z dlhodobého hľadiska je v obci rovnovážny pohyb hustoty 

obyvateľstva. V roku 2005 dosiahla hustota hodnotu 86,4 a až do roku 2014 mala v rámci obce 

veľmi mierne výkyvy. V roku 20014 však tento ukazovateľ dosiahol hodnotu 86,8.  

 

 

Tabuľka 8 Hustota obyvateľstva k 31. 12. podľa územia a roku (osoba/km2) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dubovica 86,4 86,6 86,4 86,4 86,7 88,5 88,1 87,4 87,3 86,8 

Okres Sabinov 114,8 115,5 116,1 116,8 117,9 119,0 106,1 106,8 107,4 107,9 

Prešovský 
kraj 

88,9 89,1 89,3 89,5 89,8 90,1 90,8 91,0 91,2 91,3 

Slovenská 
republika 

109,9 110,0 110,1 110,3 110,5 110,8 110,1 110,3 110,4 110,5 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

 

V rámci okresu Sabinov bola hustota obyvateľov v rozmedzí rokov 2005 až 2010 mierne 

stúpajúca a v nasledujúcom období od roku 2011 až do roku 2014 hustota obyvateľov mala 

klesajúcu tendenciu. 

V rámci Prešovského kraja bola hustota obyvateľov od roku 2005 až do roku 2014 

stúpajúca v priemere o 0,25 obyvateľa na km2. 

 

2.1.5.1 Obyvateľstvo podľa vierovyznania a národnosti 
 

Náboženské zloženie obyvateľstva 

Prevažujúcim vierovyznaním v obci je rímskokatolícke vyznanie. Podľa sčítania 

obyvateľov domov a bytov z roku 2011 sa k nemu hlási 92,8% obyvateľov. Druhú najpočetnejšiu 

skupinu, ktorú tvoria osoby s gréckokatolíckym vyznaním, ktorých je v obci 3,0%. U 55 osôb 

(3,7%) nebolo zistené náboženské vyznanie. 

 

Tabuľka 9 Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa vierovyznania (v %) 

  

SĽDB 1991 SODB 2001 SODB 2011 

Počet % Počet % Počet % 
Rímskokatolícka cirkev 1 334 97,9 1 418 97,7 1 394 92,8 

Gréckokatolícka cirkev 10 0,7 23 1,6 45 3,0 

Pravoslávna cirkev 0 0 1 0,1 0 0 
Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania 0 0 2 0,1 2 0,1 

Apoštolská cirkev 0 0 0 0 1 0,1 



Program rozvoja obce Dubovica                                    
                                                                                                                                                                  

Programové obdobie 2015-2024 29 

Bez vyznania 1 0,1 1 0,1 4 0,3 

Ostatné 0 0 0 0 1 0,1 

Nezistené 17 1,2 7 0,5 55 3,7 

Spolu 1 362 100,0 1 452 100,0 1 502 100,0 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

 

Obyvateľstvo podľa národnosti 

Z hľadiska národnostného zloženia je prevažná väčšina obyvateľov obce slovenskej 

národnosti – na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 je podiel populácie 

slovenskej národnosti 96,3%. Oproti predchádzajúcim sčítaniam ide o pokles približne o 3%, 

ktorý je však v prevažnej miere spôsobený nezistenou národnosťou u 3% obyvateľov. V malej 

miere je zastúpená česká národnosť (0,2 %), rusínska národnosť (0,1 %), iná (0,1 %). 

 
Tabuľka 10 Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti  

  

SĽDB 1991 SODB 2001 SODB 2011 

Počet % Počet % Počet % 

Slovenská 
republika 1 357 99,6 1 442 99,3 1 446 96,3 

Rusínska 0 0 1 0,1 2 0,1 

Česká 5 0,4 6 0,4 3 0,2 

Iná 0 0 

3 0,2 

2 0,1 

Nezistená 0 0 49 3,3 

Spolu 1 362 100,0 1 452 100,0 1 502 100,0 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

 

 

2.1.5.2 Stav a pohyb obyvateľstva v obci 

 

Prirodzený prírastok obyvateľstva 

Prirodzený prírastok obyvateľstva v obci dosahuje počas väčšiny sledovaného obdobia 

pozitívne hodnoty. Výnimku tvoria roky 2007 a 2012, kedy obec zaznamenala úbytok 

obyvateľstva. V posledných štyroch rokoch hrubá miera prirodzeného prírastku oproti 

predchádzajúcemu obdobiu výrazne klesá. 

 

Tabuľka 11 Prirodzený prírastok obyvateľstva za posledných 10 rokov 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prirodzený prírastok obyvateľstva (Osoba) 

Dubovica 11 5 -8 8 15 12 3 -2 3 3 

Hrubá miera prirodzeného prírastku obyvateľstva (Promile) 

Dubovica 7,4 3,4 -5,4 5,4 10,1 7,9 2,0 -1,3 2,0 -2,0 

Okres Sabinov 7,4 6,6 7,0 7,3 10,5 8,6 8,3 7,7 7,0 7,1 
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Prešovský kraj 3,7 3,5 3,3 4,1 5,1 4,5 4,4 3,2 3,2 3,2 

Slovenská 
republika 

0,2 0,1 0,1 0,8 1,5 1,3 1,7 0,6 0,5 0,7 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

Počet živonarodených 

Hrubá miera živorodenosti dosiahla v roku 2014 hodnotu 10,1 promile. Táto hodnota je 

porovnateľná s hodnotou dosiahnutou v Slovenskej republike, je však takmer o 5 promile nižšia 

než v okrese Sabinov. Najvyššiu hrubú mieru živorodenosti za posledných 10 rokov obec 

zaznamenala v roku 2009 (16,8 promile). 

 

Tabuľka 12 Hrubá miera živorodenosti za posledných 10 rokov 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Narodení (Osoba) 

Dubovica 19 17 10 19 25 22 14 14 16 15 

Živonarodení (Osoba) 

Dubovica 19 17 10 19 25 22 14 14 16 15 

Hrubá miera živorodenosti (Promile) 

Dubovica 12,8 11,5 6,7 12,8 16,8 14,5 9,3 9,3 10,7 10,1 

Okres Sabinov 15,6 15,0 14,8 15,2 17,3 15,9 15,8 15,3 14,6 15,0 

Prešovský kraj 12,3 12,0 11,8 12,5 13,5 13,1 12,7 11,6 11,5 11,4 

Slovenská 
republika 10,1 10,0 10,1 10,6 11,3 11,1 11,3 10,3 10,1 10,2 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

 

Počet zomretých 

Hrubá miera úmrtnosti v obci dosiahla v roku 2014 hodnotu 12,1 promile, čo je o 2,6 

promile viac než je hodnota tohto ukazovateľa za Slovenskú republiku. Vysoká hodnota 

ukazovateľa naznačuje demografické starnutie populácie v obci. 

 

 

Tabuľka 13 Hrubá miera úmrtnosti za posledných 10 rokov 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zomretí (Osoba) 

Dubovica 8 12 18 11 10 10 11 16 13 18 

Hrubá miera úmrtnosti (Promile) 

Dubovica 5,4 8,1 12,1 7,4 6,7 6,6 7,3 10,7 8,7 12,1 

Okres Sabinov 8,1 8,3 7,9 7,9 6,8 7,3 7,5 7,7 7,6 7,9 

Prešovský kraj 8,5 8,5 8,6 8,4 8,4 8,5 8,3 8,4 8,3 8,2 

Slovenská 
republika 

9,9 9,9 10,0 9,8 9,8 9,8 9,6 9,7 9,6 9,5 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 
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Migrácia obyvateľstva 

Migrácia v obci má v sledovanom období skôr negatívny trend. Napriek niekoľkým 

rokom s pozitívnou hodnotou migračného salda, má priemerná hrubá miera migračného salda 

medzi rokmi 2005 – 2014 hodnotu -2,7 promile, čo znamená priemerný úbytok migráciou 

približne 3 osoby ročne. V roku 2014 zaznamenala obec najvýraznejšiu negatívnu hrubú mieru 

migračného salda -11,4 promile, čo predstavuje úbytok 17 osôb vysťahovaním. 

 

Tabuľka 14 Prehľad migrácie obyvateľstva obce za posledných 10 rokov 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba) 

Dubovica 14 11 19 9 28 23 10 12 14 8 

Vysťahovaní z trvalého pobytu (Osoba) 

Dubovica 13 25 10 13 22 13 27 19 13 25 

Migračné saldo (Osoba) 

Dubovica 1 -14 9 -4 6 10 -17 -7 1 -17 

Hrubá miera migračného salda (Promile) 

Dubovica 0,7 -9,4 6,1 -2,7 4,0 6,6 -11,3 -4,7 0,7 -11,4 

Okres Sabinov -1,9 -0,4 -1,3 -1,8 1,8 -1,4 -1,3 -1,2 -2,3 -2,8 

Prešovský kraj -1,4 -1,1 -1,4 -1,6 -1,3 -1,5 -1,7 -1,3 -1,4 -1,9 

Slovenská 
republika 0,6 0,7 1,3 1,3 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

 

Celkový prírastok obyvateľstva 

Vzhľadom na nepriaznivé demografické trendy v oblasti prirodzeného prírastku 

obyvateľstva a migrácie dochádza v obci k úbytku obyvateľov. Obec zaznamenala výraznejší 

celkový prírastok obyvateľstva v rokoch 2009 a 2010, za posledné štyri roky bol však pozitívny 

prírastok zaznamenaný iba v roku 2013 (4 osoby). V roku 2014 dochádza k najvyššiemu 

celkovému úbytku obyvateľov od roku 2005. Hrubá miera celkového prírastku obyvateľstva 

dosahuje v roku 2014 hodnotu -13,4 promile. 

 

Tabuľka 15 Celkový prírastok obyvateľstva za posledných 10 rokov 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba) 

Dubovica 12 -9 1 4 21 22 -14 -9 4 -20 

Hrubá miera celkového prírastku obyvateľstva (Promile) 
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Dubovica 8,1 -6,1 0,7 2,7 14,1 14,5 -9,3 -6,0 2,7 -13,4 

Okres Sabinov 5,5 6,3 5,7 5,5 12,3 7,2 7,0 6,5 4,6 4,2 

Prešovský kraj 2,3 2,4 1,8 2,5 3,8 3,0 2,7 1,9 1,9 1,3 

Slovenská 
republika 0,8 0,8 1,4 2,1 2,3 1,9 2,2 1,2 0,9 1,0 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

Sobášnosť a rozvodovosť 

Ku koncu roka 2014 sa hrubá miera sobášnosti pohybovala na úrovni 6,7 promile, čo 

predstavuje 10 sobášov. Obec si udržuje relatívne stabilnú sobášnosť počas sledovaného 

obdobia, pričom hodnota hrubej miery sobášnosti je vyššia než hodnota tohto ukazovateľa 

v Slovenskej republike, Prešovskom kraji aj v okrese Sabinov.  

 

Tabuľka 16 Prehľad počtu sobášov v obci za posledných 10 rokov 
 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sobáše (Počet v jednotkách) 

Dubovica 10 9 10 9 12 8 5 9 6 10 

Hrubá miera sobášnosti (Promile) 

Dubovica 6,8 6,1 6,7 6,1 8,1 5,3 3,3 6,0 4,0 6,7 

Okres Sabinov 5,8 5,1 5,5 5,9 5,2 5,8 5,7 6,1 6,1 5,8 

Prešovský kraj 5,5 5,4 5,6 5,9 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,6 

Slovenská 

republika 

4,9 4,8 5,1 5,2 4,9 4,7 4,8 4,8 4,7 4,9 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

 

 Obec je charakteristická nízkou rozvodovosťou, hrubá miera rozvodovosti vyššia než 1 

promile bola zaznamenaná iba v rokoch 2010 a 2012. Tento stav je spôsobený aj náboženským 

postavením obyvateľov obce. 

 
Tabuľka 17 Prehľad počtu rozvodov v obci za posledných 10 rokov 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rozvody (Počet v jednotkách) 

Dubovica 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 

Index rozvodovosti (Percento) 

Dubovica 0,0 11,1 10,0 0,0 8,3 25,0 20,0 22,2 0,0 0,0 

Hrubá miera rozvodovosti (Promile) 

Dubovica 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 1,3 0,7 1,3 0,0 0,0 

Okres Sabinov 0,5 1,0 0,8 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 1,3 

Prešovský kraj 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 

Slovenská 
republika 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 
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2.1.5.3 Veková štruktúra obyvateľstva 

 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľov kopíruje demografické trendy prebiehajúce 

v Slovenskej republike. Dochádza k poklesu podielu obyvateľstva v predproduktívnom veku 

a k nárastu podielu obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku. 

Tabuľka 18 Veková štruktúra obyvateľstva za posledných 10 rokov – hlavné vekové 
kategórie 

Rok 
14 rokov alebo menej Od 15 do 64 rokov 65 rokov alebo viac 

Spolu  Počet % Počet % Počet % 
2005 336 22,6 987 66,3 166 11,1 1489 

2006 322 21,8 985 66,6 173 11,7 1480 

2007 310 20,9 996 67,3 175 11,8 1481 

2008 305 20,5 998 67,2 182 12,3 1485 

2009 287 19,1 1026 68,1 193 12,8 1506 

2010 300 19,6 1031 67,5 197 12,9 1528 

2011 279 18,6 1025 68,2 200 13,3 1504 

2012 272 18,2 1024 68,5 199 13,3 1495 

2013 270 18,0 1026 68,4 203 13,5 1499 

2014 255 17,2 1016 68,7 208 14,1 1479 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

  

Nasledujúca tabuľka predstavuje vývoj počtu obyvateľov podľa 5 ročných vekových 

skupín. K najvyššiemu nárastu došlo vo vekových skupinách od 20-24 a 70-74 rokov a naopak, k 

najväčšiemu poklesu došlo vo vekových skupinách 10-14 a 30-34 rokov. Sledovanie jednotlivých 

vekových skupín je dôležité z hľadiska formovania ponuky služieb a formovania infraštruktúry 

v obci Dubovica. 

 
Tabuľka 19 Štruktúra obyvateľov v päťročných vekových kategóriách 

 Obdobie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
4 roky alebo menej 93 90 84 88 92 102 93 93 85 74 

Od 5 do 9 rokov 108 97 94 90 87 90 90 82 89 87 

Od 10 do 14 rokov 135 135 132 127 108 108 96 97 96 94 

Od 15 do 19 rokov 133 133 131 125 140 141 139 130 127 107 

Od 20 do 24 rokov 114 126 134 134 139 135 138 134 130 147 

Od 25 do 29 rokov 125 112 113 122 119 121 121 125 130 127 

Od 30 do 34 rokov 124 125 122 111 117 117 104 104 104 99 

Od 35 do 39 rokov 103 99 104 112 113 114 120 117 110 112 

Od 40 do 44 rokov 92 91 87 91 96 102 97 101 107 109 

Od 45 do 49 rokov 82 85 93 93 95 92 89 85 89 91 

Od 50 do 54 rokov 68 70 70 76 71 78 81 88 90 90 

Od 55 do 59 rokov 69 69 73 66 65 64 71 70 72 68 

Od 60 do 64 rokov 77 75 69 68 71 67 65 70 67 66 

Od 65 do 69 rokov 55 62 64 65 78 73 69 65 63 66 

Od 70 do 74 rokov 43 37 41 46 42 49 56 57 58 69 

Od 75 do 79 rokov 25 28 32 35 36 36 30 31 36 30 
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Od 80 do 84 rokov 26 29 23 21 18 18 21 26 25 23 

Od 85 do 89 rokov 15 15 12 12 13 14 19 16 16 12 

Od 90 do 94 rokov 2 2 3 2 5 6 3 3 4 6 

Od 95 do 99 rokov 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 

Spolu  1489 1480 1481 1485 1506 1528 1504 1495 1499 1479 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube. 

 

2.1.6. Vzdelanie a zamestnanosť 

 

 V obci Dubovica majú najvyšší podiel vo vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva občania so 

základným vzdelaním (270), s učňovským vzdelaním bez maturity (258), s úplným stredným 

odborným vzdelaním s maturitou (247) a bez vzdelania (289).  

Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia s dosiahnutým stupňom bakalárskym (26), 

inžinierskym, magisterským a doktorandským (55).  

 

Tabuľka 20 Obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania (SODB 2011) 
Základné Učňovské (bez 

maturity 
Stredné 

odborné (bez 
maturity) 

Úplné stredné 
učňovské (s 
maturitou) 

Úplné 
stredné 

odborné (s 
maturitou) 

Úplné 
stredné 

všeobecné 

270 258 201 43 

 

 247 49 

Vyššie odborné Vysokoškolské 
bakalárske 

Vysokoškolské 
mag., inž., dok. 

Vysokoškolské 
doktorandské 

Bez 
vzdelania 

Nezistené 

11 26 55 0 289 53 

 Zdroj: http://census2011.statistics.sk/tabulky.html 

 

Graf znázorňuje štruktúru vzdelanostnej úrovne obce na základe stupňa dosiahnutého 

vzdelania.  

 

 

http://census2011.statistics.sk/tabulky.html


Program rozvoja obce Dubovica                                    
                                                                                                                                                                  

Programové obdobie 2015-2024 35 

Graf 1 Obyvateľstvo podľa vzdelania 
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Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, SODB 2011 
 

Z uvedenej štruktúry obyvateľstva je zrejmé, že počet ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva je nižší (644) ako ekonomicky neaktívne obyvateľstvo (858).  Vysoký počet 

ekonomicky neaktívneho obyvateľstva je spôsobený tým, že v tejto kategórii je prevažná väčšina 

nepracujúcich dôchodcov (291) a detí do 16 rokov a študenti SŠ a VŠ (455).  Existuje ale 

predpoklad, že ekonomicky neaktívne obyvateľstvo sa môže v budúcnosti výrazným spôsobom 

podieľať na štruktúre aktívneho obyvateľstva po ukončení vzdelania a zaradenia sa do 

pracovného života.  

 
Tabuľka 21 Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity (SODB 2011) 
 Počet % 

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 

Osoby ekonomicky aktívne 379 265 644 58,85 41,15 100 

- na materskej dovolenke 0 8 8 0,00 100,00 
 

100 

- pracujúci dôchodcovia 5  5 10 50,00 50,00 100 

- nezamestnaní 57 67 124 45,97 54,03 100 

- vypomáhajúci (neplatení) členovia 
domácnosti v rodinných podnikoch 

3 1 4 75,00 25,00 100 

Osoby ekonomicky neaktívne 377 481 858 43,94 56,06 100 

- na rodičovskej dovolenke 0 43 43 0,00 100,00 100 

- nepracujúci dôchodcovia 123 168 291 42,27 57,73 100 

- ostatní nezávislí 7 5 12 58,33 41,67 100 

- deti do 16 rokov, študenti SŠ, VŠ 222 233 455 48,79 51,21 100 

- ostatní závislí, nezistení 25 32 57 43,86 56,14 100 

Obyvateľstvo spolu 756 746 1 502 50,33 49,67 100 

Zdroj: www.census2011.statistics.sk/tabulky.html 

 

http://www.census2011.statistics.sk/tabulky.html
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Štruktúra zamestnanosti 

 
V roku 2011 pracovalo najviac obyvateľov obce v stavebníctve (103), ďalšie najväčšie 

zastúpenie pracujúcich obyvateľov tvorilo odvetvie vo výrobe odevov (49), veľkoobchodu (47), 

verejnej správy a obrany (38), kovovýrobe (34).  

Štruktúra ekonomicky aktívnych obyvateľov obce  odzrkadľuje vzdelanostnú štruktúru 

obyvateľov obce. Prevažná časť obyvateľov obce je bez vysokoškolského vzdelania, preto aj 

odvetvia, vyžadujúce si tento vzdelanostný stupeň, sú zastúpené pomerne nízkym počtom 

obyvateľov pracujúcich v sektore napr. inžinierske stavby, zdravotníctvo a vzdelávanie.  

Obec chce prostredníctvom vzdelávacích programov podporiť vzdelanostnú úroveň 

obyvateľov, predovšetkým školiacimi a inými formami dovzdelávania a zvyšovania si 

kvalifikácie pri výkone svojej doterajšej pracovnej činnosti resp. pri uplatnení sa na trhu práce. 

 

 

Tabuľka 22 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetví s najvyšším počtom 
ekonomicky aktívnych osôb  (SODB 2011) 

Odvetvie Počet 
zamestnaných Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 12 

Lesníctvo a ťažba dreva 11 

Výroba odevov 49 

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

10 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 34 

Výroba strojov a zariadení i. n. 28 

Výroba nábytku 11 

Výstavba budov 
In 

19 

Inžinierske stavby 18 

Špecializované stavebné práce 103 

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 21 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 47 

Pozemná doprava a doprava potrubím 12 

Ubytovanie 10 

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 10 

Verejná správa a obrana 38 

Vzdelávanie  28 

Zdravotníctvo 10 

Sociálna práca bez ubytovania 17 

Nezistené 29 

Zdroj: www.census2011.statistics.sk/tabulky.html 

 

Vývoj nezamestnanosti 

http://www.census2011.statistics.sk/tabulky.html
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Nezamestnanosť v Prešovskom kraji je dlhodobo vyššia oproti celkovej evidovanej 

nezamestnanosti v SR. Za posledných 10 rokov bola najnižšia v roku 2007 (12,1 %). 

V nasledujúcich rokoch sa zvyšovala, čo bolo s najväčšou pravdepodobnosťou dôsledkom 

hospodárskej krízy. Za posledné dva roky dochádza k postupnému poklesu nezamestnanosti. Ku 

koncu roka 2014 bola aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji 17,5 % 

a v okrese Sabinov 21,86 %. Miera evidovanej nezamestnanosti mužov je nižšia oproti ženám, čo 

môže byť spôsobené uplatniteľnosťou sa na trhu práce. 

 

Tabuľka 23 Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12. daného roka (v %) 
Územie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Slovenská republika 11,4 9,4 8,0 8,4 12,7 12,5 13,6 14,4 13,5 12,3 

Prešovský kraj 15,8 13,7 12,1 12,9 18,3 17,8 19,0 20,7 19,4 17,5 

Okres Sabinov 21,11 19,25 17,55 18,07 25,04 25,71 26,75 28,44 23,68 21,86 

- muži 18,67 16,27 14,20 15,13 23,17 23,00 24,46 26,84 21,32 19,34 

- ženy 24,31 23,24 22,14 22,13 28,51 29,59 29,96 30,61 27,01 25,39 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 

 Z hľadiska vekovej štruktúry tvoria v okrese Sabinov najväčšiu kategóriu 

nezamestnaných uchádzači a uchádzačky vo veku od 35 do 49 rokov – spolu 2 161 uchádzačov 

a uchádzačiek. Veková štruktúra evidovaných nezamestnaných v okrese je porovnateľná so 

štruktúrou v SR a Prešovskom kraji. K zvýšeniu nezamestnanosti žien dochádza vo vekovej 

kategórii 35 – 49 rokov, pričom táto kategória tvorí až 1 153 evidovaných nezamestnaných žien 

v okrese Sabinov.  

 

Tabuľka 24 Veková štruktúra uchádzačov o zamestnanie k 31.12.2014 
Vek Slovenská republika Prešovský kraj Okres Sabinov 

Spolu Muži Ženy 

15-24 65 496 15 620 1 338 830 508 

 25-34 90 003 19 753 1 694 908 786 

35-49 125 639 26 090 2 161 1 008 1 153 

50 a viac 92 643 

 

17 064 1 254 636 618 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 
 

 

Verejné služby zamestnanosti 

 Na zabezpečovanie práva občanov na zamestnanie je zriadený ÚPSVaR ako 

verejnoprávna inštitúcia, ktorý v rozsahu svojej pôsobnosti, ako jeden z viacerých subjektov, 

v súčinnosti s reprezentatívnymi organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov vykonávajú 

politiku zamestnanosti. ÚPSVaR je hlavnou inštitúciou realizujúcou politiku práce, čo je systém 

podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní na pracovné miesta trhu práce formou 
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sprostredkovania zamestnania, poskytovania poradenstva, prispôsobovaním profesijnej 

štruktúry nezamestnaných a zamestnancov pomocou rekvalifikácií, podporovanie vytváranie 

nových pracovných miest zamestnávateľmi pomocou poskytovania príspevkov v rámci aktívnej 

politiky trhu práce a poskytovaním podpory v nezamestnanosti. Pri poskytovaní verejných 

služieb zamestnanosti obec spolupracuje s ÚPSVaR v Prešove pri vytváraní dočasných 

pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zachovania pracovných návykov 

dlhodobo nezamestnaných. Obec spolupracuje rovnako aj pri realizácií aktívnej politiky trhu 

práce (APTP), v rámci ktorej sa pomocou nástrojov APTP podporuje predovšetkým vytváranie 

nových pracovných miest zamestnávateľmi, ako aj obcou samotnou. Obec v oblasti aktívnej 

politiky zamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných občanov v rámci aktivačných prác 

a malých obecných služieb. V prevažnej miere výkon týchto pracovných činností zahŕňa údržbu 

verejných priestranstiev.  

 

 

2.1.7. Bývanie 

 

 Budovy, ktoré sa nachádzajú na území obce, plnia prioritne obytnú funkciu. Nachádza sa 

tu prevažne individuálna výstavba, časť bytového fondu je v hromadnej bytovej výstavbe. 

 

Tabuľka 25 Početnosť bytového fondu 

Byty podľa typu budovy  Obývané byty Neobývané byty Nezistené Spolu 

Byty v bytových budovách 336 32 0 368 

Byty v budovách s jedným bytom 319 31 0 350 

Byty v budovách s dvoma bytmi 17 1 0 18 

Byty v budovách s troma alebo viac bytmi 0 

 

0 0 0 

Byty v nebytových budovách 0 0 0 0 

Nezistené 0 0 0 0 

Spolu 336 32 0 368 

 Zdroj: http://census2011.statistics.sk/tabulky.html 

 

Z hľadiska vlastníctva boli najpočetnejšou skupinou byty vo vlastných rodinných 

domoch 312. Iná forma vlastníctva bola zastúpená 11 bytmi. V bytových domoch je evidovaných 

12 bytov v osobnom vlastníctve. Obec nemá k dispozícií žiaden obecný byt. 

 

Tabuľka 26 Obývané byty podľa formy vlastníctva 
Vlastné byty v 

bytových 
domoch 

Byty vo 
vlastných 
rodinných 

domoch 

Obecné byty Družstevné byty Iné 

http://census2011.statistics.sk/tabulky.html
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12 312 0 0 11 

Zdroj: JUHAŠČÍKOVÁ, I., ŠKÁPIK, P., ŠTUKOVSKÁ, Z. 2013. Základné údaje zo SODB 2011: Byty v 
SR, krajoch, okresoch a obciach. Bratislava: ŠÚSR. ISBN 978-80-8121-291-8 
 

 

Vybavenosť bytov a iné charakteristiky 

Z hľadiska typu kúrenia tvoria najpočetnejšiu skupinu (222) byty s ústredným lokálnym 

kúrením. 6 obytných jednotiek je vykurovaných diaľkovým ústredným kúrením, iný typ kúrenia 

je využívaných v 94 obytných jednotkách. 2 obytné jednotky sú bez kúrenia. 

 

Tabuľka 27 Obývané byty podľa typu kúrenia 

Ústredné diaľkové Ústredné lokálne Iný typ kúrenia Bez kúrenia 
6 222 94 2 

Zdroj: JUHAŠČÍKOVÁ, I., ŠKÁPIK, P., ŠTUKOVSKÁ, Z. 2013. Základné údaje zo SODB 2011: Byty v 
SR, krajoch, okresoch a obciach. Bratislava: ŠÚSR. ISBN 978-80-8121-291-8 
 

Najčastejšími zdrojmi energie využívanými na kúrenie sú plyn (301 obytných jednotiek) 

a pevné palivo (23 obytných jednotiek). Len jedná časť obytných jednotiek využíva na kúrenie 

elektrinu. Iný resp. žiadny typ kúrenia využívajú len 3 obytné jednotky. 

 

Tabuľka 28 Obývané byty podľa zdrojov energie používaných na vykurovanie 

Plyn Elektrina Kvapalné palivo Pevné palivo Iný Žiadny 
301 1 0 23 1 2 

Zdroj: JUHAŠČÍKOVÁ, I., ŠKÁPIK, P., ŠTUKOVSKÁ, Z. 2013. Základné údaje zo SODB 2011: Byty v 
SR, krajoch, okresoch a obciach. Bratislava: ŠÚSR. ISBN 978-80-8121-291-8 
 

Z hľadiska počtu obytných miestnosti sú najpočetnejšou skupinou byty s 5 a viac 

obytnými miestnosťami. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria byty s 2 a 3 obytnými 

miestnosťami. 

 

Tabuľka 29 Obývané byty podľa počtu obytných miestností 
1 obytná 

miestnosť 
2 obytné 

miestnosti 
3 obytné 

miestnosti 
4 obytné 

miestnosti 
5  a viac 

obytných 
miestností 

Nezistené 

  5 33 89 89 125 0 

Zdroj: JUHAŠČÍKOVÁ, I., ŠKÁPIK, P., ŠTUKOVSKÁ, Z. 2013. Základné údaje zo SODB 2011: Byty v 
SR, krajoch, okresoch a obciach. Bratislava: ŠÚSR. ISBN 978-80-8121-291-8 
 

Najviac obytných domov bolo postavených medzi rokmi 1961 – 1970, významná bola aj 

výstavba v 70-tych rokoch a tiež v období rokov 1946 - 1960.  
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Graf 2 Obývané byty podľa obdobia výstavby 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube 
 
 

2.1.8. Podnikateľské subjekty 

 

V obci Dubovica má sídlo niekoľko podnikateľských subjektov a tiež dvaja súkromne 

hospodáriaci roľníci (SHR), ktoré poskytujú pracovné miesta prevažne obyvateľom obce. 

Napriek tomu je väčšina obyvateľov nútená dochádzať za zamestnaním mimo obec do blízkych 

väčších miest (Lipany, Sabinov, Stará Ľubovňa, Prešov, Košice), kde sa nachádzajú priemyselné 

prevádzky zamestnávajúce podstatnú časť obyvateľstva celého regiónu. 

 

Podnikateľské subjekty, resp. živnostníci so sídlom alebo prevádzkou v Dubovici: 

AGROFARM MOLČAN, s. r. o. – poľnohospodárska výroba 

CIPOL, s. r. o. – čistiace a upratovacie služby 

CISKO, s. r. o – stavebná činnosť 

ČASKY, s. r. o. – stavebná činnosť 

DANMARK reality, spol. s. r. o. – realitná činnosť 

ELSA-elektro s. r. o. – maloobchodná/veľkoobchodná činnosť 

FREMAK, s. r. o. – stavebná činnosť 

GLOBAL ELEKTRIK, s. r. o. – kovovýroba 

GOMA ELEKTRO, s. r. o. – maloobchod – kúpa a predaj tovaru 

GREEN TEAM SB, s. r. o. – služby  v oblasti poľovníctva a záhradníctva 

Hviezda Art, s. r. o. – pohostinská činnosť 

JOPA – SK, s. r. o.  – maloobchod/veľkoobchod 
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LESANA  PB, spol. s. r. o. – drevárstvo 

ODDYCHOVÉ CENTRUM – „ŽLIABKY“ s. r. o. – voľnočasové aktivity 

Renostan, s. r. o. – stavebná činnosť 

Sim-Pro, s. r. o. – maloobchod/veľkoobchod v oblasti kúpy a predaja 

SMARTPACK, s. r. o. - maloobchod/veľkoobchod v oblasti kúpy a predaja 

TREND GROUP, s. r. o. – stavebná činnosť 

E & G - EISEN – STAHL, s. r. o. – kovovýroba 

HONOR – METAL SLOVAKIA, spol. s. r. o. – kovoobrábanie 

J&J Trade Slovakia, s. r. o. – rýchle občerstvenie 

 

Živnostníci: 

Eva Molčanová – vedenie účtovníctva 

Stanislav Fritz – stolárstvo a služby v lesníctve a poľovníctve 

Mária Andrejová – zákazkové krajčírstvo 

Jozef Sedlák – občerstvenie 

Jozef Ceperko – automobilový priemysel 

Peter Roba – maloobchod s potravinami, ovocie-zelenina 

FUTBALOVÝ KLUB Slovenského futbalového zväzu v Dubovici, združenie – organizovanie 

športových, kultúrnych, spoločenských podujatí 

Jozef Miženko – stavebné práce 

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo – prevádzka Dubovica – potraviny 

Obec Dubovica – prevádzkovanie lyžiarskych vlekov 

Baňas Peter – výkup dreva 

Šaro - poľnohospodárstvo 

 

Významné podnikateľské subjekty nachádzajúce sa v blízkosti obce Dubovica: 

Mesto Lipany - ODEVA, s. r. o. – odevný priemysel, MEDICPRODUCT, a. s. – farmaceutický 

priemysel, KOVOSTAV s. r. o. – strojárenský priemysel, Aluminium System, s. r. o. – výroba 

plastových okien, ORAC SLOVAKIA, s. r. o. -  výroba dekoratívnych prvkov, TEAM INDUSTRIES, s. 

r. o. – strojárenský priemysel, JK Slovakia, s. r. o. – montovanie nízkoenergetických montovaných 

domov, LIPTEC, s. r. o. – výroba komponentov z  hliníka 

Mesto Sabinov - ZŤS Sabinov, a. s. – strojárenský priemysel, SANAS, a. s. – výroba nábytku 

Mesto Stará Ľubovňa - TESLA, a. s. – elektrotechnický priemysel,  
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Mesto Prešov - LEAR, s. r. o. – výroba komponentov pre automobilový priemysel, PO Car, s. r. o. 

– automobilový priemysel, HONEYWELL, s. r. o.,  -  výroba turbodúchadiel a 

a turbokomponentov pre automobilový priemysel 

 

 

2.1.9. Školstvo 

 V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prešla materská aj základná škola do 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V súčasnosti je v obci riadne fungujúce školstvo. Obyvatelia 

obce môžu svoje deti umiestniť v materskej resp. základnej škole, pričom na výber je aj blízke 

školské zariadenia v neďalekom meste Lipany, ktoré je vzdialené od obce len 3 km. 

 

Materská škola  

Materská škola bola otvorená v roku 1980. Jej súčasťou je aj školská jedáleň, v ktorej sa 

stravujú aj  zamestnanci a žiaci ZŠ, zamestnanci OcÚ a dôchodcovia (128 stravníkov).  Pôvodne 

to bola trojtriedna MŠ, ale v súčasnosti je len dvojtriedna z dôvodu zníženia počtu zapísaných 

detí, a tiež v dôsledku poklesu narodených detí v obci. V školskom roku 2013/2014 existovala aj 

jedna doobedňajšia trieda a vyučovací proces bol prispôsobený pre jedného žiaka, ktorý si 

vyžadoval špeciálne vzdelávacie potreby. Materskú školu v súčasnosti navštevuje 46 žiakov.  

 

Tabuľka 30 Štruktúra materskej školy v obci podľa školských rokov 
Školský 

rok 
 

Počet 
žiakov 

 

Počet žiakov so 
špeciálnymi 

vzdelávacími 
potrebami 

Počet 
tried 
spolu 

 

Počet 
pedagogických 

pracovníkov 

Počet 
nepedagogických 

pracovníkov 

2009/2010 41 x 2 4 4 (z toho 3 školská 
jedáleň) 

2010/2011 39 x 2 4 (z toho 1 dohoda) 4 (z toho 3 školská 
jedáleň) 

2011/2012 42 x 2 4 (z toho 1 dohoda) 4 (z toho 3 školská 
jedáleň) 

2012/2013 47 x 2 4 4 (z toho 3 školská 
jedáleň) 

2013/2014 48 1 2 + do 
obedu 3 

4 4 (z toho 3 školská 
jedáleň) 

2014/2015 49 1 2 + do 
obedu 1 

4 + 1 z ÚPSVaR 4 (z toho 3 školská 
jedáleň) 

2015/2016 47 1 2 + do 
obedu 1 

4 + 1 z ÚPSVaR 4 (z toho 3 školská 
jedáleň) 

Zdroj: Obecný úrad Dubovica 
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Základná škola 

História fungovania základnej školy siaha až do 16. storočia a nepretržite sa píše až do 

súčasnosti. V roku 1814 mala škola 102 žiakov vo veku od 6-12 rokov.  Dnes škola poskytuje 

výchovno-vzdelávacie služby pre 1 až 4 stupeň a spolu ju navštevuje 52 žiakov. Súčasťou ZŠ je aj 

školský klub. Zariadenie tvoria 4 triedy, ktoré je potrebné rekonštruovať (rozvody vody, plynu, 

elektriny) a zabezpečiť interiérové vybavenie pre kvalitnejšie poskytovanie vzdelávacích služieb 

(školské lavice so stoličkami, interaktívna tabuľa, IKT vybavenie).  

Jednou z najdôležitejších časti rekonštrukcie je komplexná rekonštrukcia budovy pre jej 

stavebno-technické zlepšenie vlastností (rekonštrukcia strechy, výmena strešnej krytiny, 

zateplenie fasády, výmena okien, rekonštrukcia vnútorných fasád, maľby, rekonštrukcia 

kúrenia.) 

 

 

 

 

 

Tabuľka 31 Štruktúra základnej školy v obci podľa školských rokov 
Školský rok Počet žiakov Počet tried 

spolu 
Počet 

pedagogických 
pracovníkov 

Počet 
nepedagogických 

pracovníkov 
2009/2010 62 4 6 2 

2010/2011 66 4 6 2 

2011/2012 64 4 6 2 

2012/2013 61 4 6 2 

2013/2014 56 4 6 2 

2014/2015 51 4 6 2 

2015/2016 52 4 6 2 

Zdroj: Obecný úrad Dubovica 
 

Súčasťou materskej aj základnej školy je asfaltové a malé detské ihrisko na vykonávanie 

športovej činnosti súvisiace s vyučovaním procesom v oblasti podpory športu a pohybovej 

aktivity. Tieto ihriská sú v nepostačujúcom technickom aj materiálnom stave, a preto obec 

v budúcnosti plánuje vybudovanie ďalších športovísk pre deti a mládež v obci ako aj 

vybudovanie detského dopravného ihriska v areáli materskej školy.  

Telesná výchova sa vyučuje v priestoroch triedy v zimnom období a v letných mesiacoch 

sa vyučuje v blízkych priestoroch na asfaltovom ihrisku, resp. na malom detskom ihrisku. 

Telocvičňa v školskom zariadení neexistuje, preto je to jedna z prioritných požiadaviek pre 

kvalitnejší rozvoj športovo-pohybovej činnosti detí navštevujúcich školské zariadenie v obci. 
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Mimoškolské aktivity za účasti žiakov MŠ aj ZŠ pri príležitosti kultúrnych podujatí organizované 

obcou – MDŽ, Dubovický jurmak, Mikuláš, Úcta k starším. 

 

 

2.1.10. Sociálna starostlivosť 

 

V obci Dubovica neexistuje zariadenie na poskytovanie sociálnych služieb pobytovou 

formou. Služby súvisiace so  zabezpečením sociálnej starostlivosti poskytuje obec iba formou 

opatrovateľskej starostlivosti. Ostatné služby s tým súvisiace obyvatelia obce využívajú 

prevažne v okresnom meste Sabinov a Prešov.  

Obec má záujem v budúcnosti vybudovať v nevyužívanej budove „Prevádzkarne“ 

zariadenie pre starších obyvateľov a dôchodcov, ktorí by mohli takého zariadenie využívať 

v prípade, že sa ocitnú v zlej sociálnej situácií a budú odkázaní na pomoc inej osoby. V prípade 

možnosti financovania a realizácie takejto aktivity zo zdrojov EÚ resp. iných verejných zdrojov 

bude vyvíjať úsilie na výstavbu takéhoto zariadenia pretože z vlastných zdrojov to nebude 

možné financovať. 

Na území Prešovského samosprávneho kraja poskytuje sociálne služby 268 

poskytovateľov zabezpečujúcich rôzne druhy sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách: 

- sociálne služby krízovej intervencie, 

- sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, 

- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku, 

- sociálne služby s poskytnutím telekomunikačných technológií, 

- podporné služby, 

- odborné činnosti. 

V okrese Sabinov sa nachádza 10 zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby občanom 

odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách definuje 

sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto 

činností, ktoré sú zamerané na: 

- prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 

podporu jej začlenenia do spoločnosti, 
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- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 

fyzickej osoby, 

- riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

- prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

 

Tabuľka 32 Zariadenia sociálnych služieb nachádzajúce sa v okrese Sabinov 
Názov zariadenia    Počet zariadení 

v okrese Sabinov 
Počet miest v 
zariadení 

Nocľaháreň 0 0 

Útulok 1 6 

Domov na polceste 0 0 

Zariadenie núdzového bývania 0 0 

Zariadenie pre seniorov 2 130 

Zariadenie opatrovateľskej služby 0 0 

Rehabilitačné stredisko 1 12 

Domov sociálnych služieb (ambulantná forma) 0 0 

Domov sociálnych služieb (pobytová forma) 4 130 

Špecializované zariadenia 0 0 

Denný stacionár 2 33 

Zdroj: www.po-kraj.sk 

 Na území obce sú poskytované služby (v zmysle z. 448/2008 Zákon o sociálnych 

službách) v nasledujúcom rozdelení: 

 

Tabuľka 33 Sociálne služby poskytované v obci 

 
Poskytovaná služba 

Existencia 
služby v obci 

Áno Nie 

Sociálna služba na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie 
základných životných potrieb v nocľahárni, v nízko prahovom dennom 
centre 

 X 

Sociálna služba v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu  X 

Sociálna služba v zariadení pre seniorov  X 

Sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby  X 

Sociálna služba  v dennom stacionári  X 

Opatrovateľská služba X  

Prepravná služba  X 

Odľahčovacia služba  X 

Zdroj: Obec Dubovica 

 

V obci žijú obyvatelia, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok a túto sociálnu pomoc 

využívajú ako súčasť sociálneho zabezpečenia v našom štáte. Takéto sociálne zabezpečenie je 

možné využívať v prípade, že sa občan ocitne v zlej životnej situácii resp. v hmotnej núdzi, a teda  

jeho príjem nedosahuje životné minimum. V doleuvedenej tabuľke je rozdelenie obyvateľov 

http://www.po-kraj.sk/
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obce podľa evidencie nezamestnaných a podľa druhu poberanej sociálnej dávky v sledovanom 

období.  

 

Tabuľka 34 Počet evidovaných nezamestnaných a poberateľov sociálnych dávok 

Druh sociálnej dávky/príspevku 
Stav k 31. 12. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Celkový počet evidovaných nezamestnaných s trvalým 
pobytom v obci  

120 125 130 112 128 

Z toho žien 58 80 81 63 68 

Počet dlhodobo nezamestnaných s trvalým pobytom v 
obci 

47 61 65 60 61 

Počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi s trvalým 
pobytom v obci 

38 39 38 35 33 

Z toho žien 18 18 17 18 15 

Počet poberateľov príspevku na opatrovanie s trvalým 
pobytom v obci  

27 33 30 26 26 

Počet vyplácaných rodičovských príspevkov 579 557 471 422 435 

Počet vyplácaných rodičovských príspevkov na deti do 3 
r., ktorým je poskytovaná služba starostlivosti 
v zariadeniach 
 
ktorým je poskytovaná služba starostlivosti v 
zariadeniach 

1 0 0 0 0 

Počet detí do 3 rokov, ktorým je poskytovaná služba 
starostlivosti v zariadeniach 

6 0 0 0 0 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 Medzi cieľové skupiny, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, patria prevažne seniori, 

ale aj ostatní občania obce, ktorí sa nachádzajú v zlej sociálnej resp. nevyhovujúcej situácii. 

Medzi znevýhodnené skupiny, ktoré nemajú rovnaké šance a príležitosti, patria tiež ženy -

zamestnankyne s nezaopatrenými deťmi (slabá ponuka služieb na zosúladenie rodinného 

a pracovného života). 

Najväčší podiel na štruktúre vyplácaných dôchodkov majú poberatelia starobného (247 

obyvateľov) a vdovského dôchodku ( 69 obyvateľov). Od roku 2010 sa vývoj vyplácaného 

starobného dôchodku  do roku 2014 mierne znižuje.  Najnižšie zastúpenie v počte vyplácaných 

dôchodkov sú obyvatelia, ktorým je vyplácaný predčasný starobný (5) a invalidný dôchodok (2). 

 

Tabuľka 35 Počet vyplácaných dôchodkov a príspevkov obyvateľom s trvalým pobytom  

Druh dôchodku Stav k 31.12. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Starobný  254 260 257 251 247 

Predčasný starobný  7 8 5 2 5 

Invalidný s pokl. schop. VZČ do 70 % vr. 23 23 24 25 25 

Invalidný s pokl. schop. VZČ nad 70 %  26 24 24 25 20 

Invalidný spolu  49 47 48 50 45 

Vdovský 70 68 65 69 69 

Vdovecký  17 17 15 12 11 

Sirotský 15 17 19 19 17 

Invalidný z mladosti 1 1 1 2 2 
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Sociálny 1 1 1 1 0 

Úhrn 463 419 411 406 396 

Zdroj: Sociálna poisťovňa 

 

 Obec Dubovica ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa podieľa na 

vytváraní takých životných podmienok pre obyvateľov, ktoré podporujú ich osobnostný rozvoj a 

zamedzujú vzniku zlej životnej situácie občanov. 

 

 

2.1.11. Zdravotníctvo 

 

V obci neexistuje zdravotnícke zariadenie, a to aj z dôvodu blízkeho mesta Lipany 

a okresného mesta Sabinov, kde obyvatelia obce dochádzajú za primárnou zdravotnou 

starostlivosťou. 

V tabuľke máme možnosť vidieť rôznorodosť poskytovaných zdravotných služieb 

a zdravotníckych zariadení v okrese Sabinov 

 

Tabuľka 36 Zdravotnícka starostlivosť dostupná v okrese Sabinov 

Druh zdravotníckej starostlivosti 
Okres Sabinov 

2009 2010 2011 2012 2012 
Polikliniky samostatné 2 0 4 2 2 

Lekárne a výdajne liekov 10 12 30 15 16 

Výdajne zdravotníckych pomôcok spolu 0 1 0 0 0 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých 13 12 26 12 15 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti 10 10 20 11 10 

Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa 13 12 24 12 13 

Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa 1 1 4 2 2 

Samostatné ambulancie lekára špecialistu 26 31 54 30 34 

Rýchla zdravotnícka pomoc 0 3 4 2 2 

Zdroj: Štatistický úrad SR, databáza DATAcube 

 

 

2.1.12. Kultúra a šport 

 

Kultúrne pamiatky a zariadenia 

Obec Dubovica je významným strediskom kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatí, ktoré sa organizujú celoročne prevažne v centrálnej časti obce, kde sa nachádzajú 
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budovy spoločenského významu - obecný úrad, kultúrny dom, škola a kostol. Medzi významné 

kultúrno-spoločenské podujatia v obci patria Dubovický jurmak, Úcta k starším, Ďeň matiek, 

MDŽ a Deň detí.  

V obci sa nachádzajú dve významné kultúrne pamiatky (kostol, kaštieľ), ktoré sú 

situované v centre obce. Kostol „Očisťovania Panny Márie“, barokovo-klasicistický kostol so 

stredovekou vežou z prvej tretiny 14. storočia , obnovený po r. 1717 reštaurovaný koncom 18. 

storočia v roku 1908.  Kaštieľ, barokovo klasicistický, z polovice 18. storočia, upravený po II. 

svetovej vojne na obytný dvojdom.  

Jadro obce tvorí areál kostola lemovaný malým parkom a okolité objekty občianskej 

vybavenosti. Kostol je dominantou celej obce a údolia Dubovického potoka. Okolo kostola je 

viacero stredovekých náhrobkov, ktoré je potrebné udržiavať ako súčasť areálu pamiatky. 

Obec bola dlhodobo sídlom šľachtického rodu Dobajovcov. Z viacerých pôvodných 

kaštieľov a kúrií postavených v obci sa do dnešných dní dochoval len jeden, ktorý slúži ako 

rodinný dom.  

Jedným z najvýznamnejších rodákov obce bol Štefan Lazar, ktorý bol bývalým ministrom 

vnútra Slovenskej republiky. 

Súčasťou obce sú aj oddychové zóny a parky, ktoré sú vo veľkej miere využívané 

obyvateľmi obce. Tieto oddychové zóny sú zanedbané a vyžadujú si rozsiahle úpravy, ktoré by 

zvýšili kvalitu ich využívania. 

 

Športoviská, spolky a kultúrno - športové podujatia  

V obci sa organizujú aj športové podujatia – futbalové, stolnotenisové,  bowlingové 

turnaje a iné.  

Obec má vybudované futbalové ihrisko s fungujúcim futbalovým klubom. Mužská  aj 

mládežnícke kategórie hrajú v okresnej súťaži. Stav ihriska je vo vyhovujúcom stave pre 

uskutočňovanie prevažne futbalových zápasov, ale bola by vhodná rekonštrukcia hospodárskej 

budovy a šatní a tiež dobudovanie tribúny. Budova, ktorá slúži ako šatňa a hospodárska budova, 

je v zlom technickom stave a  vyžaduje si rekonštrukciu resp. nadstavbu. Sociálne zariadenia sú 

tiež v zlom technickom stave. Pre skvalitnenie a zároveň zvýšenie záujmu o pohybovú činnosť 

prostredníctvom tohto športu by bolo vhodné zabezpečiť sadu futbalových dresov pre mužské aj 

mládežnícke družstvo, futbalové lopty, rozlišovacie tričká, kužele a ostatné materiálno-technické 

vybavenie potrebné pre bežné fungovanie klubu.  

Obec z rozpočtu pravidelne prispieva na rozvoj športu. Pravidelnými príspevkami 

podporuje jednotlivé športovo-kultúrne aktivity: stolný tenis, futbal, Dubovický jurmak,  

bowlingové turnaje. 
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V obci sú zriadené spolky – Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie Žliabky.  

Kultúra v obci je v reprezentovaná ženskou folklórnou skupinou DUBOVIČANKA, mužskou 

folklórnou skupinou JAKHROM a žiackou folklórnou skupinou, fungujúcou pod názvom 

DUBOVIČANČEK (zastrešuje ju základná škola v Dubovici).  

Obec je členom združenia „ MAS Horná Torysa“ ktoré združuje 23 obcí a ich poslaním je 

predovšetkým rozvíjanie spolupráce regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni 

a propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činností medzi obyvateľmi.   

 

 

2.1.13. Cestovný ruch 

 

V južnej časti katastra obce, na svahoch v blízkosti Šarišskej vrchoviny, sa nachádza 

rekreačná oblasť Dubovické žliabky. Jedná sa o podhorské rekreačné stredisko regionálneho 

významu zamerané prevažne na zimnú rekreáciu. V súčasnosti je toto zariadenie v súkromnom 

vlastníctve a nevyužíva sa na svoje účely, no v regionálnom význame má toto zariadenie veľmi 

vysoký potenciál pre rozvoj CR a to nielen v obci ale aj v regióne. 

Atraktivitou pre cestovný ruch je aj veľmi pekne modelovaná a ekologicky zachovaná 

vidiecka lúčno-lesná krajina. Zalesnené časti katastra sú vhodné na rozvoj turistiky a 

agroturistiky. Vysoké prírodné a krajinárske hodnoty má aj príroda v širšom okolí. 

Najhodnotnejšie územia sú v masíve Bachurne južne od katastra obce. V dostupnej vzdialenosti 

je aj okraj pohorí Branisko a Levočské vrchy. Tieto vrchy sú však pomerne málo navštevované. 

Jednou z príčin je aj slabá informovanosť a ich malá propagácia, druhou príčinou je nedostatok 

služieb pre cestovný ruch a doplnkových atraktivít. Preto je výraznou potrebou tohto územia 

rozvoj rekreačných služieb, ktorého základom by mal byť rozvoj existujúcich rekreačných 

stredísk vrátane rekreačnej oblasti Dubovické žliabky.  

Rozvoj cestovného ruchu je jednou z priorít obce  Horná Torysa, lebo jeho rozvoj nie je 

možné efektívne zabezpečiť len v rámci jedného katastra. Tento región je vhodný na rozvoj 

prímestskej aj pobytovej rekreácie obyvateľov priľahlého územia vrátane obyvateľov a 

návštevníkov krajských miest Prešov a Košice. Existuje predpoklad, v prípade značného rozvoja 

CR, pre zvýšenie klientely z Poľskej republiky.  

Dôležitým krokom pre podporu rozvoja CR je napojenie sa na sieť regionálnych 

a lokálnych turistických chodníkov (Bachureň). Rovnako je možné využiť značenú turistickú 

trasu z Lipian do sedla pod Marduňou, prechádzajúcu obcou, ako základ pre rozvoj lokálnych 

turistických trás. V obci je potrebné poskytnúť pre tieto aktivity zázemie najmä v podobe 
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možností občerstvenia a stravovania, výhľadovo aj ubytovania, doplnené o dobré dopravné 

spojenie. 

 

Novým impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v časti Dubovické Žliabky by mohlo byť 

vybudovanie zariadení pre letnú rekreáciu. Medzi tieto navrhované zariadenia patria malé 

vodné nádrže a cyklistické trate. Vodné nádrže ako viacúčelové zariadenia môžu slúžiť v lete na 

kúpanie, v zime na korčuľovanie alebo ako zdroj vody na zasnežovanie, a celoročne ako 

vodozádržné protipovodňové zariadenia. Podobne viac ako polročné využitie môžu mať 

cyklistické trate – horská cyklistika môže byť ďalším rozvojovým programom rekreačnej oblasti. 

 

Ubytovacie zariadenia 

Na území obce sa nachádzajú 3 ubytovacie zariadenia. Z toho 2 zariadenia sú 

v súkromnom vlastníctve a sú v stave, ktorý nie je zodpovedajúci ich účelu. Je potrebná ich 

komplexná rekonštrukcia, aby bolo možné toto centrum rekreácie využívať v plnej miere a na 

účely, pre ktoré boli zariadenia postavené. Jedno ubytovacie zariadenie, Vivieto, v súčasnosti 

poskytuje ubytovanie formou rodinného privátneho zrekonštruovaného podkrovia so 

samostatným vchodom. Zariadenie má k dispozícii 8 lôžok (1x dvojlôžková izba s prístelkou, 1x 

trojlôžková izba, 1x trojlôžková izba s prístelkou).  Súčasťou tohto zariadenia sú aj doplnkové 

služby: kuchynka, kúpeľňa, samostatné WC, TV v každej izbe, WIFI pripojenie, terasa s grilom, 

možnosť parkovania vo dvore. 

Zvyšovanie kapacity ubytovacích zariadení je možné realizovať prístavbou a nadstavbou, 

súčasné chatové osady je možné rozšíriť o ďalšie chaty alebo menšie penzióny. V rekreačnej 

oblasti je potrebné doplniť aj ďalšie druhy a kategórie ubytovacích zariadení v nadväznosti na 

stravovacie služby, ktoré s tým nevyhnutne súvisia. 

Rozšírenie ponuky ubytovania má za cieľ zvýšiť návštevnosť obce, nielen strediska o 

ďalšie kategórie návštevníkov – turistov. 
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Stravovacie a reštauračné zariadenia 

V obci sa nenachádza stravovacie ani reštauračné zariadenie. Vyplýva to z nízkej 

kúpyschopnosti obyvateľov obce.  

 Keďže rekreačná oblasť Dubovické Žliabky nefunguje, zároveň nefunguje ani stravovacie 

zariadenie, ktoré je súčasťou  tohto rekreačného areálu. V budúcnosti má obec záujem na tom, 

aby toto zariadenie bolo plne funkčné a poskytovalo svoje komplexné služby – ubytovanie, 

stravovanie, rekreácia a v neposlednom rade propagácia obce na regionálnej a nadregionálnej 

úrovni. 

 

 

2.1.14. Rekapitulácia rozpočtu obce za roky 2009 – 2014 

 

 
Obec je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Je právnickou 

osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 

majetkom a s vlastnými príjmami. Výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone 

samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce je  jej rozpočet. Rozpočet je 

zostavovaný podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť štruktúru príjmov a výdavkov obce za obdobie 

rokov 2009-2014.  

 

Tabuľka 37 Hospodárenie obce celkom v EUR 

Rok 
Príjmy Výdavky Výsledok 

hospodárenia Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť 

2009 440 251,00 490 960,47 44025,95 427919,48 63040,99 

2010 1 710 742,00 1 548 642,22 1 710 742 1 544 731,45 3 910,77 

2011 1 167 154,00 1 032 261,64  1167 154 1 008 322,70 23 938,94 

2012 452 728,00 800 106,03 452 728,00 767 434,51                        32 671,52 

2013 456 180,00      507 082,59 456 180,00 461 841,53 45 241,06 

2014 716 141,00 876 063,75 716 141,00 861 606,29 14 457,46 

Zdroj: Obec Dubovica, 2015 
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Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania 

a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce 

alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. 

Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so 

samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.  

 

 

2.1.15. Samospráva 

 

Obec Dubovica bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to 

dňom volieb do orgánov samosprávy obcí roku 1990 

 

Právomoci a kompetencie obce 

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce sú dané: 

- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71) 

- Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

- Platnou právnou úpravou SR 

- Všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 

Ústavy SR) 

 

Organizačná štruktúra obce 

Súčasné zriadenie verejnej správy a administratívy reprezentuje obecný úrad. Obecný 

úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad zabezpečuje 

organizačné a administratívne záležitosti obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj 

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo je tvorené z 9 poslancov, 

ktorí sú volení obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.  Obec má zriadené obecné komisie: 

- Komisia na ochranu verejného záujmu, správa obecného majetku, sociálnych vecí, financií, 

vybavovanie sťažností, ochrana verejného poriadku, životného prostredia a výstavby 

- Komisia pre kultúru a vzdelanie 

- Komisia pre mládež, šport a cestovný ruch 

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky. 

 

Nasledujúca tabuľka prezentuje príslušnosť obyvateľov k jednotlivým úradom 

špecializovanej štátnej správy 
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Tabuľka 38 Príslušnosť obyvateľov k úradom ŠŠS 

Špecializovaný úrad   Miesto úradu 

Sídlo matričného úradu Dubovica 

Sídlo pracoviska daňového úradu Sabinov 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Lipany 

Sídlo Okresného súdu Prešov 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prešov 

Sídlo pracoviska okresného úradu Sabinov 

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 

Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Prešov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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2.1.16. Ex – ante hodnotenie – stav projektovej pripravenosti v rámci prioritných plánovaných aktivít 

Tabuľka 39 Ex – ante hodnotenie – stav projektovej pripravenosti v rámci prioritných plánovaných aktivít v tis. EUR 

P
o

r.
 č

. 

O
b

la
sť

 

Názov investície (obec, okres) 

Klasifikácia 
stavby - 
triedy 

Rok začatia 
- plán 

Technická 
príprava 
rok 

Cena podľa 
stavebného 

zámeru 
Navrhovaný objem finančných 
prostriedkov spolu v tis. EUR Finančné prostriedky podľa zdrojov v tis. EUR 

Rok 
dokončenia 

- plán 

ÚR: 

Celkom 

Z toho 
stavebná 

časť Rok 

Objem 
finančných 

prostriedkov 
celkom 

Z toho 
verejné 

investície 
Štátny 

rozpočet 

Rozpočet 
samosprávneho 

kraja 
Rozpočet 

obce 

Štátne 
účelové 

fondy 

Úvery 
so 

zárukou 
štátu 

Rozpočet 
EÚ Súkrr. zdroje 

Iné 
zdroje 

SP: 

PD: 

1
 

S
o

ci
á

ln
a

 o
b

la
sť

  

Rekonštrukcia 
a modernizácia 
zariadenia MŠ 

Školská 
budova  

 2016 - 

  
2016 - 
2017  300,00  -   30,00  - 15,00  - -  255,00  - -   2017 

2016 

2016 

 - 

2
 

 S
o

ci
á

ln
a

 o
b

la
sť

  

Rekonštrukcia 
a modernizácia 
zariadenia ZŠ 

Školská 
budova  

 2016  - 

  
 2016-
2017 80,00  -   8,00  - 4,00   -  -  68,00 -  -   2017 

 2016 

 2016 

 - 

3
 

 S
o

ci
á

ln
a

 o
b

la
sť

  

Vybudovanie vonkajšieho 
detského ihriska v areáli 

MŠ 
Školská 
budova   

 2016  - 

  
2016-
2017 15,00  -  1,50   - 0,75   - -   12,75 -  -   2017 

 2016 

 2017 

 - 

4
 

S
o

ci
á

ln
a

 o
b

la
sť

   

Vybudovanie 
telocvične a zabezpečenie 

jej materiálno-
technického vybavenia 

Školská 
budova  

 2016  - 

  
 2016-
2017 350,00  -   35,00  - 17,50   - -  297,50   - -   2017 

 2016 

 2016 

 - 

5
 

S
o

ci
á

ln
a

 o
b

la
sť

   

Výstavba tribúny pri 
futbalovom štadióne   

 2018  - 

  
 2018-
2020  50,00 -  5,00  -  2,50   - -   42,50  - -   2020 

 2018 

 2018 

 - 

6
 

S
o

ci
á

ln
a

 o
b

la
sť

   Rekonštrukcia 
a modernizácia objektu 

„Prevádzkarne“ za 
účelom využitia 

zariadenia pre seniorov 
   

 2017  - 

  
2017-
2018   20,00 -   2,00  - 1,00   -  - 17,00  -  -   2018 

 2017 

 2017 

 - 
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7
 

H
o

sp
. o

b
la

sť
  

Oprava a rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice    

 2016  - 

  
 2016-
2017 20,00   - 2,00  -   1,00  - -   17,00  - -   2017 

 2016 

 2016 

 - 

8
 

H
o

sp
. o

b
la

sť
   

 Rekonštrukcia 
a dobudovanie verejného 

osvetlenia   

 2016  - 

  
 2016-
2017  400,00 -   40,00  - 20,00   - -  340,00   -  -  2017 

 2016 

 2016 

 - 

9
 

H
o

sp
. o

b
la

sť
   

 Dobudovanie 
parkovacích miest a 

oplotenia pri cintoríne    

 2016  - 

  2016 25,00  -  2,50  -   1,25  - -   21,25  - -   2016 

 2016 

 2016 

 - 

1
0

 

H
o

sp
. o

b
la

sť
   

Odkúpenie pozemkov 
v časti IBV a zavedenie 

inžinierskych sietí    

 2018  - 

  
 2018-
2019 570,00   -  57,00 -  28,50  -  -  484,50   -  -  2019 

 2018 

 2018 

 - 

1
1

 

H
o

sp
. o

b
la

sť
   

 Rekonštrukcia a 
modernizácia hlavného 

mosta v obci   

 2016  - 

   2016 20,00   - 2,00  -  1,00  -  -  17,00   -  -  2016 

 2016 

 2016 

 - 

1
2

 

H
o

sp
. o

b
la

sť
   

Výstavba a rekonštrukcia 
miestny komunikácií     

 2016  - 

  
 2016-
2017 100,00   - 10,00  -  5,00   - -   85,00 -  -   2017 

 2016 

 2016 

 - 

1
3

 

H
o

sp
. o

b
la

sť
. 

Výstavba chodníkov v 
obci    

 2016  - 

    
 2016-
2017  50,00  -  5,00 -   2,50  - -  42,50  -  -   2017 

 2016 

 2016 

 - 

1
4

 

E
n

v
ir

o
n

m
e

n
t.

 o
b

l 

Výstavba a revitalizácia 
oddychovej zóny na 
hornom konci obce    

 2017  - 

    
2017-
2018  50,00   -  5,00 -   2,50  -  - 42,50   -  -  2018 

 2017 

 2017 

 - 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 



                                   

     

2.2. SWOT analýza 

 

Analýza SWOT patrí medzi základné nástroje strategického plánovania. Používa sa na 

hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktoré sa týkajú danej oblasti. Ide o 

metódu, ktorá sumarizuje množstvo faktov a informácií o skúmanej oblasti. Analýza SWOT 

odpovedá na otázku: „Kde sa teraz nachádzame?“. Umožňuje urobiť prehľad východiskovej 

situácie pred formulovaním stratégie. Je to metóda založená na skúsenostiach odborníkov. Silné 

a slabé stránky pomenúvajú súčasný stav riešenej problematiky v samospráve z hľadiska 

vnútorných faktorov – čo je v súčasnosti v území pozitívne a negatívne. Príležitosti a ohrozenia 

vyjadrujú predpoklad vplyvu vonkajších faktorov na budúci rozvoj územia.  

 

 

2.2.1. SWOT analýza sociálna oblasť  

Tabuľka 40 SWOT analýza sociálna oblasť (soc. oblasť, zdravotníctvo, školstvo, kultúra 

a šport) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Blízkosť okresných miest a krajského 

mesta s množstvom  odborných  

lekárskych  zariadení 

 Možnosť využitia opatrovateľskej 

služby pre občanov 

 Existencia predškolského zariadenia 

(materská škola) 

 Existencia základnej školy, 1.-4. ročník 

 Dobre fungujúca mimoškolská činnosť 

 Existencia spoločnej školskej jedálne s 

kuchyňou 

 Existujúce športové plochy a areály 

školy 

  Blízka dostupnosť stredných 

odborných škôl 

 Blízka dostupnosť vysokých škôl 

a univerzít  

 Existencia kultúrneho domu v obci 

 Existencia školskej knižnice 

s možnosťou využitia pre verejnosť 

 Pravidelné organizovanie kultúrno-

spoločenských akcií v obci 

 Existencia spolkov a záujmových 

združení  

 Existencia športovísk v obci 

 Existencia športových klubov v obci 

 Neexistencia zariadenia pre 

poskytovanie soc. služieb 

 Absencia stravovacieho zariadenia pre 

seniorov a sociálne odkázaných 

obyvateľov 

 Dlhodobo neriešené stavy údržby 

obecných budov a zariadení 

 Dlhodobo neriešený stav materiálno 

technického zabezpečenia 

 Zlý technický stav budovy 

predškolského zariadenia (materská 

škola) 

 Nedostatočné materiálno technické 

vybavenie predškolského zariadenia 

(materská škola) 

 Zlý technický stav detského ihriska pri 

MŠ a športového areálu pri ZŠ 

 Zlý technický stav budovy základnej 

školy (strecha) 

 Absencia telocvične pri ZŠ 

 Nedostatočné materiálno technické 

vybavenie základnej školy 

 Nedostatočné materiálno technické 

vybavenie a technický stav školskej 

jedálne a kuchyne 

 Zlý technický stav športovísk v areáli  
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školy 

 Zlé materiálno technické zabezpečenie 

športovísk v areáli školy 

 Absencia prírodného amfiteátra v obci 

 Zlé materiálno technické zabezpečenie 

športovísk v obci 

 Absencia tribúny pri futbalovom 

štadióne 

Príležitosti Ohrozenia 

 Vytváranie nových pracovných 

príležitosti v oblasti školstva, soc. 

práce, športu a kultúry 

 Zriadenie nových druhov sociálnych 

služieb 

 Možnosť výstavby a rekonštrukcie 

vhodných priestorov pre poskytovanie 

sociálnych služieb   

 Možnosť zriadenia stravovacieho 

zariadenia pre seniorov a sociálne 

odkázaných obyvateľov v obecných 

priestoroch 

 Rekonštrukcia a rozšírenie školských 

zariadení v obci 

 Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 

v školstve  

 Zefektívnenie spolupráce s krajským 

mestom na regionálnej úrovni 

 Rozšírenie ponuky mimoškolských 

aktivít pre žiakov základných škôl 

 Dobudovanie a vybavenie športových, 

športovo-rekreačných a oddychových 

plôch v obci  

 Skvalitnenie existujúcich areálov 

a doplnenie nových areálov pre 

potreby obyvateľov obce súvisiacich 

s lepším životom v obci 

 Možnosť získania finančných 

prostriedkov pre rozvoj obce v oblasti 

školstva, soc. práce, športu a kultúry 

 Podpora talentov v oblasti športu a 

kultúry 

 Skvalitnenie koordinácie a propagácie 

kultúrnych aktivít v obci 

 Obnova a doplnenie knižničného fondu 

školskej knižnice 

 Znížený záujem kvalifikovaného 

personálu poskytovať zdravotnú 

starostlivosť a služby s tým spojené  

 Rast počtu obyvateľov 

v poproduktívnom veku  

  Zhoršujúca sa sociálna situácia 

vybraných skupín obyvateľstva 

 Odchod kvalifikovaného personálu so 

sociálnym vzdelaním  

 Zvýšená úmrtnosť spôsobená 

zvýšeným počtom ochorení  

 Nedostatočné využívanie finančných 

prostriedkov z rôznych zdrojov 

financovania v oblastiach soc. práce, 

školstva, kultúry, športu a 

zdravotníctva 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 

údržbu kultúrnych zariadení 

 Nízke povedomie obyvateľstva 

v oblasti zdravotnej prevencie   

 Nízky záujem obyvateľov o využívanie 

predškolských a školských zariadení 

v obci 

 Znižujúci sa počet žiakov/obyvateľov 

obce 

 Vplyv nežiaducich javov na deti 

a mládež (oslabené vnímanie 

tradičných ľudských hodnôt, 

smerovanie k izolovanosti 

a uprednostňovanie virtuálneho sveta, 

hry s PC namiesto hier s rovesníkmi čo 

spôsobuje obmedzené stretnutia so 

„živými ľuďmi“) 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 

údržbu existujúcich športových 

objektov 
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 Decentralizácia služieb zo štátu na obec 

 

 Nedostatočné materiálne zabezpečenie 

a podpora talentovanej mládeže 

v jednotlivých druhoch športov 

 Nezáujem o organizovanie kultúrnych 

a spoločenských podujatí v obci 

 Slabá podpora kultúry zo stany štátu 

a VÚC 

 Pokles záujmu o niektoré hodnoty 

a tradície 

 Posun priorít mládeže ku konzumnej 

kultúre 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

2.2.2. SWOT analýza hospodárska oblasť  

Tabuľka 41 SWOT analýza hospodárska oblasť (cestovný ruch, zamestnanosť, 
podnikanie, poľnohospodárstvo, priemysel, služby a infraštruktúra) 
Silné stránky Slabé stránky 

 Existencia lyžiarskeho vleku v obci 

 Vhodné prírodné podmienky na rozvoj 

turistiky a cykloturistiky  

 Možnosť využitia pešej turistiky a 

agroturistiky v okolí obce 

 Blízkosť turistických atrakcií, 

historických pamiatok a rekreačných 

oblasti 

 Dostatok vzdelávacích inštitúcií 

v regióne 

 Bohatá tradícia remesiel v obci 

 Dostatok kvalifikovanej vzdelanej 

pracovnej sily 

 Dostatok lacnej pracovnej sily – ochota 

pracovať za nižšiu mzdu 

 Záujem o podnikanie v agrosektore 

 Záujem kvalifikovanej pracovnej sily 

o prácu v regiónu 

 Dobre rozvinutá sieť základných 

služieb 

 Dobre pokrytie signálom všetkých 

mobilných operátorov 

 Dobre napojenie na cesty I. triedy  

 Dobre napojenie na medzinárodnú 

cestnú sieť 

 Relatívne dobrá kvalita sieť miestnych 

komunikácií 

 Neexistencia ubytovacích zariadení 

s ponukou tradičných jedál 

 Slabá ponuka reštauračných služieb 

 Neexistujúce služby cestovného ruchu 

 Absencia turistických informačných 

tabúľ 

 Nevybudovaný jednotný informačný 

systém v CR 

 Nevyužívanie prírodného potenciálu 

pre rozvoj CR 

 Nedobudované a neoznačené turistické 

chodníky, cykloturistické a bežecké 

trasy  

 Nezáujem o zvyšovanie vzdelania 

a rekvalifikáciu 

 Stagnácia podnikateľskej sféry 

 Nedostatok podnikateľských subjektov 

v sektore malého a stredného 

podnikania  

  Odchod kvalifikovanej pracovnej sily 

z regiónu 

 Nedostatok pracovných príležitosti 

v obci a regióne 

 Nízke priemerné mzdy v regióne 

 Nutnosť odchodu za doplnkovými 

službami mimo obce 

 Chýbajúca prevádzka Slovenskej pošty 
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 Existencia vhodnej lokality pre 

vybudovanie IBV 

 Vybudované rozvody zemného plynu 

 Dostatočná kapacita trafostaníc  

 Rozvody elektrickej rozvodnej siete 

 Spracovaná projektová dokumentácia 

k vybudovaniu technickej 

infraštruktúry v obci 

 Účasť obce v združení „MAS Horná 

Torysa“ 

 Absencia miestnych komunikácií 

k novej IBV 

 Absencia chodníkov pre peších 

 Chýbajúce parkovisko a oplotenie pri 

obecnom cintoríne 

 Vysoká energetická náročnosť 

verejného osvetlenia 

 Chýbajúce rozvody zemného plynu 

k novej IBV 

 Absencia rozvodov elektrickej 

rozvodnej siete k novej IBV  

 Absencia poskytovateľa internetového 

pripojenia iného ako mobilní operátori 

 Nevyhovujúci stav oddychových zón  

 Nepriaznivý technický stav hlavného 

mosta 

 Zlý technický stav požiarnej zbrojnice 

 Nevyužívaný a zastaraný objekt 

budovy prevádzkarne 

 Chýbajúci kamerový systém v obci 

Príležitosti Ohrozenia 

 Vytvorenie nových pracovných 

príležitosti v oblasti CR, 

poľnohospodárstva, priemyslu a 

služieb 

 Podpora rozvoja spolupráce 

s regionálnymi informačnými centrami 

za účelom zviditeľnenia obce 

 Možnosť získania finančných 

prostriedkov z fondov EU na rozvoj 

obce 

 Podpora malých a stredných 

podnikateľov oblasti CR zo strany štátu 

 Výstavba a modernizácia turistických 

chodníkov  

 Výstavba cyklotrasy za účelom 

prepojenia obce s blízkym mestom 

Lipany 

 Revitalizácia verejných komunikačných 

priestorov a oddychových zón (obecné 

parky) 

 Zakladanie partnerstiev v oblasti 

cezhraničnej spolupráce pri rozvoji CR 

 Budovanie ubytovacích zariadení  

 Podpora podnikania a zavádzanie 

 Nedostatok finančných prostriedkov na 

rozvoj CR v obci a regióne 

 Rýchlejší rozvoj CR v okolitých 

regiónoch 

 Odchod kvalifikovanej pracovnej sily 

 Nevýhodné podmienky čerpania 

finančných prostriedkov z fondov EU 

 Zlé postavenie Slovenska a regiónov na 

trhu CR 

 Stavebné a legislatívne prekážky pri 

realizácii cyklistického chodníka 

 Nezáujem občanov o výstavbu 

cyklistického chodníka 

 Nedostatok pracovných miest v obci 

a s tým súvisiaca nízka zamestnanosť 

obyvateľov obce 

  Nedostatok kvalifikovaného 

školiaceho personálu pri organizovaní  

vzdelávania obyvateľov 

 Nezáujem vzdelávacích inštitúcií 

o školiacu činnosť 

 Vysoká konkurencia v podnikateľskom 

sektore 

 Neochota investorov o podnikateľské 
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nových netradičných foriem 

podnikania 

 Podpora organizovania kurzov 

celoživotného vzdelávania 

obyvateľstva 

 Spolupráca so vzdelávacími 

inštitúciami v regióne 

 Záujem obyvateľov o tradičné remesla 

a ich obnova 

 Propagácia podnikania  

 Poskytovanie stimulov pre začiatok 

podnikania 

 Zakladanie obecných podnikov za 

účelom zvýšenia zamestnanosti 

dlhodobo nezamestnaných obyvateľov 

obce 

 Vytváranie nových pracovných miest 

 Podpora vytvárania vhodných 

podmienok pre rozvoj služieb 

 Zvýšenie kvality a dĺžky cestnej 

infraštruktúry (cesty, chodníky) 

 Zvyšovanie bezpečnosti v cestnej 

doprave 

 Podpora mladých  rodín výstavbou 

nájomných bytov a možnosťou 

vybudovania  IBV 

  Výstavba komplexnej infraštruktúry k 

IBV 

 Zvýšenie počtu prípojok zemného 

plynu v obci  

 Rekonštrukcia existujúcich 

vodovodných rozvodov v obci 

 Zvýšenie počtu vodovodných prípojok  

 Rekonštrukcia existujúcich 

kanalizačných rozvodov 

 Zvýšenie počtu kanalizačných prípojok 

 Rozšírenie možnosti využitia pešej, 

cyklo a agroturistiky 

 Skvalitnenie občianskej vybavenosti 

v obci (výmena verejného osvetlenia, 

rekonštrukcia cintorína) 

 Zvýšenie bezpečnosti v obci 

vybudovaním kamerového systému 

 Možnosť rozvoja obce prostredníctvom 

účasti v združení – MAS Horná Torysa 

aktivity v regióne 

 Vysoké počiatočné vstupné náklady pri 

podnikaní 

 Globálne presuny výroby z dôvodu 

lacnejšej pracovnej sily 

 Neprispôsobenie sa časti pracovnej sily 

požiadavkám na trhu práce 

 Nezáujem obyvateľstva o poskytované 

služby v oblasti CR, priemyslu a služieb 

 Zhoršujúci sa stav miestnych 

komunikácií a obecných budov 

 Nevysporiadané pozemky pre výstavbu 

nájomných bytov a novej IBV  

 Nedostatok stavebných pozemkov pre 

záujemcov o IBV 

  Nedostatok finančných prostriedkov 

na vybudovanie infraštruktúry k novej 

IBV 

 Nezáujem o pripojenie sa na existujúce 

rozvody (kanalizácia, voda plyn)  

 

  

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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2.2.3. SWOT analýza environmentálna oblasť 

Tabuľka 42 SWOT analýza environmentálna oblasť (životné prostredie, protipovodňová 
ochrana, odpadové hospodárstvo) 
Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalitné životné prostredie 

 Vybudovaná ČOV v obci 

 Dostatočná kapacita ČOV 

 Dostatočná kapacita kanalizačnej siete 

 Dostatočné pripojenie na kanalizačnú 

sieť  

 Vybudovaná sieť rozvodov pitnej vody 

 Dostatočná kapacita rozvodov pitnej 

vody pre domácnosti  

 Vybudovaná kanalizácia na odvod  

dažďovej vody 

 Vypracovaný program odpadového 

hospodárstva 

 Vybudované zberné miesto na TKO 

 Zavedený separovaný zber 

komunálneho  odpadu 

 Nízke povedomie obyvateľstva 

o ochrane ŽP 

 Výskyt znečisťovateľov ovzdušia 

 Nevybudovaná kanalizačná sieť k novej 

IBV 

 Nevybudovaná sieť rozvodov pitnej 

vody k novej IBV 

 Absencia obecného kompostoviska  

 Absencia zelene spevňujúcej brehy 

vodného toku 

 Absencia protieróznych opatrení 

 Nedostatočná regulácia vodných tokov 

 Nedostatok zelene v oddychových 

zónach a obecných parkoch 

Príležitosti Ohrozenia 

 Zvyšovanie povedomia obyvateľstva 

o ochrane životného prostredia 

realizáciou vzdelávacích programov 

v oblasti ochrany ŽP 

 Regulácia korýt vodných tokov 

a revitalizácia ich okolia ako opatrenie 

protipovodňovej ochrany 

 Možnosti čerpania finančných 

prostriedkov z EU v oblasti vôd, 

ochrany ovzdušia, pôdy 

 Rozvoj ekologického 

poľnohospodárstva  a ekologizácia 

priemyselnej výroby 

 Výsadba zelených zón v obci  

 Výstavba obecného kompostoviska 

 Výstavba zberného dvora pre 

separovaný zber 

 Zabezpečiť efektívny separovaný zber 

v obci 

 Rozšírenie environmentálnej výchovy 

u deti predškolského a školského veku 

 Dodržiavanie noriem EÚ v oblasti 

produkcie znečisťujúcich látok 

v priemysle 

 Nedostatok finančných prostriedkov 

pri zabezpečení kvality ŽP v obci  

 Riziko vzniku čiernych skládok aj 

v blízkosti zdrojov pitnej vody 

 Zhoršenie zdravotného stavu 

obyvateľstva  v dôsledku 

nepriaznivého stavu ŽP 

 Rozvoj priemyselných odvetví 

s negatívnym dopadom na kvalitu ŽP 

 Nárast množstva vyvážaných odpadov 

 Nízka disciplína obyvateľstva 

a podnikov narábajúcimi s odpadmi 

 Neriešenie problémov existencie 

čiernych skládok 

 100-ročná voda - vznik živelných 

pohrôm 

 Poškodenie domov a budov pri zosuve 

pôdy 

 Prudké klimatické zmeny 
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 Realizácia protipovodňových opatrení 

– čistenie a spevnenie priehradzok na 

hornom konci obce 

 Realizácia protieróznych opatrení 

v rekreačnej oblasti obce 

 Revitalizácia a výsadba zelene v 

obecných oddychových zónach  

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

2.3. Analýzy vonkajšieho prostredia 

 

Obec Dubovica je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský kraj má 

v rámci Slovenskej republiky najvyššiu pôrodnosť a najvyšší prirodzený prírastok obyvateľstva. 

Vplyvom migrácie je však celkový prírastok obyvateľstva len druhý najvyšší v SR. V poslednom 

období dochádza k úbytku populácie v predproduktívnom veku a nárastu populácie 

v produktívnom a poproduktívnom veku. 

Z hľadiska sídelnej štruktúry má obec Dubovica výhodnú polohu s regionálnym 

významom a tiež na komunikačno-sídelnej rozvojovej osi, ktorá spája obec s priľahlými 

vyspelými mestami ako sú Lipany, Sabinov, Prešov, Stará Ľubovňa s pokračovaním do Poľskej 

republiky. Tento priestor je zároveň aj hospodárskym ťažiskom krajiny. Okres Sabinov má 

53 034 obyvateľov a hustota osídlenia je 107,88 obyvateľov na 1 km2.   

V blízkosti obce sa nachádza hlavná dopravná trasa, ktorá má celoslovenský až 

medzinárodný význam v smere na hraničný priechod do Poľskej republiky. 

V blízkosti obce je rozvinutý priemyselno-poľnohospodársky sektor.  Priemysel sa 

sústreďuje prevažne v krajskom meste. Po roku 1989 bola hospodárska základňa značne 

reštrukturalizovaná. Najväčšie a v minulosti strategické podniky zanikli, no v súčasnosti sú 

najväčšími ekonomickými subjektmi a zamestnávateľmi v Lipanoch (Odeva Lipany, 

Mediproduct, Kovostav), v Sabinove (ZŤS Sabinov, Sanas), v Prešove (Lear, Honeywell). 

V poslednej dobe ovplyvňuje oblasť obchodu prevažne príliv obchodných reťazcov, ktoré 

vybudovali a v súčasnosti budujú veľkokapacitné zariadenia maloobchodu. Zároveň tento faktor 

priniesol do regiónu nové pracovné miesta čo skvalitnilo celkový ekonomický rozvoj v oblasti 

obchodu, služieb, rekreácie a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva.  Prevažná časť priemyslu je 

koncentrovaná do blízkych okresných miest, ostatná časť okresu sa  orientuje prevažne na 

poľnohospodársku výrobu, čo súvisí aj s prevažujúcim vidieckym charakterom osídlenia okresu.   

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov ekonomického aspektu v regióne je cena práce. 

V roku 2013 bola priemerná mzda v Prešovskom kraji 799 EUR a v okrese Sabinov 760 EUR. 
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Obec Dubovica je v blízkosti mesta Lipany, čiže východisková situácia pri vyvíjaní aktivít 

súvisiacich z rozvojom obce je veľmi dobrá, čo zabezpečuje pozitívne komunikačné prostredie. 

 

Prešovský samosprávny kraj patrí medzi kraje ktoré zaostávajú za rozvojom ostatných 

slovenských regiónov ako aj regiónov EÚ. Jeho úroveň HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily 

nedosahuje ani 40 % úrovne v súčasných krajinách EÚ. A aj keď náskok sa postupne znižuje, toto 

znižovanie je mierne a pri súčasnom tempe rastu by hospodárstvo Prešovského kraja dosiahlo 

hladinu Európskej únie až v roku 2259.  

 

 Prešovský kraj sa na tvorbe celoštátneho hrubého produktu (HDP) podieľa objemom 9% 

čo je najmenší podiel zo všetkých krajov Slovenska. 

 Najvýznamnejším odvetvím hospodárstva Prešovského kraja je obchodná činnosť, ktorej 

sa v regióne venuje najviac podnikateľských subjektov. K významným hospodárskym odvetviam 

patrí aj spracovateľský priemysel, predovšetkým potravinársky, založený na poľnohospodárskej 

produkcii, odevný, textilný, drevospracujúci priemysel. V priemysle Prešovského kraja je 

zamestnaných približne 34 % ekonomický aktívneho obyvateľstva.  

 

 

2.3.1. Charakteristika špecifických stránok regiónu 

 

Prešovský kraj je územím s veľkým prírodným potenciálom, množstvom historických 

pamiatok, ľudovou architektúrou a folklórom. Uvedené skutočnosti vytvárajú predpoklad pre 

rozvoj cestovného ruchu v regióne. Vzhľadom na potenciál, ktorý má tento región v oblasti 

cestovného ruchu, existujú v súčasnosti veľké rezervy v oblasti poskytovania hotelových a 

reštauračných služieb. Veľkou výhodou priemyslu v kraji je jeho diverzifikácia.  

 

Prešovský kraj je známy ako región plný turistických atrakcií. Je to región kúpeľov s vyše 

400 minerálnymi a termálnymi prameňmi. Viac ako štvrtina všetkých kultúrnych pamiatok 

Slovenska sa nachádza práve na území Prešovského samosprávneho kraja. Okrem národných 

kultúrnych pamiatok v samotnom Prešove možno spomenúť mesto Bardejov s historickým 

centrom zapísaným v zozname svetového dedičstva UNESCO, Spišskú Kapitulu (UNESCO), 

stredoveké mesto Levoča s najvyšším dreveným oltárom na svete, jedinečný mestský hrad 

v Kežmarku, hrad Stará Ľubovňa zo 14-teho storočia, 26 drevených kostolíkov datovaných od 

15-teho storočia, unikátne Opálové bane v Dubníku, odkiaľ pochádza najväčší opál na svete, 
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prešovské soľné bane Solivary s technológiou zo 16. storočia, či Múzeum moderného umenia 

Andyho Warhola v Medzilaborciach. 

 Z celkovej rozlohy SR zaberá Prešovský kraj 18,3%  rozlohy. Napriek tomu, že podiel 

Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a  Nitrianskeho kraja predstavuje súhrne iba 34,8 % 

podiel na území SR, v týchto krajoch žije viac ako 46 % obyvateľstva. Najhustejšie obývaným 

krajom SR je Bratislavský s hustotou obyvateľstva 301 obyvateľov na km2 a najnižšia  hustota 

obyvateľstva je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (70 obyvateľov na km2). 

 Z celkového počtu sídiel tvoria až 92,9 % sídla do 1 999 obyvateľov, z ktorých najmä 

v horských a podhorských oblastiach prevládajú malé vidiecke sídla. Štruktúra osídlenia sa 

vyznačuje veľkou početnosťou malých obcí, najmä v severnej a severovýchodnej polohe. Značná 

časť obcí (63), čo predstavuje 9,47 %, nedosahuje veľkostnú kategóriu 100 obyvateľov. 23 sídiel 

má štatút mesta. 

 Kraj sa rozprestiera v smere západ – východ. Dĺžkou 250 km približné trikrát prekonáva 

svoju šírku. Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma samostatnými štátmi, Poľskom (360 

km), Ukrajinou (38 km) a s troma slovenskými krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským 

samosprávnym krajom.  

 Povrch Prešovského kraja je výrazne členitý, s pomerne vysokými horami, z ktorých 

najvyššie sú Vysoké tatry. Nachádza sa tu najvyššie položené mesto na Slovensku – 2 655 m 

vysoký Gerlachovský štít. Z celkovej výmery kraja 899 761 ha zaberá lesná pôda 49,1 %. 

 V bohatej a pestrej prírode Prešovského kraja sa nachádza množstvo chránených území.  

Najcennejšie sú národné parky – Tatranský národný park, Pieninský národný park a Národný 

park Poloniny, v juhozápadnom cípe zasahuje do územia kraj časť Národného parku Nízke Tatry. 

 Vo vekovej štruktúre je pre viaceré okresy Prešovského kraja, v porovnaní s ostatnými 

krajmi a okresmi SR typický nadpriemerný podiel obyvateľstva v  predproduktívnom 

a v produktívnom veku. Tento jav je charakteristický najmä v okresoch s vysokým podielom 

rómskeho obyvateľstva. V pohlavnej štruktúre obyvateľstva Prešovského kraja mierne 

prevládajú ženy (50,8 %). 

 Územie Prešovského kraja je národnostne nehomogénne. Viac ako 9/10 predstavuje 

obyvateľstvo slovenskej národnosti. Najpočetnejšími menšinami sú rusínska a ukrajinská. 

 Z hľadiska medzinárodnej dopravy má Prešovský kraj významnú polohu na sever – juh, 

ale aj východ – západ. Prechádza ním dôležitý hlavný severný cestný koridor Bratislava – Žilina – 

Poprad – Prešov – Košice, v smere sever – juh východný medzinárodný koridor Poľsko – Stará 

Ľubovňa- Prešov a Poľsko – Svidník - Prešov, ktorý pokračuje po spoločnej trase do Košíc 

a Maďarska. 
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 Čo sa týka leteckej dopravy na území regiónu je medzinárodné letisko Poprad, ktoré slúži 

hlavne pre región Tatier a ďalšie časti kraja majú letecké spojenie z medzinárodného letiska 

Košice.  

 Železničné trate medzinárodného, resp. celoštátneho významu sú Žilina – Košice – 

Medzilaborce a Plaveč – Prešov – Košice. 

 Verejnú autobusovú dopravu zabezpečujú linky Slovenskej autobusovej dopravy a linky 

súkromných prepravcov.  

 

Kľúčové charakteristiky pre ďalší ekonomický rozvoj regiónu: 

 

a) zaostávajúce miestne hospodárstvo 

 Príčiny zaostávania je možne rozdeliť do niekoľkých skupín: 

1. Nízka produktivita práce v sektoroch priemyslu a služieb 

2. Nízka miera využitia pracovných síl vzhľadom na vysokú nezamestnanosť 

3. Efektívnejšiemu rozvoju hospodárstva regiónu bráni aj nedostatočne vybudovaná 

infraštruktúra dopravných rýchlostných komunikácií 

 

b) nevyužitý rozvojový potenciál 

 Územie Prešovského kraja poskytuje veľký potenciál rozvoja a je schopný zvyšovať 

konkurencieschopnosť jeho hospodárstva. Medzi najsilnejšie stránky regiónu patria: 

1. Bohaté prírodné a kultúrno-historické danosti krajiny 

2. Strategická poloha na hranici troch krajín a v hraničnom pásme EÚ 

3. Mladá pracovná sila 

4. Priaznivé klimatické prostredie a pôdne pomery 

5. Výdatné zásoby minerálnych a liečivých prameňov a geotermálnych prameňov 

 

c) únik mozgov 

 Stálym a pretrvávajúcim javom v regióne je dlhodobé sťahovanie sa miestnych 

obyvateľov, ktoré súvisí s nízkou atraktivitou existujúcich pracovných miest a nízkou 

priemernou mzdou. Preto dochádza k problémom s udržaním kvalifikovanej pracovnej sily. 

d) sociálne napätie 

 Sociálne napätie v marginalizovaných skupinách obyvateľstva nepriaznivo vplýva na 

rozvoj hospodárstva. Problémom je aj regionálne rozmiestnenie a dostupnosť zariadení 

sociálnych služieb ide najmä o penzióny a domovy dôchodcov. 
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e) znečistenie životného prostredia 

 Životné prostredie Prešovského kraja, predovšetkým jeho juhovýchodná časť, patrí 

k najviac znečisteným oblastiam na Slovensku. Oveľa dôležitejšie je, že toto znečistenie rastie 

a môže ohroziť ekologickú stabilitu. Aktuálnym problémom Prešovského kraja je aj neustále 

ohrozenie ničivými záplavami. 

 

2.3.2. STEEP analýza 

 

STEEP faktory 

V analýze vonkajšieho prostredia bola použitá STEEP analýza, ktorá posudzuje vonkajšie 

faktory v sociálnej, technologickej, ekonomickej, ekologickej a politickej oblasti. Ide o problémy a 

zámery na celoštátnej či nadnárodnej úrovni, ktoré majú vplyv na miestny rozvoj. Zmeny v 

spoločnosti prebiehajú neustále, jednotlivé faktory sa vzájomne ovplyvňujú a nemožno ich 

posudzovať oddelene. 

 

Sociálne faktory 

Na vývoj spoločnosti majú v súčasnosti najväčší vplyv demografické zmeny – znižovanie 

celkového počtu obyvateľov, znižovanie počtu detí a zvyšovanie počtu seniorov, zvyšovanie 

priemerného veku obyvateľov, odchod obyvateľov v produktívnom veku do zahraničia za 

prácou a kariérou. Prejavujú sa zmeny v životnom štýle – rýchle životné tempo, viac stresu a 

menej pohybových aktivít, konzumný spôsob života, nárast kriminality a drogových závislostí, 

zhoršujúci sa zdravotný a fyzický stav populácie, množstvo informácií, vplyv techniky a médií. 

Dochádza k oslabovaniu tradičných ľudských hodnôt – zhoršovanie medziľudských vzťahov a 

komunikácie, peniaze ako meradlo hodnôt, kríza rodiny, zvyšovanie počtu rozvodov a detí 

narodených mimo manželstva. Na druhej strane sa posilňujú skupiny oživujúce tradície a 

tradičné hodnoty, ktoré sa týkajú stravovania, bývania a celkového životného štýlu 

 

Technologické faktory 

Rýchle tempo inovácií v technológiách, najmä informačných, podstatne zvyšuje 

produktivitu i kvalitu výroby, umožňuje ľahší prístup k zdrojom a službám, zlepšujú sa formy 

spolupráce na diaľku. Z technologického hľadiska došlo k výraznému zlepšeniu kvality zariadení 

a objektov, s tým však súvisí aj nárast financií potrebných na ich získanie, prevádzku a údržbu. 

Postupná informatizácia spoločnosti spôsobuje, že informácie z akejkoľvek oblasti sú šírené a 

dostupné nielen prostredníctvom elementárnych technológií (televízia, rozhlas, káblová 
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televízia.). K dispozícii sú aj vyspelejšie informačno-komunikačné technológie (počítače, 

internet, mobilné telefóny) a zariadenia domácej zábavy (domáce kiná, prehrávače hudby a 

videa, tablety, herné konzoly). 

 

Ekonomické faktory 

Až do roku 2008 sme zaznamenávali pozitívny makroekonomický vývoj a rast životnej 

úrovne obyvateľov. V posledných rokoch je vývoj vo svete a na Slovensku ovplyvnený 

ekonomickou krízou. Týka sa oblasti výroby, dopravy, obchodu, finančného kapitálu a spotreby. 

Obdobie krízy nepriaznivo vplýva na podniky, podnikateľov, verejný sektor, neziskový sektor, 

ako aj samotných obyvateľov. Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku nie je hodnotená 

ako dobrá. Prešovský kraj patrí z hľadiska výkonnosti ekonomiky medzi slabšie kraje v SR, a to 

vo všetkých ukazovateľoch – regionálny hrubý domáci produkt, priemerné mzdy, výška 

investícií a prírastok pracovných miest. Horšie sociálno-ekonomické podmienky spôsobujú 

obmedzenie výdavkov domácností na základné potreby, a to najmä v kategórii najmä mladých 

ľudí s rodinami a dôchodcov. Sociálno-ekonomická situácia niektorých skupín obyvateľstva je 

taká nepriaznivá, že sú odkázaní na pomoc obce či štátu. Vzdelávacie, kultúrne a športové 

aktivity sa stávajú pre niektoré skupiny obyvateľov nedostupné z ekonomických dôvodov. 

 

Ekologické faktory 

Medzi hlavné globálne ekologické problémy patria: znečisťovanie životného prostredia 

(ovzdušia, vôd a pôdy), poškodzovanie zdravia ľudí, populačná explózia, kyslé dažde, skleníkový 

efekt, zväčšovanie ozónovej diery, znižovanie tvorby kyslíka, ohrozenie biodiverzity, úbytok a 

znehodnocovanie pôdy, rozširovanie púští, úbytok lesov, nadmerné čerpanie nerastných 

zdrojov, nárast objemu odpadov a problémy s ich odstraňovaním. Hrozba zmeny klímy a jej 

negatívnych dôsledkov predstavuje v súčasnosti vážny problém. Najnápadnejším prejavom 

klimatickej zmeny je globálne otepľovanie. Popri čoraz častejších extrémnych prejavoch počasia 

(vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie sucho, silnejšie a prudšie búrky, povodne a pod.) 

treba do budúcnosti počítať najmä s rozšírenejším výskytom hmyzích a iných škodcov ako aj 

ľudských patogénov. Významným dôsledkom klimatickej zmeny bude ústup horských ľadovcov, 

častejší výskyt nebezpečných poveternostných javov a nárast hladiny svetových oceánov. 

Súčasná klimatická a energetická politika EÚ sa zameriava na 3 ciele: zníženie emisií 

skleníkových plynov, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov a úspora primárnej energetickej 

spotreby. 
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Politické faktory 

Z medzinárodného hľadiska možno považovať za najvýznamnejšie politické faktory 

poslednej dekády najmä vstup SR do NATO (2004), EÚ (2004) a Schengenského priestoru 

(2007), zavedenie eura (2009), globalizáciu ekonomiky a životného štýlu. Na zmiernenie 

dopadov ekonomickej krízy sú prijímané politické rozhodnutia v oblasti znižovania verejných 

výdavkov a zvyšovania príjmov do štátneho rozpočtu, čo negatívne ovplyvňuje podnikanie 

i aktivity samospráv. Rozpočty samospráv sú v podobe nižších príjmov v rámci podielových 

daní. Kvalitný výkon prenesených kompetencií zo štátu na samosprávy, najmä v oblasti školstva 

a sociálnych služieb je obmedzený znižovaním normatívov, a tým aj finančnými možnosťami na 

rozvoj týchto oblastí. Na Slovensku je možné pozorovať nízku dôveryhodnosť obyvateľov najmä 

v oblasti justície, korupčného správania vo verejnej správe a čerpania eurofondov. 

 

 

Tabuľka 43 STEEP analýza 

STEEP faktory 
Sociálne faktory Technologické 

faktory 
 

Ekonomické 
faktory 
 

Ekologické 
faktory 

Politické faktory 
 

- demografické 
zmeny 
- zmeny 
v životnom štýle 
- zmeny správania 
klientov 
 
 

- vysoké tempo 
inovácií týkajúcich 
sa technológií 
- vysoké tempo 
informatizácie 
spoločnosti 

- ekonomická kríza 
- nízka kvalita 
podnikateľského 
prostredia SR 
- obmedzené 
výdavky na 
základné potreby 
v domácnosti 

- globálne 
ekonomické 
problémy 
- hrozba zmeny 
klímy a jej 
dôsledkov 

- euro mena, 
členstvo SR 
v NATO, 
Schengenský 
priestor 
- globalizácia 
ekonomického 
priestoru 
- znižovanie 
verejných 
výdavkov SR 
- nízka miera 
dôvery 
obyvateľstva voči 
štátu 
- prenos 
kompetencií štátu 
na samosprávu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Analýza konkurencie 
 
Obec v súvislosti s vnímaním konkurenčného prostredia iných miest a obcí z hľadiska 

občanov, návštevníkov a investorov. 
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Občania 

Miestna samospráva obce sa aj napriek obmedzenému rozpočtu snaží realizovať projekty 

a aktivity ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality života obyvateľov. Sú to najmä aktivity v 

oblasti: kultúry, sociálnych vecí, cestovného ruchu, dopravnej a technickej infraštruktúry a 

životného prostredia.  

 

Návštevníci 

Z hľadiska návštevníkov sa obec Dubovica snaží propagovať ako miesto, kde si návštevník 

môže odpočinúť, zašportovať a zrekreovať. V konkurenčnom prostredí v oblasti cestovného 

ruchu je Dubovica obcou s rozšírenými možnosťami na prilákanie turistov aj na dlhší pobyt, ale 

v rámci spolupráce s okolitými mestami a obcami, prípadne v ďalších partnerstvách sa môže 

stať dôležitou súčasťou plánovanej cyklotrasy, resp. turistickej trasy, ktorá by spájala obec 

s katastrom mesta Lipany a okolitými obcami. Pre miestnych aktérov v cestovnom ruchu to 

znamená intenzívne sa zaoberať skvalitňovaním ponuky služieb, tvorbou a propagáciou 

regionálnych produktov na vhodne zvolených trhoch.  

 

Podnikatelia 

Konkurenčné prostredie v oblasti vytvárania možností pre príchod investorov môžeme 

(pre obec Hanigovce) považovať za menej vyhovujúce, keďže obec sa nachádza v blízkosti mesta 

Lipany. V budúcnosti však táto možnosť zo strany obce vylúčená nie je. Obec má do budúcna 

možnosti pre zlepšenie podnikateľského prostredia v súvislosti s vyššie spomínaným rozvojom 

agroturizmu a turistiky. 
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3. Strategická a programová časť 

 

Základom pre spracovanie nového strategického dokumentu obce je nové programové 

obdobie v rámci ktorého sa bude môcť obec zapojiť do čerpania finančných prostriedkov 

z Európskych štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020. Tieto finančné zdroje budú zamerané 

na jednotlivé rozvojové aktivity obce.  

Program rozvoja obce je strategický dokument, ktorý obsahuje analýzu hospodárskeho, 

sociálneho a environmentálneho rozvoja, hlavné smery jej vývoja, stanovenie cieľov 

a prioritných potrieb.  

Dokument nadväzuje na viaceré regionálne a národné strategické dokumenty a je 

vyústením úzkej spolupráce vedenia obce, miestnych obyvateľov a inštitúcií pôsobiacich v obci. 

Prvotná fáza spracovania dokumentu pozostáva v definovaní jednotlivých cieľov, 

harmonogramu a rozdelenia úloh medzi členov pracovnej skupiny, ktorí sa podieľali na príprave 

dokumentu.  

V druhej fáze prípravy bol uskutočnený zber údajov od zamestnancov a obyvateľov obce 

a inštitúcií pôsobiacich na jej území. Ďalšie podklady pri tvorbe a príprave boli koncepčné 

materiály na miestnej úrovni (PHSR obce Dubovica 2003-2014 a jeho ex-post hodnotenie, PHSR 

PSK na roky 2008-2015, Program odpadového hospodárstva obce, Územný plán obce, rozpočet 

obce) ale aj štatistické údaje z verejne dostupných zdrojov resp. databáz (Štatistický úrad SR). 

Počas prípravnej fázy bola verejnosť informovaná o postupe prípravy dokumentu 

prostredníctvom informácií uvedených na úradnej tabuli a prostredníctvom obecného rozhlasu.  

Vedenie obce iniciovalo  niekoľko rozhovorov za účelom získania podnetov a námetov, ktoré 

boli použité a zapracované do dokumentu ako vstupné údaje pre prípravu a koncipovanie 

globálnych a strategických cieľov, prípadne aktivít a opatrení na realizáciu stanovených cieľov. 

Strategická časť dokumentu obsahuje stratégiu obce Dubovica, určuje hlavné ciele 

a priority rozvoja územia.  

Strategická časť pozostáva z troch oblastí: 

1. Sociálna oblasť 

2. Hospodárska oblasť  

3. Environmentálna oblasť 
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Globálny cieľ PRO – do roku 2024 skvalitniť životné podmienky obyvateľom obce 

a stabilizovať počet obyvateľstva 

 

Vízia obce Dubovica  

- do roku 2024 chceme z obce Dubovica vybudovať modernú obec s rozvinutým cestovným 

ruchom, ktorá poskytuje svojim obyvateľom kvalitné služby v zrekonštruovaných priestoroch 

obecných zariadení, dostatočné množstvo pracovných príležitostí, možnosti na vzdelávanie 

v zrekonštruovaných školských zariadeniach a možnosti na rekreáciu a oddych 

v revitalizovaných obecných oddychových zónach. 

 

1. Globálny cieľ – Sociálna oblasť 

Budovanie a modernizácia služieb obyvateľstvu a zlepšenie životných podmienok obyvateľov 

obce. 

 

Tabuľka 44 Špecifické ciele, opatrenia, aktivity – sociálna oblasť 

Špecifický cieľ  Opatrenie Aktivity Suma 
v tis. 
EUR 

1.1 Budovanie 
a modernizácia 
infraštruktúry soc. 
zariadení 

1.1.1 Príprava priestorov pre 
stretávanie sa obyvateľov 
v dôchodkovom veku 

rekonštrukcia a modernizácia 
existujúceho objektu „Prevádzkarne“ za 
účelom využitia zariadenia pre seniorov 
 

20,00 

materiálno-technické vybavenie 
zariadenia pre seniorov 

5,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby 

2,00 

personálne zabezpečenie činnosti 
zariadenia 

1,50 

1.1.2 Zabezpečenie 
stravovania pre seniorov 
a sociálne odkázaných 
obyvateľov 

personálne zabezpečenie činnosti 
stravovacieho zariadenia 

5,00 

1.1.3 Rekonštrukcia budovy 
na zriadenie centra pre 
mládež a matky s deťmi 

rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia 
priestorov prevádzkarne 

70,00 

materiálno-technické vybavenie 
zariadenia centra 

10,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu centra 

5,00 

personálne zabezpečenie činnosti centra, 
vzdelávanie zamestnancov a prepojenie 
na RĽZ 

3,00 

1.2 Skvalitnenie 
výchovno-
vzdelávacieho 
procesu v 
predškolských 
a školských 
zariadení 

1.2.1 Obnova a rozšírenie 
predškolského zariadenia – 
materská škola 

komplexná rekonštrukcia zariadenia MŠ 300,00 
obstaranie materiálno-technického 
vybavenia tried MŠ 

50,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie 
súvisiacu s rekonštrukciou MŠ 

10,00 

zvýšenie vzdelanostnej úrovne 
pracovníkov MŠ a podpora celoživotného 
vzdelávania 

5,00 
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Špecifický cieľ  Opatrenie Aktivity Suma 
v tis. 
EUR 

vybudovanie vonkajšieho detského 
ihriska v areáli MŠ (dopravné ihrisko) 

15,00 

1.2.2 Obnova a rozšírenie 
školského zariadenia – 
základná škola 

komplexná rekonštrukcia a modernizácia 
zariadenia ZŠ 

80,00 

obstaranie materiálno-technického 
vybavenia učební ZŠ 

10,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre rekonštrukciu ZŠ 

5,00 

zvýšenie vzdelanostnej úrovne 
pracovníkov aj žiakov ZŠ a podpora 
celoživotného vzdelávania 

3,00 

vybudovanie telocvične 
a zabezpečenie jej materiálno-
technického vybavenia 

350,00 

1.2.3 Podpora záujmovej 
činnosti a mimoškolských 
zariadení 

rekonštrukcia a modernizácia priestorov 
CVČ a školského klubu detí pri ZŠ 

15,00 

obstaranie materiálno-technického 
vybavenia mimoškolského zariadenia 

5,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie 2,00 
personálne zabezpečenie zariadenia 2,00 
vzdelávanie a dovzdelávanie pracovníkov 
mimoškolskej činnosti a podpora 
celoživotného vzdelávania 

1,50 

1.2.4 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stravovacieho zariadenia pri 
MŠ 

rekonštrukcia a modernizácia objektu 
školskej jedálne 

100,00 

materiálno-technické vybavenie školskej 
jedálne 

30,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie 5,00 
1.2.5 Rekonštrukcia 
a modernizácia školskej 
športovej infraštruktúry 

výstavba detského dopravného ihriska 10,00 
rekonštrukcia športového areálu MŠ a ZŠ 
a obstaranie materiálno-technického 
vybavenia 

15,00 

1.3 Doplnenie 
a skvalitnenie 
infraštruktúry pre 
rekreačný šport 

1.3.1 Výstavba 
a rekonštrukcia športovej 
infraštruktúry 

výstavba nových objektov pre rozvoj 
športu v obci (letné, zimné a netradičné 
športy) 

150,00 

príprava projektovej dokumentácie pre 
realizáciu nových objektov pre rozvoj 
športu 

3,00 

rekonštrukcia lyžiarskeho vleku 
v rekreačnej časti 

150,00 

výstavba tribúny pri futbalovom štadióne 50,00 
rekonštrukcia šatní pri futbalovom 
štadióne 

20,00 

1.3.2 Podpora pri 
organizovaní športových 
podujatí 

personálne zabezpečenie pri realizácií 
športových podujatí 

3,00 

materiálno-technické a finančné 
zabezpečenie pri realizácií športových 
podujatí 

5,00 

1.4 Zachovanie 
a podpora 
kultúrno-
historického 
dedičstva 

1.4.1 Výstavba prírodného 
amfiteátra pre 
usporadúvanie kultúrnych 
podujatí 

vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu amfiteátra 

2,50 

Vybudovanie prírodného amfiteátra pre 
usporadúvanie kultúrnych podujatí 

150,00 

materiálno-technické zabezpečenie 
amfiteátra 

30,00 
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Špecifický cieľ  Opatrenie Aktivity Suma 
v tis. 
EUR 

1.4.2 Rekonštrukcia a rozvoj 
školskej knižnice 

rozšírenie a modernizácia priestorov 
školskej knižnice pre potreby 
vzdelávacieho procesu a pre voľnočasové 
aktivity 

5,00 

zabezpečenie knižničného systému 
knižnice 

13,00 

rozšírenie knižničného fondu knižnice 5,00 
aktivity súvisiace s propagáciou knižnice 
a jej významom v spoločnosti, 
predovšetkým vo vyučovacom procese 

2,00 

organizovanie čitateľských krúžkov, 
besied s významnými ľuďmi a iných akcií 

2,00 

vypracovanie projektovej dokumentácie 1,00 
1.4.3 Organizácia 
pravidelných aj nových 
kultúrno-spoločenských 
podujatí 

organizácia existujúcich kultúrno-
spoločenských podujatí (Dubovický 
jurmak, Mikuláš, MDŽ, Deň detí, Úcta k 
starším) 

2,50 

organizácia nových kultúrno-
spoločenských podujatí  

2,50 

1.5 Propagácie 
a organizačné 
zabezpečenie 
v oblasti kultúry 

1.5.1 Vytvorenie podmienok 
pre propagáciu obce a jej 
okolia 

vypracovanie koncepcie pre propagáciu 
obce nielen prostredníctvom médií 

3,00 

personálne a finančné zabezpečenie pre 
dosiahnutie propagácie obce a jej okolia 

5,00 

návrh efektívnej web stránky a 
jej aktualizácia 

2,00 

1.5.2 Vytvorenie podmienok 
pre organizačné 
zabezpečenie kultúrnych 
podujatí v obci 

personálne a finančné zabezpečenie pre 
prípravu kultúrnych podujatí 

5,00 

príprava kalendára kultúrnych podujatí 1,50 
aktualizácia web stránky súvisiaca 
s realizáciou podujatí 

2,00 

1.5.3 Vytváranie 
partnerstiev na regionálnej 
a nadregionálnej úrovni 

vyhľadávanie a následné vytváranie 
partnerstiev potrebných pre rozvoj obce 

10,00 

realizácia spoločných projektov pre ďalší 
rozvoj obce 

20,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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2. Globálny cieľ – Hospodárska oblasť 

Podpora a rozvoj podnikateľských aktivít v obci v záujme zvyšovania zamestnanosti, 

skvalitnenia občianskej vybavenosti a rozvoja cestovného ruchu. 

 

Tabuľka 45 Špecifické ciele, opatrenia, aktivity – hospodárska oblasť 

Špecifický cieľ  Opatrenia Aktivity Suma 
v tis. 
EUR 

2.1 Podpora 
podnikateľských 
aktivít v CR 

2.1.1 Spolupráca 
podnikateľských subjektov 
pri poskytovaní služieb 
v agroturistike a CR 

Zabezpečenie personálnych kapacít pre 
podporu agroturistiky a rozvoja CR 

3,00 

2.2 Zabezpečenie 
účinnej propagácie 
obce 

2.2.1 Aktualizácia webovej 
stránky obce 

Zabezpečenie fin. prostriedkov 
potrebných pre fungovanie web stránky 

2,00 

Zabezpečenie pravidelnej aktualizácie 
web stránky prostredníctvom vytvorenia 
prac. miesta na tento účel 

1,50 

2.2.2 Budovanie 
informačných tabúľ 

Budovanie tabúľ slúžiacich na 
informovanie o obci 

3,00 

Budovanie a inštalácia smerových tabúľ 1,50 
2.2.3 Propagačná činnosť 
v cestovnom ruchu 

Organizácia regionálnych trhov slúžiacich 
na zviditeľnenie obce a jej okolia v rámci 
CR 

1,50 

Príprava a spracovanie buletínov, 
informačných máp a iných propagačných 
materiálov 

1,50 

Zriadenie infobodu pre zvýšenie 
informovanosti turistov a návštevníkov  

2,00 

Príprava projektov podporujúcich 
cezhraničné partnerstvá v oblasti CR 

3,00 

2.3 Budovanie 
relaxačno-
rekreačného 
zázemia obce 

2.3.1 Podpora vytvárania 
a udržiavania zaujímavých 
a nových atraktivít v obci 

Rekonštrukcia turistických trás 2,00 
Rekonštrukcia náučných chodníkov 5,00 
Revitalizácia a dostavba lyžiarskeho 
areálu 

10,00 

Rekonštrukcia oddychovej zóny (park 
v obci) 

7,00 

2.4 Vytváranie 
podmienok pre 
malé a stredné 
podnikanie 

2.4.1 Podpora budovania 
sieti malých a stredných 
firiem v obci 

Vytvoriť inštitucionálne podmienky pre 
podporu MSP 

3,00 

Zabezpečiť priestorové podmienky pre 
prevádzky MSP 

5,00 

Zriadenie obecného trhoviska 6,00 
2.5  Podpora 
zamestnanosti 
a sociálnej inklúzie 
rizikových skupín 
obyvateľov 

2.5.1 podpora klientov 
formou individuálneho 
poradenstva 

Zabezpečenie priestorov pre 
uskutočnenie poradenských služieb 

2,00 

2.5.2 Podpora získania 
zamestnania formou využitia 
nástrojov APTP, 
samozamestnania vo 
vidieckych oblastiach 

Realizácia školení a tréningov obyvateľov 
obce potrebných pre získanie 
zamestnania  

2,00 

2.6 Zabezpečiť 
výstavbu 
a rekonštrukciu 
miestnych 
komunikácií 

2.6.1 Výstavba 
a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií  

Vypracovanie projektovej dokumentácie 20,00 
Vysporiadanie pozemkov pod 
komunikáciami 

20,00 

Výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií na základe pozemkových 

100,00 
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Špecifický cieľ  Opatrenia Aktivity Suma 
v tis. 
EUR 

úprav 
Rekonštrukcia a modernizácia hlavného 
mosta v obci 

20,00 

Rekonštrukcia a zokruhovanie miestnych 
komunikácií 

400,00 

2.6.2 Výstavba cyklotrás 
a prepojenie sídiel regiónu 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
k realizácii cyklotrás 

1,80 

Výstavba cyklotrasy medzi obcou 
Dubovica a mestom Lipany 

100,00 

Zriadenie doplnkovej infraštruktúry 
(cyklostojany, odpočívadlo) 

5,00 

2.6.3 Výstavba a dostavba 
parkovísk 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
k realizácii stavby 

1,00 

Výstavba parkovacích miest a odstavných 
plôch v obci 

10,00 

2.6.4 Výstavba 
a rekonštrukcia chodníkov 
popri miestnych 
komunikáciách 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
k realizácii stavby 

2,50 

Výstavba chodníka v obci  50,00 

2.6.5 Výstavba 
a rekonštrukcia dopravnej 
infraštruktúry 

Osadenie dopravného značenia 1,00 
Osadenie cestného zrkadla 1,50 

2.7 Zabezpečiť 
výstavbu 
a rekonštrukciu 
technickej 
infraštruktúry 

2.7.1 Rekonštrukcia 
a rozšírenie verejného 
osvetlenia 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
k realizácii stavby 

2,00 

Rekonštrukcia existujúceho verejného 
osvetlenia 

400,00 

2.7.2 Rekonštrukcia a 
modernizácia obecného 
rozhlasu 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
k realizácii stavby 

2,00 

Rekonštrukcia obecného rozhlasu  5,00 
Výstavba a montáž obecného rozhlasu v 
IBV 

8,00 

2.7.3 Výstavba inžinierskych 
sietí v IBV 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
k realizácii stavby 

23,00 

Výkup pozemkov v lokalite IBV 70,00 
Príprava sietí v lokalite IBV (voda, plyn, 
elektro, kanalizácia, verejné osvetlenie) 

500,00 

2.7.4 Rekonštrukcia a 
výstavba telekomunikačnej 
siete a IKT 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
k realizácii stavby 

15,00 

Rekonštrukcia miestnej telefónnej siete 60,00 
Vytvorenie prístupu širokopásmového 
internetu s prípojkami pre obyvateľov 

150,00 

Vytvorenie verejne prístupných miest pre 
pripojenie na internet 

5,00 

2.8 Ostatná 
infraštruktúra v 
obci 

2.8.1 Zvýšenie bezpečnosti v 
obci 

Vypracovanie technickej dokumentácie 
k realizácii stavby 

2,50 

Montáž kamerového systému v obci 
(obec je konečnou obcou) 

50,00 

2.8.2 Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice 

Vypracovanie technickej dokumentácie 
k realizácii stavby 

1,50 

Komplexná rekonštrukcia budovy 
požiarnej zbrojnice 

20,00 

Materiálno-technické vybavenie 
požiarnej zbrojnice 

10,00 
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Špecifický cieľ  Opatrenia Aktivity Suma 
v tis. 
EUR 

2.8.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia pietnych 
miest 

Vypracovanie technickej dokumentácie 
k realizácii stavby 

1,00 

Výstavba parkovacích miest a oplotenia 
v okolí cintorína 

25,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

3. Globálny cieľ – environmentálna oblasť 

Skvalitnenie životného prostredia v obci s kvalitnou zelenou infraštruktúrou prostredníctvom 

efektívneho nakladania s odpadmi a zvýšením povedomia obyvateľstva o ochrane ŽP. 

 

Tabuľka 46 Špecifické ciele, opatrenia, aktivity – environmentálna oblasť 

Špecifický cieľ  Opatrenie  Aktivity Suma 
v tis. 
EUR 

3.1 Nakladanie 
s komunálnym 
odpadom 

3.1.1 Zabezpečenie separácie 
komunálneho odpadu 

Zabezpečenie vhodných podmienok pre 
realizáciu separovaného zberu  

10,00 

Zabezpečenie vhodných nádob na 
separáciu odpadu 

15,00 

Osveta a vzdelávanie občanov v oblasti 
separovania 

1,50 

3.1.2 Výstavba zberného 
dvora 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu zberného dvora 

2,5 

Výstavba zberného dvora v lokalite pri 
ČOV 

30,00 

Materiálno-technické zabezpečenie 
zberného dvora (drvič konárov, 
štiepkovač, kamerový systém) 

35,00 

3.2 Ochrana vôd 3.2.1 Výstavba 
protizáplavových opatrení 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby 

5,00 

Čistenie a spevnenie priehradzok na 
hornom konci  

30,00 

3.2.2 Revitalizácia a úprava 
korýt vodných tokov 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby 

2,00 

Spevnenie brehov potokov 30,00 
Úprava a prehĺbenie koryta rieky, 
spevnenie brehov 

20,00 

3.3 Ochrana pôdy 3.3.1 Realizácia 
protieróznych opatrení 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby 

5,00 

Odvodnenie, realizácia pilotov na 
zabránenie zosuvu pôdy v rekreačnej 
oblasti 

150,00 

3.4 Ochrana 
ostatných zložiek 

3.4.1 Výstavba a revitalizácia 
oddychových zón v obci 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby 

5,00 

Výstavba a revitalizácia obecného parku 20,00 
Výstavba a revitalizácia oddychovej zóny 
na hornom konci obce 

50,00 

Výsadba a revitalizácia zelene na 
verejných priestranstvách 

15,00 
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Špecifický cieľ  Opatrenie  Aktivity Suma 
v tis. 
EUR 

Výsadba a revitalizácia brehovej zelene 
v okolí potoka 

10,00 

3.5 Zvýšenie 
energetickej 
efektívnosti 

3.5.1 Podpora výstavby 
zariadení s využitím 
obnoviteľných zdrojov 
energie 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby 

2,00 

Obstaranie a inštalácia slnečných 
kolektorov na budovy verejného 
významu 

10,00 

3.6 Osveta 
v ochrane prvkov 
životného 
prostredia 

3.6.1 Zvýšenie gramotnosti 
obyvateľstva v oblasti 
ochrany ŽP 

Organizácia školení v oblasti ochrany ŽP 
na zvyšovanie povedomia a vedomosti 
obyvateľstva 

2,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Merateľné ukazovatele 

 

 Pri realizácii jednotlivých plánovaných aktivít bude obec Dubovica v priebehu obdobia 

realizácie projektu sledovať naplnenie vopred stanovených merateľných ukazovateľov. Tieto 

ukazovatele sú vopred definované pre každú aktivitu samostatne, pričom je určená ich 

východisková hodnota pred začatím realizácie danej aktivity (pre rok začatia aktivity) a je 

stanovená predovšetkým jej plánovaná hodnota, ktorá by sa mala dosiahnuť po ukončení 

aktivity a počas doby udržateľnosti projektu (pre rok ukončenia aktivity). Tieto merateľné 

ukazovatele sa budú doplňovať a meniť v závislosti od druhu realizovaného projektu a od iných 

súvisiacich faktorov.   

Pre potreby plánovaných aktivít v rámci PRO pre roky 2015-2024 sme tieto ukazovatele 

rozdelili do troch sledovaných oblastí – sociálna, hospodárska a environmentálna oblasť. 

 

Tabuľka 47 Merateľné ukazovatele – sociálna oblasť 

Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
1.1.1 Príprava priestorov 
pre stretávanie sa 
obyvateľov 
v dôchodkovom veku  

Počet vytvorených zariadení 
pre seniorov 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie zariadenia pre 
seniorov 

známka 
1-5* 

5 1 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet vytvorených 
pracovných miest 
v zariadení pre seniorov 

počet 0 2 

1.1.2 Zabezpečenie 
stravovania pre seniorov 
a sociálne odkázaných 
obyvateľov 

Počet vytvorených 
pracovných miest  

počet 0 1 
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Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
1.1.3 Rekonštrukcia 
budovy na zriadenie 
centra pre mládež a matky 
s deťmi 

Počet zrekonštruovaných 
budov centra 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie centra 

známka 
1-5 

5 1 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet vytvorených 
pracovných miest 

počet 0 1 

1.2.1 Obnova a rozšírenie 
predškolského zariadenia 
– materská škola 

Počet zrekonštruovaných 
budov MŠ 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie MŠ 

známka 
1-5 

5 1 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet školení pracovníkov 
MŠ 

počet 0 2 

Počet detských ihrísk pri MŠ 
(dopravné ihrisko) 

počet 0 1 

Počet 
vzdelávacích/školiacich 
aktivít zamestnancov 

počet 0 1 

1.2.2 Obnova a rozšírenie 
školského zariadenia – 
základná škola 

Počet zrekonštruovaných 
budov ZŠ 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie ZŠ 

známka 
1-5 

5 1 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Materiálno-technické 
vybavenie ZŠ 

známka 
1-5 

5 1 

Počet vybudovaných 
telocviční 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie telocvične 

známka 
1-5 

5 1 

Počet 
vzdelávacích/školiacich 
aktivít zamestnancov 

počet 0 2 

1.2.3 Podpora záujmovej 
činnosti a mimoškolských 
zariadení 

Počet zrekonštruovaných 
budov školských klubov 

počet 0 2 

Materiálno-technické 
vybavenie školských klubov 

známka 
1-5 

5 1 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Vytvorenie pracovného 
miesta školského klubu 

počet 0 1 

Počet školení pracovníkov 
školských klubov 

počet 0 1 

Počet 
vzdelávacích/školiacich 
aktivít zamestnancov 

počet 0 1 

1.2.4 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
stravovacieho zariadenia 
pri MŠ 

Počet zrekonštruovaných 
objektov školskej jedálne 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie školskej jedálne 

počet 0 1 

Technická dokumentácia počet 0 1 
1.2.5 Rekonštrukcia 
a modernizácia školskej 
športovej infraštruktúry 

Počet vybudovaných 
detských dopravných ihrísk 

počet 0 1 

Počet zrekonštruovaných počet 0 1 
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Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
športových areálov pri MŠ a 
ZŠ 
Materiálno-technické 
vybavenie športového areálu 

známka 
1-5 

5 1 

1.3.1 Výstavba 
a rekonštrukcia športovej 
infraštruktúry 

Počet vybudovaných 
objektov pre rozvoj športu 

počet 0 1 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet zrekonštruovaných 
lyžiarskych vlekov  

počet 0 1 

Počet vybudovaných tribún 
pri futbalovom štadióne 

počet 0 1 

Počet zrekonštruovaných 
šatní pri futbalovom 
štadióne 

počet 0 1 

1.3.2 Podpora pri 
organizovaní športových 
podujatí 

Počet vytvorených 
pracovných miest 

počet 0 1 

 Materiálno-technické 
vybavenie športového areálu 

známka 
1-5 

5 1 

1.4.1 Výstavba prírodného 
amfiteátra pre 
usporadúvanie kultúrnych 
podujatí 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet vybudovaných 
prírodných amfiteátrov 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
zabezpečenie prírodného 
amfiteátra 

známka 
1-5 

5 1 

1.4.2 Rekonštrukcia 
a rozvoj školskej knižnice 

Počet revitalizovaných 
školských knižníc 

počet 0 1 

Počet obstaraných 
knižničných systémov 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie školskej knižnice 

známka 
1-5 

5 1 

Počet usporiadaných 
propagačných akcií 

počet 0 2 

Počet zorganizovaných 
čitateľských krúžkov a 
besied 

počet 0 4 

Technická dokumentácia počet 0 1 
1.4.3 Organizácia 
pravidelných aj nových 
kultúrno-spoločenských 
podujatí 

Počet organizovaných 
pravidelných kultúrno-
spoločenských podujatí 

počet 0 5 

Počet organizovaných 
nových kultúrno-
spoločenských podujatí 

počet 0 2 

1.5.1 Vytvorenie 
podmienok pre 
propagáciu obce a jej 
okolia 
 
 
 
 
 
 

Počet koncepcií pre 
propagáciu obce 

počet 0 1 

Technické zabezpečenie pre 
propagáciu obce 

známka 
1-5 

4 2 

Počet zmodernizovaných 
web stránok  

počet 0 1 

1.5.2 Vytvorenie Počet vytvorených počet 0 1 
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Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
podmienok pre 
organizačné zabezpečenie 
kultúrnych podujatí v obci 

pracovných miest na 
zabezpečenie kultúrnych 
podujatí 
Počet vytvorených 
kalendárov kultúrnych 
podujatí 

počet 0 1 

Počet aktualizovaných web 
stránok súvisiacich 
realizáciou podujatí 

počet 0 1 

1.5.3 Vytváranie 
partnerstiev na 
regionálnej 
a nadregionálnej úrovni 

Počet vytvorených 
partnerstiev 

počet 0 1 

Počet realizovaných 
spoločných projektov 
v rámci partnerstiev 

počet 0 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

(pozn. * - známka 5 – najnižšia hodnota, známka 1 – najvyššia hodnota) 

 

Tabuľka 48 Merateľné ukazovatele – hospodárska oblasť 

Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
2.1.1 Spolupráca 
podnikateľských 
subjektov pri poskytovaní 
služieb v agroturistike a 
CR 
 

Vytvorenie pracovných 
miest na podporu CR 

počet 0 1 

2.2.1 Aktualizácia webovej 
stránky obce 
 

Finančné a technické 
zabezpečenie web stránky 

známka 
1-5* 

5 1 

Počet vytvorených 
pracovných miest na 
aktualizáciu web stránky 

počet 0 1 

2.2.2 Budovanie 
informačných tabúľ 
 

Počet vybudovaných 
informačných tabúľ 

počet 0 5 

Počet nainštalovaných 
smerových tabúľ 

počet 0 3 

2.2.3 Propagačná činnosť 
v cestovnom ruchu 

Počet organizovaných 
regionálnych trhov 

počet 0 1 

Počet spracovaných 
buletínov, informačných 
máp a iných propagačných 
materiálov 

počet 0 300 

Počet zriadených infobodov počet 0 1 
Počet zrealizovaných 
projektov v oblasti CR 

počet 0 1 

2.3.1 Podpora vytvárania 
a udržiavania zaujímavých 
a nových atraktivít v obci 

Počet zrekonštruovaných 
turistických trás 

počet 0 1 

Dĺžka zrekonštruovaných 
náučných chodníkov 

 
m 

 
0 

 
2 500 

Počet zrekonštruovaných 
lyžiarskych areálov 

počet 0 1 

Počet zrekonštruovaných počet 0 2 
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Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
oddychových zón 

2.4.1 Podpora budovania 
sieti malých a stredných 
firiem v obci 

Technické zabezpečenie pre 
podporu MSP 

známka 
1-5 

4 2 

Počet zriadených obecných 
trhovísk 

počet 0 1 

2.5.1 podpora klientov 
formou individuálneho 
poradenstva 

Počet kvalitnejších 
poskytovaných 
poradenských služieb 

počet 0 1 

2.5.2 Podpora získania 
zamestnania, 
samozamestnania vo 
vidieckych oblastiach 

Počet školení na získanie 
zamestnania 

počet 0 2 

2.6.1 Výstavba 
a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií  

Technická dokumentácia počet 0 1 
Dĺžka zrekonštruovaných 
miestnych komunikácií 

m 1150 
 

2750 
 

Počet zrekonštruovaných 
mostov 

počet 0 1 

2.6.2 Výstavba cyklotrás 
a prepojenie sídiel regiónu 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Dĺžka vybudovaných 
cyklotrás 

km 0 8 

Počet zariadení doplnkovej 
infraštruktúry 

počet 0 3 

2.6.3 Výstavba a dostavba 
parkovísk 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet vytvorených 
parkovacích plôch 

počet 0 1 

Počet vytvorených 
parkovacích miest 

počet 5 50 

2.6.4 Výstavba 
a rekonštrukcia chodníkov 
popri miestnych 
komunikáciách 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Dĺžka vybudovaných 
chodníkov 

m 0 1000 

2.6.5 Výstavba 
a rekonštrukcia dopravnej 
infraštruktúry 

Počet osadených 
dopravných značení 

počet 0 2 

Počet osadených cestných 
zrkadiel 

počet 0 1 

2.7.1 Rekonštrukcia 
a rozšírenie verejného 
osvetlenia 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet zrekonštruovaných 
bodov verejného osvetlenia 

počet 0 196 

2.7.2 Rekonštrukcia a 
modernizácia obecného 
rozhlasu 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet zrekonštruovaných 
zariadení obecného rozhlasu 

počet 0 45 

Počet inštalovaných nových 
zariadení obecného rozhlasu 
v IBV 

počet 0 10 

2.7.3 Výstavba 
inžinierskych sietí v IBV 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Technické zabezpečenie 
lokality IBV 

známka 
1-5 

5 2 

2.7.4 Rekonštrukcia a 
výstavba 
telekomunikačnej siete a 
IKT 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet zrekonštruovaných 
miestnych telefónnych sietí 

počet 0 1 

Počet domácnosti 
pripojených na internet 

   

Počet vytvorených verejne počet 0 1 
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Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
prístupných miest pre 
pripojenie na internet 

2.8.1 Zvýšenie bezpečnosti 
v obci 

Technická dokumentácia počet 0 1 

 Počet nainštalovaných 
kamier 

počet 0 3 

2.8.2 Rekonštrukcia 
požiarnej zbrojnice 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet zrekonštruovaných 
budov požiarnych  zbrojníc 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie požiarnej 
zbrojnice 

známka 
1-5 

4 2 

2.8.3 Rekonštrukcia 
a modernizácia pietnych 
miest 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet vytvorených 
parkovacích miest pri 
cintoríne 

počet 0 50 

Dĺžka zrekonštruovaného 
oplotenia cintorína 

m 0 70 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

(pozn. * - známka 5 – najnižšia hodnota, známka 1 – najvyššia hodnota) 

 

Tabuľka 49 Merateľné ukazovatele – environmentálna oblasť 

Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
3.1.1 Zabezpečenie 
separácie komunálneho 
odpadu 
 

Technické  zabezpečenie 
organizovaného 
separovaného zberu 

známka 
1-5* 

5 1 

Počet školení v oblasti 
separovania 

počet 0 1 

3.1.2 Výstavba zberného 
dvora 
 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet vybudovaných 
zberných dvorov 

počet 0 1 

Materiálno-technické 
vybavenie zberného dvora 

známka 
1-5 

5 1 

3.2.1 Výstavba 
protizáplavových 
opatrení 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet vyčistených 
a spevnených priehradzok 

počet 0 4 

3.2.2 Revitalizácia 
a úprava korýt vodných 
tokov 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet spevnených potokov počet 0 4 

3.3.1 Realizácia 
protieróznych opatrení 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet zrealizovaných pilotov 
na zabránenie zosuvu pôdy 

počet 0 10 

3.4.1 Výstavba 
a revitalizácia 
oddychových zón v obci 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet revitalizovaných 
obecných parkov 

počet 0 2 

Počet revitalizovaných 
oddychových zón 

počet 0 1 

Množstvo zelene vysadenej m2 1300 2500 
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Opatrenie Merateľné ukazovatele 
výstupu 

Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota rok 

2015 

Cieľová 
hodnota 

v roku 2024 
na verejných priestranstvách    
Množstvo brehovej zelene 
vysadenej v okolí potoka 

m2  2000 
 

3000 
 

3.5.1 Podpora výstavby 
zariadení s využitím 
obnoviteľných zdrojov 
energie 

Technická dokumentácia počet 0 1 
Počet nainštalovaných 
slnečných kolektorov 

počet 0 10 

3.6.1 Zvýšenie 
gramotnosti obyvateľstva 
v oblasti ochrany ŽP 

Počet organizovaných školení 
v oblasti ochrany ŽP 

počet 0 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

(pozn. * - známka 5 – najnižšia hodnota, známka 1 – najvyššia hodnota) 
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4. Realizačná časť  

 

Realizačná časť obsahuje postup inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia 

realizácie PRO obec Dubovica 2015-2024, systém monitorovania a hodnotenia plnenia PRO na 

základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie PRO 

formou akčných plánov. 

 

 

4.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PRO obce 

Dubovica 

 

Realizácia PRO bude pozostávať z vykonávania navrhnutých aktivít. Zoznam kľúčových 

aktivít bude uvedený v akčnom pláne, ktorý sa bude každoročne aktualizovať. Medzi hlavné 

úlohy manažmentu mesta bude patriť: 

- realizovať projekty, ktoré prinesú pre obec želaný efekt a budú dlhodobo udržateľné, 

- vyčleniť z rozpočtu obce finančné prostriedky potrebné na realizáciu navrhnutých aktivít, 

- podporovať spoluprácu medzi hlavnými aktérmi rozvoja obce a koordinovať ich aktivity, 

- pravidelne monitorovať aktivity a vyhodnocovať plnenie akčného plánu na základe 

stanovených merateľných ukazovateľov. 

 

Komunikačná stratégia 

Verejnosť bude o realizácii PRO informovaná, a to najmä prostredníctvom webovej 

stránky mesta, úradnej tabule a miestnych médií. K dispozícii bude kancelária starostu obce a 

webová stránka obce s komplexnou ponukou informácií o strategických dokumentoch obce 

Dubovica. Každoročne sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny pre monitorovanie a 

hodnotenie PRO a verejné pripomienkovanie akčného plánu obce.  

 

 

4.2. Systém monitorovania a hodnotenia plnenia PRO 

 

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

plnia opatrenia navrhnuté v PRO. Obec Dubovica bude postupovať podľa Plánu monitorovania a 

hodnotenia PRO obce Dubovica 2015-2024. Výstupom procesu bude správa o monitorovaní a 

správa o hodnotení, s ktorou budú oboznámení poslanci OcÚ a verejnosť. V procese realizácie 

PRO bude pôsobiť pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie pod vedením starostu 
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obce. Členmi skupiny budú poslanci OcÚ. Stretnutie pracovnej skupiny pre monitorovanie a 

hodnotenie PRO sa uskutoční raz ročne. 

- monitorovanie poskytne informácie o realizácii čiastkových aktivít, projektov a opatrení. 

Súčasťou monitorovania je aj zber merateľných ukazovateľov. Monitorovanie slúži ako podklad 

pre hodnotenie PRO. 

- hodnotenie poskytne informácie o vplyve realizovaných opatrení na územie. Hodnotenie je 

podkladom na aktualizáciu dokumentu PRO vzhľadom na prebiehajúce zmeny. Hodnotenie PRO 

sa uskutoční na začiatku spracovania (ex-ante), uprostred obdobia realizácie (mid-term) a po 

skončení platnosti dokumentu (ex-post). 

- mimoriadne hodnotenie PRO je možné realizovať na základe rozhodnutia kompetentných 

orgánov, a to najmä v prípade novej spoločenskej situácie, rizika alebo odklonu od stanovených 

cieľov identifikovaných v monitorovacej správe za predchádzajúci rok. 

 

Tabuľka 50 Plán priebežných hodnotení PRO na programové obdobie 2015 - 2024 

Typ 

hodnotenia 

Vykonať 

prvýkrát 

Dôvod vykonania / periodicita 

Strategické 

hodnotenie 

V roku 2017 Na základe rozhodnutia starostu obce ako koordinátora PRO, 

resp. poslancov obce 

Na základe vzniknutej spoločenskej potreby 

Operatívne 

hodnotenie 

 Na základe rozhodnutia starostu obce, poslancov obce,   

podnetu občanov, koordinátora PRO 

Na základe vzniknutej spoločenskej potreby 

Tematické 

hodnotenie časti 

PRO 

V roku 2016 Na základe nesúladu medzi plánovanými aktivitami a cieľmi so 

skutočnosťou 

Na základe vzniknutej spoločenskej potreby 

Ad hoc 

mimoriadne 

hodnotenie 

Ak nutné, podľa 

potreby 

Nesúlad medzi cieľmi stanovenými v PRO a ich značnom 

odklone v skutočnosti  

Na základe vzniknutej spoločenskej potreby, návrh na revíziu 

prípadne doplnenie PRO 

Ad hoc 

hodnotenie 

celého PRO 

alebo jeho časti 

Ihneď po 

identifikácii 

potreby 

Na základe rozhodnutia starostu, podnetu poslancov, podnetu 

kontrolóra obce, podnetov z kontroly, na základe auditu 

Na základe vzniknutej spoločenskej potreby 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.3. Akčný plán 

 

Akčný plán je konkrétny a záväzný harmonogram činností súvisiacich s rozvojom obce v 

jednotlivých oblastiach sociálno-ekonomického rozvoja, vychádza zo stratégie, je jej logickou 

súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych prioritných a podporných projektov.  

Akčný plán je zostavený ako súbor projektových zámerov v súlade s programovým 

rozpočtovaním samosprávy a je východiskom pre tvorbu programového rozpočtu obce pre 

obdobie 2016 - 2018 

Akčný plán obsahuje záväzky týkajúce sa plnenia jednotlivých úloh ako aj zoznam 

inštitúcií zodpovedných za ich plnenie, predpokladané objemy rozpočtov a merateľný 

ukazovateľ. Súčasťou akčného plánu je predpokladaný vecný a časový harmonogram. 

Predpokladané rozpočty v pláne sú uvedené v tis. €. 
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5. Finančná časť 

 

Tento dokument obsahuje finančné zabezpečenie pre jednotlivé oblasti a opatrenia. 

Finančné prostriedky pre uskutočnenie uvedených aktivít sa bude snažiť samospráva získať 

predovšetkým z prostriedkov Európskej únie a tiež zo štátnych a iných zdrojov, na čo bude 

naviazané aj spolufinancovanie obce pri takomto druhu získania finančných prostriedkov.  

Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistujú podkladové údaje pre stanovenie finančného 

rámca, v ktorom by sa mal celý dokument PRO pohybovať, je výška prostriedkov potrebná na 

realizáciu jednotlivých aktivít stanovená orientačne. Preto táto časť bude konkretizovaná počas 

samotného a reálneho čerpania finančných prostriedkov či už zo štrukturálnych fondov, 

štátnych alebo iných zdrojov a obecného rozpočtu. 

 

Tabuľka 51 Predpokladané zdroje financovania jednotlivých opatrení v tis. EUR 

Opatrenie Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Sociálna oblasť 
Opatrenie 1.1.1  28,50 24,23 2,85 0,00 1,43 28,50 0,00 
Opatrenie 1.1.2 93,00 79,05 9,3 0,00 4,65 93,00 0,00 

Opatrenie 1.1.3 88,00 74,80 8,80 0,00 4,40 88,00 0,00 
Opatrenie 1.2.1 380,00 323,00 38,00 0,00 19,00 380,00 0,00 

Opatrenie 1.2.2 448,00 380,80 44,80 0,00 22,40 21,25 0,00 
Opatrenie 1.2.3 25,00 21,25 2,50 0,00 1,25 25,00 0,00 
Opatrenie 1.2.4 135,00 114,75 13,50 0,00 6,75 135,00 0,00 
Opatrenie 1.2.5 25,00 21,25 2,50 0,00 1,25 25,00 0,00 
Opatrenie 1.3.1 373,00 317,05 37,30 0,00 18,65 373,00 0,00 
Opatrenie 1.3.2 8,00 6,80 0,80 0,00 0,40 8,00 0,00 
Opatrenie 1.4.1 182,50 155,13 18,25 0,00 9,13 182,50 0,00 
Opatrenie 1.4.2 28,00 23,80 2,80 0,00 1,40 28,00 0,00 
Opatrenie 1.4.3 5,00 4,25 0,50 0,00 0,25 5,00 0,00 
Opatrenie 1.5.1 10,00 8,50 1,00 0,00 0,50 10,00 0,00 
Opatrenie 1.5.2 8,50 7,23 0,85 0,00 0,43 8,50 0,00 
Opatrenie 1.5.3 30,00 25,50 3,00 0,00 1,5 30,00 0,00 
Hospodárska oblasť 
Opatrenie 2.1.1 3,00 2,55 0,30 0,00 0,15 3,00 0,00 
Opatrenie 2.2.1 3,50 2,98 0,35 0,00 0,18 3,50 0,00 
Opatrenie 2.2.2 4,50 3,83 0,45 0,00 0,23 4,50 0,00 
Opatrenie 2.2.3 8,00 6,80 0,80 0,00 0,40 8,00 0,00 
Opatrenie 2.3.1 24,00 20,40 2,40 0,00 1,20 24,00 0,00 
Opatrenie 2.4.1 14,00 11,90 1,40 0,00 0,70 14,00 0,00 
Opatrenie 2.5.1 2,00 1,70 0,20 0,00 0,10 2,00 0,00 
Opatrenie 2.5.2 2,00 1,70 0,20 0,00 0,10 2,00 0,00 
Opatrenie 2.6.1 560,00 476,00 56,00 0,00 28,00 560,00 0,00 
Opatrenie 2.6.2 106,80 90,78 10,68 0,00 5,34 106,80 0,00 
Opatrenie 2.6.3 11,00 9,35 1,10 0,00 0,55 11,00 0,00 
Opatrenie 2.6.4 52,50 44,63 5,25 0,00 2,63 52,50 0,00 
Opatrenie 2.6.5 2,50 2,13 0,25 0,00 0,13 2,50 0,00 
Opatrenie 2.7.1 402,00 341,70 40,20 0,00 20,10 402,00 0,00 
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Opatrenie Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Opatrenie 2.7.2 15,00 12,75 1,50 0,00 0,75 15,00 0,00 
Opatrenie 2.7.3 593,00 504,05 59,30 0,00 29,65 593,00 0,00 
Opatrenie 2.7.4 230,00 195,50 23,00 0,00 11,50 230,00 0,00 
Opatrenie 2.8.1 52,50 44,63 5,25 0,00 2,63 52,50 0,00 
Opatrenie 2.8.2 31,50 26,78 3,15 0,00 1,58 31,50 0,00 
Opatrenie 2.8.3 26,00 22,10 2,60 0,00 1,30 26,00 0,00 
Environmentálna oblasť 
Opatrenie 3.1.1 26,50 22,53 2,65 0,00 1,33 26,50 0,00 
Opatrenie 3.1.2 67,50 57,38 6,75 0,00 3,38 67,50 0,00 
Opatrenie 
3.2.1. 

35,00 29,75 3,50 0,00 1,75 35,00 0,00 

Opatrenie 
3.2.2. 

52,00 44,20 5,20 0,00 2,60 52,00 0,00 

Opatrenie 3.3.1 155,00 131,75 15,50 0,00 7,75 155,00 0,00 
Opatrenie 3.4.1 100,00 85,00 10,00 0,00 5,00 100,00 0,00 
Opatrenie 3.5.1 12,00 10,20 1,20 0,00 0,60 12,00 0,00 
Opatrenie 3.6.1 2,00 1,70 0,20 0,00 0,10 2,00 0,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Potenciálne zdroje na realizáciu opatrení a aktivít PRO sú: 

- štrukturálne fondy EÚ,  

- vlastné zdroje – rozpočet obce,  

- bankové úvery,  

- štátne dotácie z účelových fondov,  

- financie z Národných Projektov (MPSVR, úrady práce sociálnych vecí a rodiny),  

- nadácie, neinvestičné fondy,  

- Programy cezhraničnej spolupráce  

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

- združovanie prostriedkov verejnej a neverejnej sféry, 

- dotačný systém ministerstva kultúry 

 

 

5.1. Indikatívny finančný plán PRO 

 

Indikatívny rozpočet je celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov 

počas doby platnosti PRO. Tabuľka v členení podľa rokov bola zostavená na základe 

predpokladaných nákladov na realizáciu projektov uvedených v tabuľke ex-ante hodnotenia 

PRO. 
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Tabuľka 52 Indikatívny rozpočet v tis. EUR- sumarizácia 
 Rok 

Oblasť 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Spolu 

v tis. 
EUR 

Sociálna  
oblasť 

3,00 267,54 203,04 293,51 361,26 326,77 103,18 103,18 103,19 103,33 1868,00 

Hospodárska 
oblasť 

0,00 560,78 667,29 372,36 382,97 89,71 22,05 22,05 22,05 4,54 2143,80 

Environmentálna 
oblasť 

0,00 111,05 159,85 82,36 19,02 5,52 19,02 13,72 19,72 19,74 450,00 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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6. Záver 

PRO Dubovica je strategický strednodobý dokument určujúci víziu rozvoja obce, 

prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Je to východiskový dokument pre 

spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce. PRO je otvoreným 

dokumentom, ktorý bude vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva podľa potreby. 

 

Schválenie PRO Dubovica 2015-2024 

na základe Uznesenia č. 80/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica,  

dňa 14. 12. 2015 
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7. Prílohy 

7.1. Príloha č. 1 – Zoznam členom riadiaceho tímu, pracovných skupín 

a partnerov zapojených do spracovania PRO 

 

Tabuľka 53 Zoznam členov riadiaceho tímu a partnerov zapojených do prípravy PRO 
Oblasť Členovia 

Gestor Ladislav Timčo 
Koordinátor Ladislav Timčo 
Metodik Ing. Marián Matvej 
Pracovná skupina - Ladislav Timčo 

- Mária Semanová, Daniela Sedláková 
- Ing. Marián Matvej 
- Poslanci obecného zastupiteľstva 

(Bystrík Hudák, Ing. Daniel Nagy, Ing. 
Pavol Oslovič, Štefan Šipka, Bc. 
Miroslav Hrabčák, Jozef Semančík, 
Peter Roba, Ľudovít Čarnogurský) 

- Obyvatelia obce 
- Podnikatelia  
- Verejnosť 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

7.2. Príloha č. 2 – Literatúra použitá v PRO 

 
Tabuľka 54 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov pre prípravu PRO 

Názov dokumentu Platnosť 
dokumentu 

Úroveň 
dokumentu 

Zdroj 

Národná stratégia 
regionálneho rozvoja SR 
(NSRR) 

2014-2030 národná www.mindop.sk 

Partnerská dohoda 2014-2020 národná www.partnerskadohoda.gov.sk 
Stratégia financovania 
Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov pre 
programové obdobie 2014-
2020 

2014-2020 národná www.finance.gov.sk 

Koncepcia územného rozvoja 
Slovenska 2001 

- národná www.mindop.sk 

Národná stratégia 
regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, 2010 

- národná www.mpsr.sk 

Program odpadového 
hospodárstva na roky 2011-
2015 

2011-2015 národná www.minzp.sk 

Program  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK 
2008-2015 

2008-2015 regionálna www.po-kraj.sk 
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Územný plán obce - lokálna www.dubovica.wordpress.com 
Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce 
2003-2014 

2003-2014 lokálna www.dubovica.wordpress.com 

Program odpadového 
hospodárstva (2009) 

- lokálna www.dubovica.wordpress.com 

Štatistický úrad SR - - www.statistics.sk 
Atlas krajiny SR - národná  www.enviroportal.sk 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

7.3. Príloha č. 3 – Zoznam skratiek použitých v PRO 

 

a. s.  Akciová spoločnosť 

AGC Európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach 

AGTC  Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy 

a príslušných objektoch  

APTP  Aktívna politika trhu práce 

BRO Biologický rozložiteľný odpad 

CR  Cestovný ruch 

CVČ  Centrum voľného času 

ČOV  Čistička odpadových vôd 

ČSR Československá republika 

EÚ  Európska únia 

EK Európska komisia 

EHS Európske hospodárske spoločenstvo 

HDP  Hrubý domáci produkt 

IBV  Individuálna bytová výstavba 

IKT  Informačno-komunikačné techológie 

KO Komunálny odpad 

MAS Miestna akčná skupina 

MDŽ Medzinárodný deň žien 

m. n. m Metrov nad morom 

MRK Marginalizovaná rómska komunita 

MSP  Malé a stredné podnikanie 

MŠ  Materská škola 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia 
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NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad 

NRSR Národná rada Slovenskej republiky 

NSRR  Národný strategický referenčný rámec 

OcÚ  Obecný úrad 

PD Projektová dokumentácia 

PRO  Program rozvoja obce 

PHSR  Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

PSK  Prešovský samosprávny kraj 

SAD Slovenská autobusová doprava 

SĽDB Sčítanie ľudí, domov a bytov 

SNR Slovenská národná rada 

SWOT  Slabé a silné stránky, príležitosti a ohrozenia 

SODB  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

SP Stavebné povolenie 

SR  Slovenská republika 

s. r. o. Spoločnosť s ručeným obmedzeným 

SŠ  Stredná škola 

SPP Slovenský plynárenský priemysel 

ŠR Štátny rozpočet 

ŠŠS Špecializovaná štátna správa 

ŠÚ  Štatistický úrad 

TER Transeurópske železnice 

TKO  Tuhý komunálny odpad  

Tzv. Takzvane 

ÚPSVaR  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚR Územné rozhodnutie 

VŠ  Vysoká škola 

VÚC  Vyšší územný celok 

ŽP  Životné prostredie 
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7.4. Príloha č. 4 – Akčný plán a vecný a časový harmonogram realizácie 

 

Tabuľka 55 Akčný plán – sociálna oblasť 
Opatrenie, aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovedný Predpokla

daný 

rozpočet 

v tis. EUR 

Ukazovateľ 

Opatrenie 1.1.1 Príprava priestorov pre stretávanie sa obyvateľov v dôchodkovom veku 

rekonštrukcia a modernizácia 
existujúceho objektu 
„Prevádzkarne“ za účelom 
využitia zariadenia pre 
seniorov 
 

2017-2018 Obec 

Dubovica 

20,00 Počet vytvorených 
zariadení pre seniorov 

materiálno-technické 
vybavenie zariadenia pre 
seniorov 

2017-2018 Obec 

Dubovica 

5,00 Materiálno-technické 
vybavenie zariadenia 
pre seniorov 

vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
stavby 

2017 Obec 

Dubovica 

2,00 Technická 
dokumentácia 

personálne zabezpečenie 
činnosti zariadenia 

2017-2018 Obec 

Dubovica, 

zodpovedný 

pracovník 

zariadenia 

1,50 Počet vytvorených 
pracovných miest 
v zariadení pre seniorov 

Opatrenie 1.1.2 Zabezpečenie stravovania pre seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov 

Personálne zabezpečenie 

činnosti stravovacieho 

zariadenia 

2018-2019 Obec 

Dubovica, 

zodpovedný 

pracovník 

zariadenia 

5,00 Počet vytvorených 

pracovných miest 

Opatrenie 1.1.3 Rekonštrukcia budovy na zriadenie centra pre mládež a matky s deťmi 

rekonštrukcia, nadstavba 
a modernizácia priestorov 
prevádzkarne 

2016 Obec 

Dubovica 

70,00 Počet 
zrekonštruovaných 
budov centra 

materiálno-technické 
vybavenie zariadenia centra 

2016 Obec 

Dubovica 

10,00 Materiálno-technické 
vybavenie centra 

vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
centra 

2016 Obec 

Dubovica 

5,00 Technická 
dokumentácia 

personálne zabezpečenie 
činnosti centra 

2016 Obec 

Dubovica,  

zodpovedný 

pracovník 

centra 

3,00 Počet vytvorených 
pracovných miest 
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Opatrenie, aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovedný Predpokla

daný 

rozpočet 

v tis. EUR 

Ukazovateľ 

Opatrenie 1.2.1 Obnova a rozšírenie predškolského zariadenia – materská škola 

komplexná rekonštrukcia 
zariadenia MŠ 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

300,00 Počet 
zrekonštruovaných 
budov MŠ 

obstaranie materiálno-
technického vybavenia tried 
MŠ 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

50,00 Materiálno-technické 
vybavenie MŠ 

vypracovanie projektovej 
dokumentácie súvisiacu 
s rekonštrukciou MŠ 

2016 Obec 

Dubovica 

10,00 Technická 
dokumentácia 

zvýšenie vzdelanostnej 
úrovne pracovníkov MŠ 

2018-2024 Obec 

Dubovica, 

školiaci 

pracovník 

5,00 Počet školení 
pracovníkov MŠ 

vybudovanie vonkajšieho 
detského ihriska v areáli MŠ 
(dopravné ihrisko) 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

15,00 Počet detských ihrísk 
pri MŠ 

Opatrenie 1.2.2 Obnova a rozšírenie školského zariadenia – základná škola 

komplexná rekonštrukcia 
a modernizácia zariadenia ZŠ 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

80,00 Počet 
zrekonštruovaných 
budov ZŠ 

obstaranie materiálno-
technického vybavenia učební 
ZŠ 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

10,00 Materiálno-technické 
vybavenie ZŠ 

vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre 
rekonštrukciu ZŠ 

2016 Obec 

Dubovica 

5,00 Technická 
dokumentácia 

zvýšenie vzdelanostnej 
úrovne pracovníkov aj žiakov 
ZŠ 

2018-2024 Obec 

Dubovica, 

školiaci 

pracovník 

3,00 Počet vybudovaných 
telocviční 

vybudovanie telocvične 
a zabezpečenie jej materiálno-
technického vybavenia 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

350,00 Materiálno-technické 
vybavenie telocvične 

Opatrenie 1.2.3 Podpora záujmovej činnosti a mimoškolských zariadení 

rekonštrukcia a modernizácia 
priestorov CVČ a školského 
klubu detí pri ZŠ 

2019 Obec 

Dubovica 

15,00 Počet 
zrekonštruovaných 
budov školských klubov 

obstaranie materiálno-
technického vybavenia 
mimoškolského zariadenia 

2019 Obec 

Dubovica 

5,00 Materiálno-technické 
vybavenie školských 
klubov 

vypracovanie projektovej 
dokumentácie 

2018 Obec 

Dubovica 

2,00 Technická 
dokumentácia 
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Opatrenie, aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovedný Predpokla

daný 

rozpočet 

v tis. EUR 

Ukazovateľ 

personálne zabezpečenie 
zariadenia 

2019 Obec 

Dubovica, 

zodpovedný 

pracovník 

zariadenia 

2,00 Vytvorenie pracovného 
miesta školského klubu 

vzdelávanie a dovzdelávanie 
pracovníkov mimoškolskej 
činnosti 

2019-2024 Obec 

Dubovica, 

školiaci 

pracovník 

1,50 Počet školení 
pracovníkov školských 
klubov 

Opatrenie 1.2.4 Rekonštrukcia a modernizácia stravovacieho zariadenia pri MŠ 

rekonštrukcia a modernizácia 
objektu školskej jedálne 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

100,00 Počet 
zrekonštruovaných 
objektov školskej 
jedálne 

materiálno-technické 
vybavenie školskej jedálne 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

30,00 Materiálno-technické 
vybavenie školskej 
jedálne 

vypracovanie projektovej 
dokumentácie 

2016 Obec 

Dubovica 

5,00 Technická 
dokumentácia 

Opatrenie 1.2.5 Rekonštrukcia a modernizácia školskej športovej infraštruktúry 

výstavba detského 
dopravného ihriska 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

10,00 Počet vybudovaných 
detských dopravných 
ihrísk 

rekonštrukcia športového 
areálu MŠ a ZŠ a obstaranie 
materiálno-technického 
vybavenia 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

15,00 Počet 
zrekonštruovaných 
športových areálov pri 
MŠ a ZŠ 
Materiálno-technické 
vybavenie športového 
areálu 

Opatrenie 1.3.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry 

výstavba nových objektov pre 
rozvoj športu v obci (letné, 
zimné a netradičné športy) 

2018-2020 Obec 

Dubovica 

150,00 Počet vybudovaných 
objektov pre rozvoj 
športu 

príprava projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
nových objektov pre rozvoj 
športu 

2018 Obec 

Dubovica 

3,00 Technická 
dokumentácia 

rekonštrukcia lyžiarskeho 
vleku v rekreačnej časti 

2018-2020 Obec 

Dubovica 

150,00 Počet 
zrekonštruovaných 
lyžiarskych vlekov  

výstavba tribúny pri 
futbalovom štadióne 

2018-2020 Obec 

Dubovica 

50,00 Počet vybudovaných 
tribún pri futbalovom 
štadióne 
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Opatrenie, aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovedný Predpokla

daný 

rozpočet 

v tis. EUR 

Ukazovateľ 

rekonštrukcia šatní pri 
futbalovom štadióne 

2018-2020 Obec 

Dubovica 

20,00 Počet 
zrekonštruovaných 
šatní pri futbalovom 
štadióne 

Opatrenie 1.3.2 Podpora pri organizovaní športových podujatí 

personálne zabezpečenie pri 
realizácií športových podujatí 

2020 Obec 

Dubovica, 

zodpovedný 

pracovník 

3,00 Počet vytvorených 
pracovných miest 

materiálno-technické a 
finančné zabezpečenie pri 
realizácií športových podujatí 

2020 Obec 

Dubovica 

5,00 Materiálno-technické 
vybavenie športového 
areálu 

Opatrenie 1.4.1 Výstavba prírodného amfiteátra pre usporadúvanie kultúrnych podujatí 

vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
amfiteátra 

2019 Obec 

Dubovica 

2,50 Technická 
dokumentácia 

vybudovanie prírodného 
amfiteátra pre usporadúvanie 
kultúrnych podujatí 

2020 Obec 

Dubovica 

150,00 Počet vybudovaných 
prírodných amfiteátrov 

materiálno-technické 
zabezpečenie amfiteátra 

2020 Obec 

Dubovica 

30,00 Materiálno-technické 
zabezpečenie 
prírodného amfiteátra 

Opatrenie 1.4.2 Rekonštrukcia a rozvoj školskej knižnice 

rozšírenie a modernizácia 
priestorov školskej knižnice 
pre potreby vzdelávacieho 
procesu a pre voľnočasové 
aktivity 

2016-2017 Obec 

Dubovica 

5,00 Počet revitalizovaných 
školských knižníc 

zabezpečenie knižničného 
systému knižnice 

2020 Obec 

Dubovica 

13,00 Počet obstaraných 
knižničných systémov 

rozšírenie knižničného fondu 
knižnice 

2020-2024 Obec 

Dubovica 

5,00 Materiálno-technické 
vybavenie školskej 
knižnice 

aktivity súvisiace 
s propagáciou knižnice a jej 
významom v spoločnosti, 
predovšetkým vo 
vyučovacom procese 

2020 Obec 

Dubovica, 

pracovník 

zodpovedný 

za propagáciu 

2,00 Počet usporiadaných 
propagačných akcií 

organizovanie čitateľských 
krúžkov, besied 
s významnými ľuďmi a iných 
akcií 

2020-2020 Obec 

Dubovica, 

organizátor 

čitateľských 

2,00 Počet zorganizovaných 
čitateľských krúžkov a 
besied 
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Opatrenie, aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovedný Predpokla

daný 

rozpočet 

v tis. EUR 

Ukazovateľ 

akcií 

vypracovanie projektovej 
dokumentácie 

2016 Obec 

Dubovica 

1,00 Technická 
dokumentácia 

Opatrenie 1.4.3 Organizácia pravidelných aj nových kultúrno-spoločenských podujatí 

organizácia existujúcich 
kultúrno-spoločenských 
podujatí (Dubovický jurmak, 
Mikuláš, MDŽ, Deň detí, Úcta k 
starším) 

2016-2024 Obec 

Dubovica 

2,50 Počet organizovaných 
pravidelných kultúrno-
spoločenských podujatí 

organizácia nových kultúrno-
spoločenských podujatí  

2016-2024 Obec 

Dubovica 

2,50 Počet organizovaných 
nových kultúrno-
spoločenských podujatí 

Opatrenie 1.5.1 Vytvorenie podmienok pre propagáciu obce a jej okolia 

vypracovanie koncepcie pre 
propagáciu obce nielen 
prostredníctvom médií 

2018 Obec 

Dubovica, 

pracovník 

zodpovedný 

za propagáciu 

obce 

3,00 Počet koncepcií pre 
propagáciu obce 

personálne a finančné 
zabezpečenie pre dosiahnutie 
propagácie obce a jej okolia 

2018 Obec 

Dubovica, 

pracovník 

zodpovedný 

za propagáciu 

obce 

5,00 Technické zabezpečenie 
pre propagáciu obce 

návrh efektívnej web stránky 
a jej aktualizácia 

2017 Obec 

Dubovica, 

pracovník 

zodpovedný 

za web 

stránku 

2,00 Počet 
zmodernizovaných web 
stránok  

Opatrenie 1.5.2 Vytvorenie podmienok pre organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí v obci 
personálne a finančné 
zabezpečenie pre prípravu 
kultúrnych podujatí 

2018 Obec 

Dubovica, 

zodpovedný 

pracovník  

5,00 Počet vytvorených 
pracovných miest na 
zabezpečenie 
kultúrnych podujatí 

príprava kalendára 
kultúrnych podujatí 

2018 Obec 

Dubovica 

1,50 Počet vytvorených 
kalendárov kultúrnych 
podujatí 
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Opatrenie, aktivita Termín 

(rok) 

Zodpovedný Predpokla

daný 

rozpočet 

v tis. EUR 

Ukazovateľ 

aktualizácia web stránky 
súvisiaca s realizáciou 
podujatí 

2017 Obec 

Dubovica, 

pracovník 

zodpovedný 

za web 

stránku 

2,00 Počet aktualizovaných 
web stránok súvisiacich 
realizáciou podujatí 

Opatrenie 1.5.3 Vytváranie partnerstiev na regionálnej a nadregionálnej úrovni 

vyhľadávanie a následné 
vytváranie partnerstiev 
potrebných pre rozvoj obce 

2015-2024 Obec 

Dubovica 

a partnerské 

obce  

10,00 Počet vytvorených 
partnerstiev 

realizácia spoločných 
projektov pre ďalší rozvoj 
obce 

2015-2024 Obec 

Dubovica 

a partnerské 

obce 

20,00 Počet realizovaných 
spoločných projektov 
v rámci partnerstiev 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

  

Prioritou pre obec v sociálnej oblasti je zrealizovať nasledovné:  

- Rekonštrukcia a modernizácia objektu „Prevádzkarne“ za účelom využitia zariadenia pre 

seniorov 

- Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia MŠ 

- Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia ZŠ 

- Vybudovanie vonkajšieho detského ihriska v areáli MŠ 

- Vybudovanie telocvične a zabezpečenie jej materiálno-technického vybavenia 

- Výstavba tribúny pri futbalovom štadióne 

 

Pre potreby akčného plánu PRO pre roky 2015-2024 bol pracovnou skupinou stanovený 

harmonogram realizácie plánovaných aktivít v rámci troch sledovaných oblastí (sociálna, 

hospodárska, environmentálna) so zameraním na najbližšie obdobie troch rokov (2016-2018) 

s výhľadom do ďalších rokov, na ktoré je Program rozvoja obce Dubovica vypracovaný 

a zameraný (do roku 2024) – viď tab. č. 52, 54, 56.  

Aktivity, ktorých realizácia je plánovaná v najbližšom akčnom období, patria medzi 

priority obce definované na nasledovné Programovacie obdobie a na ich zrealizovaní má 

samospráva najväčší záujem. Tieto prioritné aktivity vo všetkých oblastiach (sociálna, 
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hospodárska a environmentálna) boli definované na základe metódy zisťovania ako požiadavka 

vedenia obce a jej obyvateľov a vyplývajú tiež z finančných limitov, ktoré sú pre obec dostupné 

na zrealizovanie uvedených aktivít. 

 

 

Tabuľka 56 Vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov na 
nasledujúce tri roky s výhľadom do roku 2024 – sociálna oblasť 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Špecifický cieľ 1.1 Budovanie a modernizácia infraštruktúry soc. zariadení 
Opatrenie 1.1.1           
Opatrenie 1.1.2           
Opatrenie 1.1.3           
Špecifický cieľ 1.2 Skvalitnenie infraštruktúry predškolských a školských zariadení 
Opatrenie 1.2.1           
Opatrenie 1.2.2           
Opatrenie 1.2.3           
Opatrenie 1.2.4           
Opatrenie 1.2.5           
Špecifický cieľ 1.3 Doplnenie a skvalitnenie infraštruktúry pre rekreačný šport 
Opatrenie 1.3.1           
Opatrenie 1.3.2           
Špecifický cieľ 1.4 Zachovanie a podpora kultúrno-historického dedičstva 
Opatrenie 1.4.1           
Opatrenie 1.4.2           
Opatrenie 1.4.3           
Špecifický cieľ 1.5 Propagácie a organizačné zabezpečenie v oblasti kultúry 
Opatrenie 1.5.1           
Opatrenie 1.5.2           
Opatrenie 1.5.3           

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 

 
Tabuľka 57 Akčný plán – hospodárska oblasť 
Opatrenie, aktivita Termín 

(rok) 
Zodpovedný Predpokla

daný 
rozpočet 
v tis. EUR 

Ukazovateľ 

Opatrenie 2.1.1 Spolupráca podnikateľských subjektov pri poskytovaní služieb v agroturistike a CR 
Zabezpečenie personálnych 
kapacít pre podporu 
agroturistiky a rozvoja CR 

2017 Obec 
Dubovica, 
zodpovedný 
pracovník 

3,00 Vytvorenie pracovných 
miest na podporu CR 

Opatrenie 2.2.1 Aktualizácia webovej stránky obce 
Zabezpečenie finančných 
prostriedkov potrebných pre 
fungovanie web stránky 

2017 Obec 
Dubovica 

2,00 Finančné a technické 
zabezpečenie web 
stránky 

Zabezpečenie pravidelnej 
aktualizácie web stránky 
prostredníctvom vytvorenia 
prac. miesta na tento účel 

2017-2024 Obec 
Dubovica, 
osoba 
zodpovedná 
za 
aktualizáciu 

1,50 Počet vytvorených 
pracovných miest na 
aktualizáciu web 
stránky 
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Opatrenie, aktivita Termín 
(rok) 

Zodpovedný Predpokla
daný 
rozpočet 
v tis. EUR 

Ukazovateľ 

web stránky 
Opatrenie 2.2.2 Budovanie informačných tabúľ 
Budovanie tabúľ slúžiacich na 
informovanie o obci 

2018-2019 Obec 
Dubovica 

3,00 Počet vybudovaných 
informačných tabúľ 

Budovanie a inštalácia 
smerových tabúľ 

2018-2019 Obec 
Dubovica 

1,50 Počet nainštalovaných 
smerových tabúľ 

Opatrenie 2.2.3 Propagačná činnosť v cestovnom ruchu 
Organizácia regionálnych 
trhov slúžiacich na 
zviditeľnenie obce a jej okolia 
v rámci CR 

2016-2024 Obec 
Dubovica, 
okolité obce 

1,50 Počet organizovaných 
regionálnych trhov 

Príprava a spracovanie 
buletínov, informačných máp 
a iných propagačných 
materiálov 

2016-2017 Obec 
Dubovica 

1,50 Počet spracovaných 
buletínov, informačných 
máp a iných 
propagačných 
materiálov 

Zriadenie infobodu pre 
zvýšenie informovanosti 
turistov a návštevníkov  

2018 Obec 
Dubovica 

2,00 Počet zriadených 
infobodov 

Príprava projektov 
podporujúcich cezhraničné 
partnerstvá v oblasti CR 

2016-2024 Obec 
Dubovica, 
partnerské 
obce 

3,00 Počet zrealizovaných 
projektov v oblasti CR 

Opatrenie 2.3.1 Podpora vytvárania a udržiavania zaujímavých a nových atraktivít v obci 
Rekonštrukcia turistických 
trás 

2018-2020 Obec 
Dubovica 

2,00 Počet 
zrekonštruovaných 
turistických trás 

Rekonštrukcia náučných 
chodníkov 

2018-2020 Obec 
Dubovica 

5,00 Dĺžka 
zrekonštruovaných 
náučných chodníkov 

Revitalizácia a dostavba 
lyžiarskeho areálu 

2018-2020 Obec 
Dubovica 

10,00 Počet 
zrekonštruovaných 
lyžiarskych areálov 

Rekonštrukcia oddychovej 
zóny (park v obci) 

2017-2018 Obec 
Dubovica 

7,00 Počet 
zrekonštruovaných 
oddychových zón 

Opatrenie 2.4.1 Podpora budovania sieti malých a stredných firiem v obci 
Vytvoriť inštitucionálne 
podmienky pre podporu MSP 

2016 Obec 
Dubovica 

3,00 Technické zabezpečenie 
pre podporu MSP 

Zabezpečiť priestorové 
podmienky pre prevádzky 
MSP 

2018 Obec 
Dubovica 

5,00 

Zriadenie obecného trhoviska 2018 Obec 
Dubovica 

6,00 Počet zriadených 
obecných trhovísk 

Opatrenie 2.5.1 podpora klientov formou individuálneho poradenstva 
Zabezpečenie priestorov pre 
uskutočnenie poradenských 
služieb 

2018 Obec 
Dubovica, 
zodpovedný 
pracovník  

2,00 Počet kvalitnejších 
poskytovaných 
poradenských služieb 

Opatrenie 2.5.2 Podpora získania zamestnania, samozamestnania vo vidieckych oblastiach 
Realizácia školení a tréningov 
obyvateľov obce potrebných 
pre získanie zamestnania 

2016-2024 Obec 
Dubovica, 
školiaca 

2,00 Počet školení na 
získanie zamestnania 
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Opatrenie, aktivita Termín 
(rok) 

Zodpovedný Predpokla
daný 
rozpočet 
v tis. EUR 

Ukazovateľ 

osoba 
Opatrenie 2.6.1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie 

2016 Obec 
Dubovica 

20,00 Technická 
dokumentácia 

Vysporiadanie pozemkov pod 
komunikáciami 

2016 Obec 
Dubovica 

20,00 Dĺžka 
zrekonštruovaných 
miestnych komunikácií Výstavba a rekonštrukcia 

miestnych komunikácií na 
základe pozemkových úprav 

2016-2017 Obec 
Dubovica 

100,00 

Rekonštrukcia a 
zokruhovanie miestnych 
komunikácií  

2016-2017 Obec 
Dubovica 

400,00 

Rekonštrukcia a modernizácia 
hlavného mosta v obci 

2016 Obec 
Dubovica 

20,00 Počet 
zrekonštruovaných 
mostov 

Opatrenie 2.6.2 Výstavba cyklotrás a prepojenie sídiel regiónu 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie k realizácii 
cyklotrás 

2017 Obec 
Dubovica 

1,80 Technická 
dokumentácia 

Výstavba cyklotrasy medzi 
obcou Dubovica a mestom 
Lipany 

2017-2018 Obec 
Dubovica 

100,00 Dĺžka vybudovaných 
cyklotrás 

Zriadenie doplnkovej 
infraštruktúry (cyklostojany, 
odpočívadlo) 

2017-2018 Obec 
Dubovica 

5,00 Počet zariadení 
doplnkovej 
infraštruktúry 

Opatrenie 2.6.3 Výstavba a dostavba parkovísk 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2016 Obec 
Dubovica 

1,00 Technická 
dokumentácia 

Výstavba parkovacích miest 
a odstavných plôch v obci 

2017-2018 Obec 
Dubovica 

10,00 Počet vytvorených 
parkovacích plôch 
Počet vytvorených 
parkovacích miest 

Opatrenie 2.6.4 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov popri miestnych komunikáciách 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2016 Obec 
Dubovica 

2,50 Technická 
dokumentácia 

Výstavba chodníka v obci  2016-2017 Obec 
Dubovica 

50,00 Dĺžka vybudovaných 
chodníkov 

Opatrenie 2.6.5 Výstavba a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry 
Osadenie dopravného 
značenia 

2020 Obec 
Dubovica 

1,00 Počet osadených 
dopravných značení 

Osadenie cestného zrkadla 2020 Obec 
Dubovica 

1,50 Počet osadených 
cestných zrkadiel 

Opatrenie 2.7.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2016 Obec 
Dubovica, 
pracovník 
zodpovedný 
za propagáciu 
obce 

2,00 Technická 
dokumentácia 

Rekonštrukcia existujúceho 
verejného osvetlenia 

2016-2017 Obec 
Dubovica 

400,00 Počet 
zrekonštruovaných 
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Opatrenie, aktivita Termín 
(rok) 

Zodpovedný Predpokla
daný 
rozpočet 
v tis. EUR 

Ukazovateľ 

bodov verejného 
osvetlenia 

Opatrenie 2.7.2 Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2020 Obec 
Dubovica 

2,00 Technická 
dokumentácia 

Rekonštrukcia obecného 
rozhlasu  

2020-2024 Obec 
Dubovica 

5,00 Počet 
zrekonštruovaných 
zariadení obecného 
rozhlasu 

Výstavba a montáž obecného 
rozhlasu v IBV 

2020-2024 Obec 
Dubovica 

8,00 Počet inštalovaných 
nových zariadení 
obecného rozhlasu v IBV 

Opatrenie 2.7.3 Výstavba inžinierskych sietí v IBV 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2018 Obec 
Dubovica 

23,00 Technická 
dokumentácia 

Výkup pozemkov v lokalite 
IBV 

2018-2019 Obec 
Dubovica  

70,00 Technické zabezpečenie 
lokality IBV 

Príprava sietí v lokalite IBV 
(voda, plyn, elektro, 
kanalizácia, verejné 
osvetlenie) 

2018-2019 Obec 
Dubovica 

500,00 

Opatrenie 2.7.4 Rekonštrukcia a výstavba telekomunikačnej siete a IKT 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2019 Obec 
Dubovica 

15,00 Technická 
dokumentácia 

Rekonštrukcia miestnej 
telefónnej siete 

2019-2020 Obec 
Dubovica 

60,00 Počet 
zrekonštruovaných 
miestnych telefónnych 
sietí 

Vytvorenie prístupu 
širokopásmového internetu 
s prípojkami pre obyvateľov 

2019-2020 Obec 
Dubovica 

150,00 Počet domácnosti 
pripojených na internet 

Vytvorenie verejne 
prístupných miest pre 
pripojenie na internet 

2017 Obec 
Dubovica 

5,00 Počet vytvorených 
verejne prístupných 
miest pre pripojenie na 
internet 

Opatrenie 2.8.1 Zvýšenie bezpečnosti v obci 
Vypracovanie technickej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2021 Obec 
Dubovica 

2,50 Technická 
dokumentácia 

Montáž kamerového systému 
v obci (obec je konečnou 
obcou) 

2021-2023 Obec 
Dubovica 

50,00 Počet nainštalovaných 
kamier 

Opatrenie 2.8.2 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 
Vypracovanie technickej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2016 Obec 
Dubovica 

1,50 Technická 
dokumentácia 

Komplexná rekonštrukcia 
budovy požiarnej zbrojnice 

2016-2017 Obec 
Dubovica 

20,00 Počet 
zrekonštruovaných 
požiarnych  zbrojníc 

Materiálno-technické 2017 Obec 10,00 Materiálno-technické 
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Opatrenie, aktivita Termín 
(rok) 

Zodpovedný Predpokla
daný 
rozpočet 
v tis. EUR 

Ukazovateľ 

vybavenie požiarnej zbrojnice Dubovica vybavenie požiarnej 
zbrojnice 

Opatrenie 2.8.3 Rekonštrukcia a modernizácia pietnych miest 
Vypracovanie technickej 
dokumentácie k realizácii 
stavby 

2016 Obec 
Dubovica 

1,00 Technická 
dokumentácia 

Výstavba parkovacích miest 
a oplotenia v okolí cintorína 

2016 Obec 
Dubovica 

25,00 Počet vytvorených 
parkovacích miest pri 
cintoríne 
Dĺžka 
zrekonštruovaného 
oplotenia cintorína 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 

Prioritou pre obec v hospodárskej oblasti je zrealizovať nasledovné:  

- Oprava a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  

- Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia 

- Dobudovanie parkovacích miest a oplotenia pri cintoríne 

- Odkúpenie pozemkov v časti IBV a zavedenie inžinierskych sietí  

- Rekonštrukcia a modernizácia hlavného mosta v obci 

- Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií   

- Výstavba chodníkov v obci  

 

 

Tabuľka 58 Vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov na 
nasledujúce tri roky s výhľadom do roku 2024 – hospodárska oblasť 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Špecifický cieľ 2.1 Podpora podnikateľských aktivít v CR 
Opatrenie 2.1.1           
Špecifický cieľ 2.2 Zabezpečenie účinnej propagácie obce 
Opatrenie 2.2.1           
Opatrenie 2.2.2           
Opatrenie 2.2.3           
Špecifický cieľ 2.3 Budovanie relaxačno-rekreačného zázemia obce 
Opatrenie 2.3.1           
Špecifický cieľ 2.4 Vytváranie podmienok pre malé a stredné podnikanie 
Opatrenie 2.4.1           
Špecifický cieľ 2.5 Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie rizikových skupín obyvateľov 
Opatrenie 2.5.1           
Opatrenie 2.5.2           
Špecifický cieľ 2.6 Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií 
Opatrenie 2.6.1           
Opatrenie 2.6.2           
Opatrenie 2.6.3           
Opatrenie 2.6.4           
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Opatrenie 2.6.5           
Špecifický cieľ 2.7 Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu technickej infraštruktúry 
Opatrenie 2.7.1           
Opatrenie 2.7.2           
Opatrenie 2.7.3           
Opatrenie 2.7.4           
Špecifický cieľ 2.8 Ostatná infraštruktúra v obci 
Opatrenie 2.8.1           
Opatrenie 2.8.2           
Opatrenie 2.8.3           

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

Tabuľka 59 Akčný plán – environmentálna oblasť 

Opatrenie, aktivita  Termín 
(rok) 

Zodpovedný Predpokla
daný 
rozpočet 
v tis. EUR 

Ukazovateľ 

Opatrenie 3.1.1 Zabezpečenie separácie komunálneho odpadu 
Zabezpečenie vhodných 
podmienok pre realizáciu 
separovaného zberu  

2017 Obec 
Dubovica 

10,00 Technické  zabezpečenie 

organizovaného 

separovaného zberu 
Zabezpečenie vhodných 
nádob na separáciu odpadu 

2017 Obec 
Dubovica 

15,00 

Osveta a vzdelávanie občanov 
v oblasti separovania 

2017-2021 Obec 
Dubovica, 
školiaca 
osoba 

1,50 Počet školení v oblasti 
separovania 

Opatrenie 3.1.2 Výstavba zberného dvora 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
zberného dvora 

2019 Obec 
Dubovica 

2,50 Technická 
dokumentácia 

Výstavba zberného dvora 
v lokalite pri ČOV 

2021-2024 Obec 
Dubovica 

30,00 Počet vybudovaných 

zberných dvorov 

Materiálno-technické 
zabezpečenie zberného dvora 
(drvič konárov, štiepkovač, 
kamerový systém) 

2021-2024 Obec 
Dubovica 

35,00 Materiálno-technické 

vybavenie zberného 

dvora 

Opatrenie 3.2.1 Výstavba protizáplavových opatrení 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
stavby 

2017 Obec 
Dubovica 

5,00 Technická 
dokumentácia 

Čistenie a spevnenie 
priehradzok na hornom konci  

2017-2018 Obec 
Dubovica 

30,00 Počet vyčistených 

a spevnených 

priehradzok 

Opatrenie 3.2.2 Revitalizácia a úprava korýt vodných tokov 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
stavby 

2017 Obec 
Dubovica 

2,00 Technická 
dokumentácia 

Spevnenie brehov potokov 2017-2018 Obec 
Dubovica 

30,00 Počet spevnených 

potokov 
Úprava a prehĺbenie koryta 2017-2018 Obec 20,00 
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Opatrenie, aktivita  Termín 
(rok) 

Zodpovedný Predpokla
daný 
rozpočet 
v tis. EUR 

Ukazovateľ 

rieky, spevnenie brehov Dubovica 
Opatrenie 3.3.1 Realizácia protieróznych opatrení 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
stavby 

2016 Obec 
Dubovica 

5,00 Technická 
dokumentácia 

Odvodnenie, realizácia pilotov 
na zabránenie zosuvu pôdy 
v rekreačnej oblasti 

2016-2017 Obec 
Dubovica 

150,00 Počet zrealizovaných 
pilotov na zabránenie 
zosuvu pôdy 

Opatrenie 3.4.1 Výstavba a revitalizácia oddychových zón v obci 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
stavby 

2016 Obec 
Dubovica 

5,00 Technická 
dokumentácia 

Výstavba a revitalizácia 
obecného parku 

2017-2018 Obec 
Dubovica 

20,00 Počet revitalizovaných 

obecných parkov 

Výstavba a revitalizácia 
oddychovej zóny na hornom 
konci obce 

2017-2018 Obec 
Dubovica 

50,00 Počet revitalizovaných 

oddychových zón 

Výsadba a revitalizácia zelene 
na verejných priestranstvách 

2016-2017 Obec 
Dubovica 

15,00 Množstvo zelene 

vysadenej na verejných 

priestranstvách  

Výsadba a revitalizácia 
brehovej zelene v okolí 
potoka 

2017-2018 Obec 
Dubovica 

10,00 Množstvo brehovej 

zelene vysadenej v okolí 

potoka 

Opatrenie 3.5.1 Podpora výstavby zariadení s využitím obnoviteľných zdrojov energie 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
stavby 

2023-2024 Obec 
Dubovica 

2,00 Technická 
dokumentácia 

Obstaranie a inštalácia 
slnečných kolektorov na 
budovy verejného významu 

2023-2024 Obec 
Dubovica 

10,00 Počet nainštalovaných 

slnečných kolektorov 

Opatrenie 3.6.1 Zvýšenie gramotnosti obyvateľstva v oblasti ochrany ŽP 
Organizácia školení v oblasti 
ochrany ŽP na zvyšovanie 
povedomia a vedomosti 
obyvateľstva 

2016-2024 Obec 
Dubovica, 
školiaca 
osoba 

2,00 Počet organizovaných 
školení v oblasti 
ochrany ŽP 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Prioritou pre obec v environmentálnej oblasti je zrealizovať nasledovné:  

- výstavba a revitalizácia oddychovej zóny na hornom konci obce  
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Tabuľka 60 Vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov na 
nasledujúce tri roky s výhľadom do roku 2024 – environmentálna oblasť 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Špecifický cieľ 3.1 Nakladanie s komunálnym odpadom 
Opatrenie 3.1.1           
Opatrenie 3.1.2           
Špecifický cieľ 3.2 Ochrana vôd 
Opatrenie 3.2.1           
Opatrenie 3.2.2           
Špecifický cieľ 3.3 Ochrana pôdy 
Opatrenie 3.3.1           
Špecifický cieľ 3.4 Ochrana ostatných zložiek 
Opatrenie 3.4.1           
Špecifický cieľ 3.5 Zvýšenie energetickej efektívnosti 
Opatrenie 3.5.1           
Špecifický cieľ 3.6 Osveta v ochrane prvkov životného prostredia 
Opatrenie 3.6.1           

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 


