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Úvod
Program rozvoja obce (PRO) alebo tiež Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je
strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varadka na roky 2020-2025 (ďalej aj „PHSR“)
stanovuje na základe analýzy hospodárskej a sociálnej situácie strategické ciele a priority budúceho
rozvoja obce. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania obce s dôrazom na hospodársku,
sociálnu a environmentálnu oblasť.

KONTEXT VZNIKU PHSR A CHRONOLÓGIA JEHO PRÍPRAVY
V ostatných rokoch patrí Slovensko k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Hoci na národnej úrovni
dochádza ku konvergencii k priemeru EÚ, na regionálnej úrovni dochádza v niektorých krajinách
k trendom divergentným. Takým je aj príklad Slovenska, kde najviac zaostávajúcim z regiónov je
Prešovský kraj. Práve v tejto súvislosti vznikla v kooperácii medzi Svetovou bankou, Európskou
komisiou, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (od 1.7.2020 Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie), Prešovským samosprávnym krajom a inými
inštitúciami „Iniciatíva na podporu dobiehajúcich regiónov“ (Catching-up Regions Initiative - CURI).
Jednou zo súčastí tejto iniciatívy je aj podpora endogénneho potenciálu PSK, a to najmä vo forme
podpory obcí s marginalizovaným rómskym obyvateľstvom, vrátane obce Varadka.
Pôvodný PHSR mala obec platný na roky 2007-2013, pričom tento dokument nebol ani raz
aktualizovaný. Na vypracovaní nového PHSR sa okrem zástupcov a občanov obce podieľal tím
zamestnancov a externých odborníkov v rámci Úradu Prešovského samosprávneho kraja v súčinnosti
s konzultantmi Svetovej banky. PHSR bol vypracovaný v období október 2019 – august 2020. Pri
spracovaní dokumentu sa osobitná pozornosť venovala aj marginalizovanej rómskej komunite, ktorá
v obci žije. V dokumente boli zohľadnené názory a postrehy bývalej starostky obce, súčasného starostu
(počas spracovania dokumentu došlo k zmene v tejto riadiacej funkcii), poslancov obecného
zastupiteľstva, členov pracovnej (fókusovej) skupiny a širokej verejnosti.
Začiatkom októbra 2019 bolo obcou prijaté uznesenie o spolupráci s Prešovským samosprávnym
krajom a následne bola v spolupráci so starostkou obce a facilitátorom PSK vytvorená fókusová
skupina. Jej členmi boli obyvatelia obce, reprezentujúci rôzne záujmové, profesijné, ekonomické,
vekové, vzdelanostné a ďalšie skupiny. Fókusová skupina sa stretávala pravidelne od polovice októbra
2019 do konca januára 2020 a jej úlohou bolo pod vedením facilitátora definovať problémy obce, jej
potreby, sformulovať víziu obce, ako aj strategicky plánovať rozvoj obce na ďalšie obdobie. Počas
februára a marca boli podnety fókusovej skupiny spracované facilitátorom, ktorý taktiež vypracoval
návrh akčného plánu obce a v spolupráci s bývalou starostkou obce pripravil finančný plán jeho
realizácie. Počas úvodnej fázy celého procesu boli pracovníkmi Inštitútu rozvoja PSK spracované
analýzy aktuálneho stavu obce, na základe ktorých bola v spolupráci s OcÚ Varadka vypracovaná
analytická časť PHSR. Počas koncipovania strategickej, programovej a realizačnej časti PHSR došlo k
vytvoreniu projektového portfólia a špecifikovaniu jednotlivých rozvojových zámerov obce.
V mesiacoch jún až august 2020 boli do dokumentu zapracované pripomienky a návrhy Svetovej banky.
Finálna verzia dokumentu bola následne pripomienkovaná referenčnou skupinou expertov, širokou
verejnosťou, rôznymi aktérmi na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni a po zapracovaní pripomienok
bola schválená obecným zastupiteľstvom.
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Tento dokument rozvoja obce Varadka bol vytvorený s ohľadom na existujúcu metodiku tvorby PHSR
obcí (metodika vydaná Inštitútom priestorového plánovania, november 2016). Prináša novo
definované priority, ciele, projektové zámery a aktivity, ktorých realizácia sa naplánovala do roku 2025.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varadka na roky 2020-2025
bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa ..............
uznesením č. ..............

Formulár 1 (Ú1): Zámer spracovania PHSR
Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varadka na roky
2020-2025
Forma spracovania
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varadka na roky
2020-2025 (ďalej aj „PHSR 2020-2025“) je spracovaný podľa
aktuálneho znenia zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja v znení neskorších predpisov.
Spracovanie dokumentu rešpektuje princíp partnerstva, vykonané je
participatívnym spôsobom.
Riadenie procesu
Za riadenie procesu spracovania dokumentu zodpovedá Obec Varadka
spracovania
v spolupráci s Úradom PSK a Svetovou bankou.
Obdobie spracovania
Október 2019 – august 2020
Financovanie spracovania Z rozpočtu PSK
Zdroj: Weisová, Bernátová 2012, vlastné spracovanie
Formulár 2 (Ú2): Harmonogram spracovania PHSR
Harmonogram spracovania PHSR
Rok
2019
Mesiac
X
XI
XII
I
II
III
Úvod
X
Analytická časť
X
X
X
X
X
X
Strategická časť
X
X
X
X
X
X
Programová časť
X
X
Realizačná časť
X
X
Finančná časť
X
Záver
Zdroj: Weisová, Bernátová 2012, vlastné spracovanie

2020
IV
V

X
X
X
X

X
X
X
X

VI

VII

VIII

X
X
X
X

X
X

X
X
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Formulár 3 (Ú3): Metódy zapojenia verejnosti do spracovania PHSR
Metóda

Informovanie
verejnosti
áno
áno
áno

Získavanie názorov
verejnosti
áno
áno
áno

Internetové stránky
Obecné noviny
Obecný rozhlas
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi
Návšteva v území
Využitie miestnych ľudí na
áno
áno
získavanie názorov
Dotazník pre záujmové skupiny
áno
Pracovné skupiny
áno
áno
Ťažiskové skupiny (reprezentatívne
áno
skupiny predstavujúce verejnosť)
Nezávislí experti poskytujúci
áno
áno
poradenské služby
Zdroj: Inštitút priestorového plánovania 2016, vlastné spracovanie

Zohľadnenie
názorov verejnosti
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
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Analytická časť
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Analytická časť PHSR obsahuje komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce
s väzbami na širšie územie – analýzu aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Definuje vnútorný
potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce.

A.I ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
Vymedzenie územia
Obec Varadka leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina.
Administratívne je začlenená do okresu Bardejov v Prešovskom kraji (Mapa 1). Na severozápade
obec susedí s obcou Vyšná Polianka (109 obyvateľov, cestná vzdialenosť 3,5 km), na severe hraničí
s Poľskou republikou (cestná vzdialenosť k cestnému hraničnému priechodu Nižná Polianka-Ożenna
4,6 km) a na východe s obcou Nižná Polianka (230 obyv., 1,5 km). Na juhozápade susedí s obcou
Jedlinka (85 obyv., 4,5 km) a na juhu s obcou Mikulášová (133 obyv., 5 km). Čo sa týka miest, má
Varadka najbližšie ku Svidníku (10 752 obyv., 18,5 km) a Bardejovu (32 293 obyv., 19 km).

Mapa 1: Administratívna poloha obce Varadka

Zdroj: © Prispievatelia OpenTopoMap
Rozloha k. ú. obce predstavuje 737 ha (7,37 km2). Nadmorská výška v strede obce je 409 m. n. m., v
extraviláne sa pohybuje v rozmedzí 450-650 m n. m.
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Tabuľka 1: Základné informácie o obci
Okres
Kraj
Súradnice
Prvá písomná zmienka
Rozloha (km2)
Počet obyvateľov (k 31.12.2018)
Hustota zaľudnenia (obyv./km2)
Web obce
Zdroj: vlastné spracovanie

Bardejov
Prešovský
49°24′45″S
21°23′03″V
1470
7,37
222
30
www.varadka.sk

Zastavané územie sa sústreďuje v juhovýchodnej časti katastra obce, pozdĺž hlavnej cesty. Rómska
koncentrácia obyvateľstva (bytové domy) je situovaná na juhovýchodnom okraji intravilánu obce.
Väčšinu plôch katastrálneho územia obce (419,3 ha; až 57 %) tvorí odlesnená krajina – z toho najviac
trvalé trávnaté porasty. Lesné pozemky zaberajú 43% podiel (318,1 ha). Lesy sa nachádzajú najmä
v severnej časti katastra (na hranici s Poľskom), menšie plochy sa nachádzajú aj v južnej a juhozápadnej
časti katastra (Mapa 2). O hospodárenie v lesoch sa stará Združenie urbarialistov – pozemkové
spoločenstvo Varadka. Pre obec ani pre osadu nie je typický výskyt prírodných katastrof, nevyskytujú
sa tu zosuvy pôdy, je tu dobrá kvalita ovzdušia. Obec sa nenachádza v žiadnej z oblastí, ktoré majú
v rámci Slovenska zvýšenú seizmickú aktivitu.
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Mapa 2: Fyzická štruktúra krajiny v katastri obce vrátane vyznačenia priestorovej lokalizácie osady

Zdroj: vlastné spracovanie na základe podkladovej mapy Google maps
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Územný plán obce
Obec Varadka nemá platný územný plán, aj keď dokumentácia k nemu bola vypracovaná v roku 2008.
Podľa tejto dokumentácie bol kataster obce členený na obytné územie, územie rekreácie, športu
a občianskej vybavenosti, územie verejnej zelene, územie technickej vybavenosti a cestné
komunikácie. V obytnom území boli podľa ÚPN plánované tri lokality výstavby rodinných domov
v juhovýchodnej časti mimo intravilán obce. Juhovýchodne od už stojacich bytových domov rómskej
koncentrácie bola navrhovaná lokalita pre výstavbu ďalších 4 bytových domov (v ÚPN označená lokalita
L). ÚPN navrhoval v obci aj vybudovanie športového areálu, domu smútku, rybníka a parkoviska.
Z hľadiska funkčného využitia územia dominujú v intraviláne obce plochy rodinných domov,
výraznejšie zastúpené sú však aj plochy verejnej zelene a záhrad (Mapa 3).
Podľa informácií z OcÚ má obec v pláne stavať nový bytový dom a rodinné domy na konkrétnych
parcelách: LV 274, parcela č. 295 a LV 274, parcela č. 296. Obe ležia v juhovýchodnej časti intravilánu
obce.

Mapa 3: Funkčné využitie územia v intraviláne obce

Zdroj: vlastné spracovanie na podklade územného plánu
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Hospodárska oblasť
Hospodárstvo v území
Poľnohospodárstvo a priemysel
Pomer medzi poľnohospodárskou a nepoľnohospodárskou pôdou v katastri obce je približne
vyrovnaný. Celková výmera katastra obce je 737,4 ha, z toho 51% (374,6 ha) tvorí poľnohospodárska
pôda. V štruktúre poľnohospodárskej pôdy v k. ú. obce výrazne dominujú trvalé trávnaté porasty (TTP)
s 278,5 ha. Orná pôda zaberá v obci len 24% z poľnohospodárskej pôdy (89,3 ha). Štruktúru
poľnohospodárskeho pôdneho fondu sleduje Mapa 4. Z nepoľnohospodárskej pôdy vysoko prevažujú
lesné pozemky (88%).

Mapa 4: Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Zdroj: VÚPOP, systém LPIS, vlastné spracovanie
V katastri obce nesídli žiaden subjekt poľnohospodárskej veľkovýroby, aj keď z minulosti tu
v juhovýchodnej časti zastavaného územia obce zostalo niekoľko opustených budov bývalého
Jednotného roľníckeho družstva Makovica Nižná Polianka. Tento priestor hospodárskeho dvora by
bolo možné po rekonštrukcii a úprave využiť na výrobu a sklady. V obci sú evidovaní 3 SHR, ktorí sa
venujú poľnohospodárskej výrobe. O obhospodarovanie ornej pôdy v katastri obce sa stará Družstvo
Zborov.
Až 43% k. ú. obce tvoria lesné pozemky, ktorých vlastníkom je Združenie urbarialistov – pozemkové
spoločenstvo Varadka. Drevná hmota je však spracovávaná mimo územia obce.
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V súčasnosti v obci nie je žiadna priemyselná ani remeselná veľkovýroba. Medzi miestnymi sa
z pôvodných remesiel zachovalo kováčstvo, no nikto z obyvateľov ho neprevádzkuje na živnosť (len ako
voľnočasovú aktivitu).
Tabuľka 2: Štruktúra pôdneho fondu (k 31.12.2018; v ha)
Poľnohospodárska pôda
ovocné
TTP
sady
89,3
0,0
0,0
6,8
0,0
278,5
Nepoľnohospodárska pôda
zastavané plochy
lesné pozemky
vodné plochy
ostatné plochy
a nádvoria
318,1
13,1
16,5
15,1
Celková výmera územia
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie
orná pôda

chmeľnice

vinice

záhrady

spolu
374,6
Spolu
362,8
737,4

Cestovný ruch
V obci Varadka sa síce nenachádza žiadna rekreačná lokalita, ani významnejšia kultúrna, či prírodná
pamiatka. Určitý potenciál rozvoja vidieckeho turizmu by sa však mohol časom v obci rozvinúť.
Z hľadiska maloplošných chránených území sa najbližšie k obci nachádza prírodná rezervácia Pod
Beskydom, v ktorej je vyhlásený 4. stupeň ochrany prírody. Rezervácia leží v katastri susednej obce
Nižná Polianka a predstavuje komplex zachovalých a botanicky významných slatinných lúk. Ďalšími
blízkymi prírodnými rezerváciami sú Zborovský hradný vrch (pri obci Zborov), Regetské rašelinisko
(pri obci Becherov) a Stebnícka Magura (pri obci Stebník). Najbližším veľkoplošným chráneným
územím je CHKO Východné Karpaty, ktorá na poľskej strane prechádza v Magurski Park Narodowy.
Najbližšia pamiatková rezervácia zapísaná aj do UNESCO sa nachádza v Bardejove (19 km od Varadky).
Okrem toho je Bardejov aj kúpeľným mestom. Lákadlom turistov je aj mesto Svidník (19 km). Z
významnejších kultúrno-historických pamiatok, potenciálnych atrakcií cestovného ruchu, ktoré by
eventuálne mohli znamenať zvýšený príliv turistov do obce, sa v blízkom okolí nachádzajú sakrálne
pamiatky - drevené kostolíky (najbližšie v susednej obci Jedlinka). Pravoslávna drevená cerkev Chrám
Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1924 sa nachádza aj priamo v obci, nejde však o čisto drevený
chrám, pretože strechu má plechovú (Mapa 5).
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Mapa 5: Najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky a veľkoplošné chránené územia v okolí obce

Zdroj: vlastné spracovanie
Medzi lokalizačné predpoklady rozvoja CR patria aj kultúrno-spoločenské a športové podujatia. Počas
roka sa ich v blízkom okolí obce koná pomerne veľké množstvo (najmä v mestách Bardejov a Svidník).
Priamo v obci sa koná len jedno podujatie na konci leta – Dni obce. Obyvatelia obce sa ale podieľajú
na organizovaní podujatia Kermeš – po zbere úrody, ktoré sa koná v Nižnej Polianke, no do budúcnosti
je tu snaha o zmenu miesta konania späť do obce. Na týchto oslavách hráva lokálna kapela, folklórny
súbor však už v obci nefunguje (kedysi bol rómsky folklórny súbor). Lokalizačné predpoklady
cestovného ruchu (prírodné aj umelo vytvorené) sú v okolitom regióne na dobrej úrovni.
Okrem lokalizačných predpokladov hrajú veľmi dôležitú úlohu v rámci rozvoja regiónu aj realizačné
predpoklady cestovného ruchu, medzi ktoré patrí doprava a materiálno-technická základňa
(stravovacie, ubytovacie a športovo-technické zariadenia, zariadenia služieb a obchodu a špeciálne
zariadenia). Dopravná infraštruktúra sa v poslednom období zlepšuje, ale celý región je stále zle
dopravne dostupný. V posledných rokoch prebehla rekonštrukcia mnohých ciest, mostov a chodníkov,
čo zabezpečilo zvýšenú kvalitu cestných komunikácií v regióne.
Slabou stránkou sú lokalizačné a realizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu priamo v obci,
teda také, ktoré by dokázali pritiahnuť turistov. Vo Varadke sa nachádza len jedna národná kultúrna
pamiatka, spomínaný drevený chrám. Veľmi negatívnym javom z pohľadu realizačných predpokladov
rozvoja CR je aj skutočnosť, že v obci sa nenachádzajú žiadne komerčné ubytovacie ani stravovacie
zariadenia.
V súčasnosti teda sektor cestovného ruchu hrá v lokálnej ekonomike obce Varadka len marginálnu
úlohu. Aby dokázala obec vo väčšej miere pritiahnuť turistov (tak, aby turizmus dokázal miestnym
obyvateľom generovať príjem), musela by sa buď vybudovať taká atrakcia cestovného ruchu, ktorá je
v širokom okolí jedinečná alebo by sa muselo vybudovať viacero vzájomne prepojených zariadení, kvôli
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ktorým by sa turistovi oplatilo v obci zastaviť a ostať2. Tu sa vytvára aj priestor na cezhraničnú
spoluprácu s poľskou stranou. Cestovný ruch bude v blízkej budúcnosti zohrávať v rozvoji obce
Varadka pravdepodobne len okrajovú úlohu, ak nedôjde k významnejšiemu externému zásahu
(súkromné, či verejné investície do tohto sektora).

Zamestnanosť obyvateľstva, dochádzka za prácou
V roku 2011 žilo v obci 81 ekonomicky aktívnych osôb (z toho 49 mužov a 32 žien), čo predstavovalo
43,1% obyvateľov z celkového počtu obyvateľov (188 podľa SODB 2011). Podiel ekonomicky aktívnych
obyvateľov z celkového počtu obyvateľov v roku 2011 bol teda v obci Varadka v porovnaní s
Prešovským krajom (46,1%) i celou Slovenskou republikou (48,7%) nižší.
Najväčšiu časť zo spomínaných 81 ekonomicky aktívnych obyvateľov Varadky predstavovali pracujúci
v odvetví stavebníctva. V poradí druhé a tretie najvýznamnejšie odvetvia v zamestnanosti
obyvateľstva Varadky predstavovali odvetvia priemyselnej výroby, inej ťažby a dobývania a odvetvia
administratívnych a podporných služieb.
Len 38,3% ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádzalo za prácou mimo obce Varadka (Tabuľka 3).
Vzhľadom na skutočnosť, že najväčšia časť obyvateľov Varadky pracuje najmä v oblasti stavebníctva
a priemyselnej výroby, máme za to, že tento údaj3 je nespoľahlivý, keďže priamo v obci Varadka nie sú
žiadne prevádzky, ktoré by vygenerovali taký počet pracovných miest pre pracovníkov v oblasti
priemyselnej výroby a stavebníctva. V obci zatiaľ nie je zriadený obecný sociálny podnik.

Tabuľka 3: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa dochádzky do zamestnania a odvetvia ekonomickej
činnosti
EAO
počet
podiel
dochádzajúcich dochádzajúcich
podiel
Odvetvie ekonomickej činnosti4
v danom
z celkového
počet
(%)
odvetví
počtu EAO (%)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a ťažba
dreva, rybolov
Priemyselná výroba, iná ťažba a
dobývanie
Dodávka energií, odpadové
hospodárstvo

8

9,9

3

3,7

14

17,3

4

4,9

0

0

0

0

Stavebníctvo

15

18,5

3

3,7

Veľkoobchod, maloobchod

4

4,9

1

1,2

Doprava a skladovanie

0

0

0

0

Ubytovacie a stravovacie služby

1

1,2

1

1,2

2

Muselo by ísť o súbor vzájomne koordinovaných aktivít na podporu cestovného ruchu v regióne – v spolupráci

3

o tom, že len 38,3% EAO dochádzalo za prácou mimo obec Varadka

4

Ukazovateľ „odvetvie ekonomickej činnosti“ predstavuje druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného
subjektu, ktorú obyvateľ aktuálne alebo v poslednom pracovnoprávnom vzťahu vykonával. Vzťahuje sa na
obyvateľov starších ako 16 rokov, ktorí už niekedy pracovali. Kvôli zjednodušeniu a prehľadnosti sú niektoré
odvetvia v danej tabuľke oproti klasifikácii SK NACE Rev.2 spojené
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Činnosti v oblasti nehnuteľností,
financií, poisťovania, informácií a
komunikácie

0

0

0

0

Odborné, vedecké a technické činnosti

2

2,5

0

0

Administratívne a podporné služby

15

18,5

9

11,1

Verejná správa a obrana

11

13,6

3

3,7

Vzdelávanie

0

0

0

0

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

5

6,2

4

4,9

Ostatné činnosti spolu

0

0

0

0

Nezistené

6

7,4

3

3,7

81

100,0

31

38,3

Spolu
Zdroj: SODB 2011

Najdôležitejším miestom dochádzky za prácou bolo pre obyvateľov Varadky v roku 2011 mesto
Bardejov, do ktorého dochádzalo za prácou 7 obyvateľov. Ostatní EAO odchádzali za prácou mimo
okres a 9 do zahraničia. Mapa 6 zobrazuje dochádzku za prácou v časovej dostupnosti do 30 minút.
Mapa 6: Časová dostupnosť lokálnych centier zamestnanosti osobným automobilom

Zdroj: vlastné spracovanie

Podľa živnostenského registra boli v roku 2019 v obci evidovaní iba 2 živnostníci, ktorí sa venovali
najmä stavebným prácam. Po prepočítaní je miera podnikateľskej aktivity, vyjadrená počtom
živnostníkov na 1 000 obyvateľov, vo Varadke na úrovni 9 živnostníkov na 1 000 obyvateľov. Počet
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živnostníkov na 1 000 obyvateľov sa v Slovenskej republike pohybuje okolo úrovne 56, v Žilinskom kraji
72 (najviac medzi krajmi), v Košickom kraji 37 (najmenej medzi krajmi). V rámci okresov Slovenska sa
hodnota tohto ukazovateľa pohybuje v rozmedzí od 31 živnostníkov na 1 000 obyvateľov v okresoch
Rimavská Sobota a Košice-okolie, po 123 živnostníkov na 1 000 obyvateľov v okrese Námestovo.
V okrese Bardejov sa miera podnikateľskej aktivity pohybovala na úrovni 58 živnostníkov na 1000
obyvateľov. Možno teda konštatovať, že ochota obyvateľov Varadky k samozamestnávaniu (ochota
podnikať) je výrazne podpriemerná.

Nezamestnanosť
Miera nezamestnanosti v obci Varadka je extrémne vysoká, pohybuje sa vysoko nad úrovňou
priemernej miery nezamestnanosti okresu Bardejov ako aj Prešovského kraja. Počet uchádzačov
o zamestnanie sa v obci Varadka za posledných 10 rokov pohyboval v rozmedzí 34 až 56. Miera
nezamestnanosti sa v obci v ostatnom období pohybovala v rozpätí od 42% (v roku 2018) po 69,1% (v
roku 2012). Pre porovnanie, k 30.11.2019 bola miera nezamestnanosti v okrese Bardejov 11,4%,
v Prešovskom kraji bola na úrovni 10,0 % a v Slovenskej republike 6,0 %. V okolitých okresoch,
s ktorými okres Bardejov susedí, bola nasledovaná: Sabinov 12,7%, Stará Ľubovňa 8,0%, Prešov 6,9% a
Svidník 11,31%. Vývoj miery nezamestnanosti vo Varadke za ostatných 10 rokov v podstate kopíroval
vývoj (z hľadiska trendov rastu/poklesu) v celej Slovenskej republike (viď Mapa 7 na ďalšej strane).
Hoci údaje o etnickej štruktúre uchádzačov o zamestnanie nie sú v oficiálnych štatistikách (ŠÚ SR,
ÚPSVaR) dostupné, na základe dodatočných analýz parciálnych štruktúr nezamestnanosti (pozri
ostatné tabuľky a grafy v tejto kapitole) odhadujeme, že vo Varadke tvorili Rómovia v roku 2018 viac
ako 90 % podiel na celkovom počte UoZ v obci.
Tabuľka 4: Vývoj nezamestnanosti v obci
k 31.12.
Počet
uchádzačov o
zamestnanie
Miera
nezamestnanosti
**(%)

rok
2014 2015

2010

2011

2012

2013

42

51

56

55

51

51,9

63,0

69,1

67,9

63,0

2016

2017

2018

2019*

48

49

42

34

43

59,3

60,5

51,9

42,0

53,1

* údaj k 30.11.
** na výpočet miery nezamestnanosti v jednotlivých rokoch bol použitý údaj o počte EAO v obci zo SODB 2011

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, ÚPSVaR, vlastné spracovanie
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Mapa 7: Miera nezamestnanosti v okresoch Slovenska k decembru rokov 2009, 2014, 2019
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Zdroj: UPSVaR
Zmeny v počte UoZ v obci Varadka za posledných 10 rokov majú identické vývojové trendy, aké bolo
možné pozorovať v rámci celej Slovenskej republiky. V súvislosti s príchodom hospodárskej krízy (cca
2008) začali počty nezamestnaných osôb na Slovensku narastať. Tento nárast pokračoval až cca do
roku 20125, keď došlo k oživeniu slovenskej ekonomiky a od tohto roku dochádza na Slovensku i v obci
Varadka k neustálemu medziročnému poklesu počtu nezamestnaných osôb6. Trend vývoja
nezamestnanosti v rámci Slovenska bol teda celkom zreteľný – cca od r. 2008 do r. 2012 nárast počtu
UoZ, od roku 2013 každoročný pokles počtu UoZ (s možnými miernymi výkyvmi) až do roku 2019, kde
aj v prípade Varadky došlo opäť k zvýšeniu nezamestnanosti.

Graf 1: Celkový počet UoZ v obci v rokoch 2010-2019 (k 31.12.)

* údaj k 30.11.

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, ÚPSVaR, vlastné spracovanie

5

Na úrovni obcí bolo možné v rokoch 2008-2012 pozorovať dosť turbulentný a nerovnomerný vývoj. V niektorých
obciach počty nezamestnaných počas obdobia hospodárskej krízy každoročne stúpali, v iných obciach bolo
možné počas tohto obdobia pozorovať aj medziročný pokles. Celkový trend však bol jasný – rast počtu UoZ medzi
rokmi 2008 až 2012.
6

Avšak v súvislosti so spomalením rastu slovenskej ekonomiky už od roku 2019 badať na úrovni niektorých obcí
medziročný nárast počtu nezamestnaných osôb v porovnaní s rokom 2018
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Problémy s nezamestnanosťou majú v obci všetky vekové skupiny obyvateľstva. Neexistuje žiadna
veková skupina, ktorá by bola v porovnaní s inými výraznejšie marginalizovaná7.
Graf 2: Štruktúra UoZ podľa veku k 31.12.2018

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie
Štruktúra UoZ podľa vzdelania vo Varadke je veľmi nepriaznivá. Z 34 uchádzačov o zamestnanie na
konci roku 2018 bolo až 76% UoZ (26 osôb) so základným vzdelaním alebo bez vzdelania. Ak platí, že
so zvyšujúcim stupňom dosiahnutého vzdelania sa pre jednotlivých obyvateľov zvyšuje
pravdepodobnosť uplatnenia na trhu práce, tak väčšina UoZ v obci Varadka má z dôvodu nízkeho
vzdelania prístup na trh práce značne sťažený.
Graf 3: Štruktúra UoZ podľa vzdelania k 31.12.2018

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie

7

Do tohto porovnania neberieme do úvahy vekovú skupinu do 19 rokov, keďže sa reálne jedná spravidla len o 2
ročníky – 18 a 19 ročných UoZ a rovnako ani vekovú skupinu nad 60 rokov, keďže pri tejto sa reálne jedná len o 3
ročníky – 60, 61 a 62 ročných UoZ.
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Až dve tretiny UoZ v obci patrí medzi dlhodobo nezamestnaných obyvateľov (nezamestnanosť nad
12 mesiacov). To sú osoby, u ktorých je ich umiestnenie na trhu práce značne komplikované (najmä
z dôvodu straty, príp. absencie pracovných návykov). Navyše, až 59 % (20 osôb) z celkového počtu UoZ
bolo nezamestnaných viac ako 2 roky. Tento stav je výrazne horší ako situácia v rámci Slovenskej
republiky, kde sa podiel dlhodobo nezamestnaných pohybuje okolo úrovne 45% (región Východného
Slovenska vykazuje najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných v rámci všetkých regiónov Európskej
únie).
Graf 4: Štruktúra UoZ podľa doby evidencie k 31.12.2018

Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie
Kvalifikačná štruktúra UoZ v obci je mimoriadne nepriaznivá. Najvyšší podiel v štruktúre UoZ podľa
klasifikácie zamestnaní (KZAM) majú vo Varadke pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (61,8%). To sú
najmä tie osoby, ktoré v poslednom zamestnaní vykonávali práce vyžadujúce si vedomosti na úrovni
základnej školy (ako napr. jednoduché a rutinné práce vyžadujúce ručné nástroje a fyzickú silu –
upratovanie, čistenie, kopanie jám, zametanie ulíc, stráženie majetku, ručné balenie, manipulácie
s nákladmi a pod.). Druhú najvýznamnejšiu skupinu tvoria osoby bez pracovného zaradenia (23,5%).
To sú najmä osoby, ktoré predtým nikde nepracovali (teda absolventi, ženy, ktoré boli hneď po
skončení štúdia na materskej/rodičovskej dovolenke, dlhodobo nezamestnané osoby, ktoré si doteraz
žiadne zamestnanie nenašli a pod.).
Tabuľka 5: Štruktúra UoZ podľa KZAM k 31.12.2018
Trieda KZAM
0 - Príslušníci ozbrojených síl
1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
2 - Špecialisti
3 - Technici a odborní pracovníci
4 - Administratívni pracovníci
5 - Pracovníci v službách a obchode
6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
8 - Operátori a montéri strojov a zariadení
9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
N/A - neurčené
Spolu
Zdroj: ÚPSVaR, vlastné spracovanie

Počet UoZ
0
0
0
0
1
0
0
2
2
21
8
34

Podiel
(%)
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
5,9
5,9
61,8
23,5
100,0
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Dopravná infraštruktúra
Napojenie obce na dopravnú infraštruktúru
Z aspektu napojenia obce na nadradenú dopravnú infraštruktúru má Varadka nevýhodnú polohu. Leží
pomerne ďaleko od diaľnic a rýchlostných ciest, relatívne dobré napojenie má len na cesty 1. a 2. triedy
smerujúce do Poľska. Zlú dostupnosť má obec aj k železničnej infraštruktúre. Hlavná železničná trať
Slovenska, spájajúca Bratislavu a Košice, je dostupná až v Kysaku (82 km) alebo Margecanoch (105 km).
Najbližšia vlaková stanica regionálnej železnice sa nachádza v Bardejove (19 km). Tou je možné sa
dostať do Prešova, odkiaľ spoje pokračujú do Kysaku (Mapa 8).
Mapa 8: Nadradená dopravná infraštruktúra v okolí obce

Zdroj: mapy.cz
Obec Varadka leží na ceste III. triedy č. 3520, ktorá spája obce Nižná a Vyšná Polianka (a z Vyšnej
Polianky cesta pokračuje ďalej do obce Ondavka a Becherov). Cesta je spevnená, asfaltová a v dobrom
technickom stave. V obci Nižná Polianka sa táto cesta napája na cestu I. triedy č. 77, čo je významná
komunikácia spájajúca Svidník a Bardejov (pokračujúca až do Ľubotína). Na túto cestu sú napojené
komunikácie vedúce priamo k piatim hraničným priechodom s Poľskom. 4 tieto priechody sú
z Varadky v dochádzkovej vzdialenosti do 40 minút (vzdialenejšie Muszynka, Barwynek a bližšie
Becherov, Nižná Polianka). Miestne komunikácie (Mapa 9) sú v obci zastúpené len niekoľkými kratšími
úsekmi vedúcimi k rodinným domom, jednou cestou vedúcou k areálu bývalého družstva a krátkou
cestou pred bytovými domami rómskej koncentrácie. Všetky miestne komunikácie sú nespevnené.
Keďže obcou priamo popri ceste č. 3520 preteká rieka Ondava, mnoho obyvateľov na jej pravom brehu
je na cestu napojených pomocou svojpomocne vybudovaných lávok, mostíkov a mostov, ktorých
technický stav nie je častokrát dobrý.
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Parkoviská8 v obci nie sú vybudované, na niektorých miestach intravilánu sa však nachádzajú menšie
nespevnené odstavné plochy pre motorové vozidlá (napr. pri obecnom úrade, alebo pri kostole).
Okrem parkovania pri verejných budovách nie je vo všeobecnosti problém s parkovaním v obci.
Obyvatelia parkujú svoje motorové vozidlá väčšinou vo svojich dvoroch, prípadne na krajnici cesty. Pri
príležitostiach ako sú omše, alebo podujatia v obci však už dochádza k vyťaženiu odstavných plôch.
Vo Varadke sa nachádzajú dve autobusové zastávky – jedna je situovaná v centrálnej časti intravilánu
obce (jej umiestnenie je vhodné, zabezpečená je primeraná dochádzková vzdialenosť pre všetkých
obyvateľov, aj keď sa nenachádza blízko obchodu ani obecného úradu, oficiálne je táto zastávka
označená ako Varadka č.d. 9), druhá je situovaná hneď pri vstupe do obce zo smeru od Nižnej Polianky
(túto zastávku majú blízko hlavne obyvatelia bytových domov na okraji obce a oficiálne je označená
ako Varadka, osada). Autobus smerujúci zo susednej dediny Ondavka, ktorý pokračuje do Bardejova
a stojí na oboch zastávkach, cez obec prechádza tri krát za deň (dva krát ráno a raz na obed). Do obce
z Bardejova premávajú len dva priame spoje (ráno a na obed). Časy odchodov sa počas víkendov
nemenia. Priame spojenia z obce a do obce vo večerných hodinách absentujú. Do susedného Svidníka
z Varadky nepremáva priame spojenie (prestup je nutný v Nižnej Polianke s minimálne 48 minútovým
čakaním na prípoj).
Hlavný spôsob dopravy používaný na dennú dochádzku žiakov a študentov do škôl je autobusová
doprava. Pre obyvateľov dochádzajúcich do zamestnania mimo obce Varadka je hlavným spôsobom
dopravy osobný automobil.
Mapa 9: Dopravná a technická infraštruktúra obce

Zdroj: vlastné spracovanie

8

oficiálne parkoviská, vybudované v súlade s legislatívou
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Pešia a cyklistická doprava
Sieť chodníkov pre peších v obci chýba, pretože na jej vybudovanie centrom obce nie je miesto.
Takisto obcou nevedie žiadny cyklistický chodník. Obec leží mimo kostrovej siete cyklotrás (Mapa 10),
ale v Nižnej Polianke je možné sa napojiť na cyklotrasu č. 5892, ktorá smeruje do Poľska (trasa
Bardejov-Jaslo) (Mapa 11).
Mapa 10: EUROVELO 11 a Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji

Zdroj: MDV SR, ÚGKK, geopresovregion.sk, google maps, vlastné spracovanie
Mapa 11: Lokálne cyklistické trate

Zdroj: www.oma.sk, vlastné spracovanie
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Technická infraštruktúra
Vodovod a kanalizácia
Intravilán obce Varadka možno z urbanistického hľadiska rozdeliť na jadro obce9 a na rómsku
koncentráciu reprezentovanú bytovými domami na okraji obce (nie mimo obce). Táto koncentrácia sa
nedá označiť slovom osada, pretože je obyvatelia bývajú integrovane. Na základe údajov z ARK 2019
a doplňujúceho prieskumu u starostu obce možno konštatovať, že v jadre obce je verejný vodovod
dostupný pre 100% obyvateľov (bývajúcich v jadre), pričom reálne ho aj 100% obyvateľov využíva.
Rómska koncentrácia je na tom rovnako.
Verejná kanalizácia v obci chýba. V koncentrácii využívajú všetci obyvatelia domovú čistiareň. V jadre
obce využíva 15% obyvateľov vlastnú žumpu, 25% domovú čistiareň. Až 60% nevyužíva žiadnu
čistiareň.

Elektrická energia a plyn
Podľa údajov z ARK 2019 má v jadre obce elektrickú sieť dostupnú 100% obyvateľov obce a všetci títo
obyvatelia sú aj na elektrinu napojení. V rómskej koncentrácii sú na tom obyvatelia rovnako. Verejné
osvetlenie je vybudované v celej obci, ale jeho technický stav je zlý.
Obec nie je plynofikovaná a nikto z jej obyvateľov na vykurovanie nepoužíva ani plyn ani elektrickú
energiu. Všetci obyvatelia obce kúria tuhými palivami10 (najmä drevom), no v súčasnosti sa niektorí
obyvatelia snažia aj o využívanie zelenej energie (tepelné čerpadlá a fotovoltaické články). Používanie
dreva na kúrenie predstavuje v obci problém v dvoch rovinách:
1) znečisťovanie životného prostredia (vypúšťanie rôznych exhalátov pri spaľovaní nevysušeného dreva
a pri spaľovaní rôznych materiálov – „všetkého čo zhorí“)
2) odlesňovanie, výruby drevín „načierno“ (nepovolené výruby drevín).

Telekomunikácie
Z hľadiska telekomunikácií je obec pokrytá telekomunikačnou sieťou od všetkých poskytovateľov
verejných telekomunikačných služieb (pásmo 4G). Kvalita signálu je na dobrej úrovni, žiadne problémy
s kvalitou signálu nie sú, pretože v juhovýchodnej časti katastra obce sa je umiestnený vykrývač. V obci
je pre obyvateľov dostupný internet práve cez mobilné siete operátorov, optický kábel do obce
nevedie. Verejné priestranstvá v obci nie sú pokryté wifi sieťou. Na komunikáciu s obyvateľmi je
vybudovaný bezdrôtový obecný rozhlas, ktorým samospráva zabezpečuje informovanie obyvateľov
v prípade potreby.

9

V jadre obce žije nerómske obyvateľstvo, tvoriace cca 20% podiel na celkovom počte obyvateľov Varadky.

10

V tomto ohľade je vhodné upozorniť na samotný pojem „palivo“. To, čo všetko môže byť považované za palivo
a aké sú kvalitatívne požiadavky na palivo, stanovuje vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Prax je však taká, že
obyvatelia častokrát spaľujú vo svojich peciach palivá v rozpore s legislatívou – spaľujú „všetko čo zhorí“.
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Odborníci z PSK v septembri 2020 uskutočnili v obci aktivitu s názvom Roma settlements mapping,
ktorá nadviazala na sériu mapathonov11. Cieľom tejto aktivity bol terénny zber údajov o domovej
a bytovej štruktúre v obci, kvalite obývaných budov a stave technickej infraštruktúry. Zozbierané údaje
boli následne digitalizované a spracované do kvalitných mapových výstupov, ktoré nájdete v Prílohe č.
4 na konci tohto dokumentu. Zistený stav technickej infraštruktúry je zobrazený na Mape 26.

Hospodárska oblasť - sumarizácia:
V katastri obce Varadka nesídli žiaden subjekt poľnohospodárskej výroby. O obhospodarovanie
ornej pôdy v katastri sa stará Družstvo Zborov.
Priemyslu a výrobnej činnosti sa vo Varadke nevenujú žiadne prevádzky.
V okolitom regióne existujú dobré lokalizačné aj realizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu.
Priamo v obci Varadka sú však lokalizačné aj realizačné predpoklady na veľmi slabej úrovni.
V súčasnosti hrá sektor cestovného ruchu v lokálnej ekonomike obce Varadka len marginálnu úlohu,
ale obec má dobrú východiskovú polohu, ktorá by mohla byť priaznivým predpokladom rozvoja
vidieckeho turizmu.
Najaktuálnejšie údaje o dochádzke do zamestnania sú zo SODB 2011. V tom čase 38% pracujúcich
osôb z obce Varadka dochádzali za prácou mimo obce – najčastejšie do Bardejova. Podiel
živnostníkov v obci sa v roku 2019 pohyboval na podpriemernej úrovni (v porovnaní so SR). V obci
je len minimum prevádzok, ktoré by v lokálnej ekonomike generovali pracovné miesta pre
miestnych obyvateľov.
Miera nezamestnanosti v obci Varadka v roku 2019 (53,1%) vysoko prekračovala mieru
nezamestnanosti v okrese Bardejov (11,4%) i Prešovskom kraji (10,0%) a Slovenskej republike
(6,0%). Vývojové trendy (z hľadiska rastu/poklesu nezamestnanosti) boli v ostatných 10 rokoch vo
Varadke veľmi podobné ako tomu bolo v Slovenskej republike (zjednodušene: cca do roku 2013
nárast miery nezamestnanosti, od roku 2014 kontinuálne klesanie).
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie je veľmi nepriaznivá. 76% UoZ je takých, ktorí majú buď iba
základné vzdelanie alebo nemajú dokonca vzdelanie žiadne (tzn. neukončili ani základnú školu).
Zároveň sú až dve tretiny UoZ dlhodobo nezamestnaných. Nepriaznivá je aj kvalifikačná štruktúra
UoZ – 61,8% z nich doposiaľ pracovalo iba ako pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci a ďalších
23,5% UoZ nemá dokonca žiadne pracovné skúsenosti (ešte nikdy nepracovala). Odhadujeme, že
približne viac ako 90 % zo všetkých UoZ v obci tvoria Rómovia.
Obec má dobrú polohu len z aspektu napojenia na dopravnú infraštruktúru smerujúcu do Poľska.
Kvalita miestnych komunikácií je na dobrej úrovni, aj keď niektoré úseky je potrebné zrekonštruovať.
V obci sa nachádza niekoľko odstavných plôch, ktoré sú zatiaľ nespevnené. Chodníky v obci chýbajú
no na ich vybudovanie kvôli súkromným pozemkom a terénu nie je miesto. Aj keď sa v obci
nachádzajú dve autobusové zastávky, interval premávajúcich spojov je len tri krát za deň. Najbližšia
železničná stanica sa nachádza v Bardejove.
Sieť chodníkov v obci chýba, pretože na jej vybudovanie nie je miesto. Nenachádzajú sa tu ani žiadne
cyklistické chodníky.

11

V rámci aktivity Roma settlements mapping sa na Úrade PSK uskutočnili dva mapathony. Išlo o workshopy,
počas ktorých dobrovoľníci aktualizovali OpenStreet mapu, podľa najaktuálnejších leteckých snímok. Do mapy sa
tak doplnili budovy a infraštruktúra, ktorá tam chýbala a výstupy z mapathonov poslúžili ako podklady
k terénnemu zberu údajov, ktorý potvrdil existenciu, resp. neexistenciu týchto doplnených budov a
infraštruktúry.
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Vodovod je vybudovaný kompletne v celej obci (teda aj v jadre obce aj v osade) a všetci obyvatelia
Varadky ho využívajú.
Splašková kanalizácia v obci chýba. Obyvatelia využívajú najmä žumpy, príp. domové čističky
odpadových vôd.
Elektrická energia je dostupná pre všetkých obyvateľov obce, a všetci sú napojení. Obec nie je
plynofikovaná a obyvatelia na kúrenie využívajú najmä tuhé palivá.
Obec je pokrytá sieťou od všetkých poskytovateľov verejných telekomunikačných služieb.
Kľúčové rozvojové výzvy:
•

Zlepšiť podmienky cestovného ruchu v obci

•

Zvýšiť propagáciu obce a okolitých pamiatok

•

Cezhraničná spolupráca

•

zriadenie obecného sociálneho podniku s cieľom využitia miestnych ľudských zdrojov –
zníženie nezamestnanosti a odchodu pracovnej sily z obce

•

približne 50 % „nezamestnateľných“ uchádzačov o zamestnanie (dlhodobo nezamestnaní,
žiadne alebo len obmedzené pracovné návyky, žiadna kvalifikácia) – zriadenie sociálneho
podniku

•

spevnenie odstavných plôch a rekonštrukcia úsekov miestnych komunikácií

•

chýbajúca splašková kanalizácia v obci

•

zlý technický stav verejného osvetlenia
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Sociálna oblasť
Demografická charakteristika
Počet obyvateľov a pohyb obyvateľstva
Počet obyvateľov obce Varadka vykazuje od roku 1993 nepretržitý rast, s výnimkou niekoľkých
minimálnych medziročných poklesov v niektorých rokoch. K výraznejšiemu zvýšeniu počtu obyvateľov
došlo v priebehu rokov 1998-1999, kedy sa počet obyvateľov zvýšil o 15%. Za posledné štvrťstoročie sa
počet obyvateľov v obci zvýšil takmer o 71% (130 v roku 1993, 222 obyvateľov v roku 2018).
Graf 5: Vývoj počtu obyvateľov obce Varadka v rokoch 1993-2018 (k 31.12.)
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Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie
Existuje predpoklad, že počet obyvateľov obce Varadka bude aj naďalej rásť a zároveň sa bude
mierne zvyšovať podiel rómskeho obyvateľstva na celkovom počte obyvateľov. Projekcia12
predpokladá, že v roku 2025 bude vo Varadke žiť celkovo 220 (dolný odhad) až 246 (horný odhad)
obyvateľov. Ak by sme do úvahy vzali strednú hodnotu (233), v porovnaní s rokom 2018 by išlo o nárast
počtu obyvateľov na úrovni 4,95%. V prípade projekcie počtu rómskeho obyvateľstva je problém
dostupnosť údajov (údaje o počte Rómov sú k dispozícii len z Atlasov rómskych komunít – za roky 2004,
2013 a 2019). Na základe projekcie bude v roku 2025 žiť v obci 187 (dolný odhad) až 202 (horný odhad)
Rómov. Ak by sme do úvahy vzali strednú hodnotu (194), v porovnaní s rokom 2019 by išlo o nárast
počtu Rómov na úrovni 8,4%. Podiel rómskych obyvateľov na celkovom počte obyvateľov obce by sa
tak zvýšil z aktuálnej úrovne 79,9% na 83,3% v roku 2025.
Tabuľka 6: Prognóza počtu obyvateľov v roku 2025
Prognóza 2025
Interval
stredná hodnota
(dolný – horný odhad)
Celkový počet obyvateľov obce
220-246
233
Počet Rómov
187-202
194
Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov o celkovom počte obyvateľov obce v rokoch
1993-2018 zo Štatistického úradu a údajov o počte Rómov v obci z Atlasov rómskych
komunít 2004, 2013 a 2019

12

Projekcia bola vypočítaná na základe údajov o celkovom počte obyvateľov obce v rokoch 1993-2018, a to
použitím lineárnej regresie v prostredí excel. V projekciách (tak pre celkový počet obyvateľov, ako aj pre počet
Rómov) nie sú uvažované prípadné zmeny demografických ukazovateľov (plodnosť, úmrtnosť, migrácia a pod.)
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V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia prevládajú v obci muži s priemerným zastúpením 55,1% za
sledované obdobie.
Tabuľka 7: Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia v rokoch 2009-2018
k 31.12.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Muži
109
110
106
108
109
110
109
Ženy
84
86
84
86
87
90
92
Spolu
193
196
190
194
196
200
201
Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie

2016
111
95
206

2017
116
100
216

2018
121
101
222

Graf 6: Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia v rokoch 2009-2018
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Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie
Dôvodom rastu počtu obyvateľov obce je kladná bilancia prirodzeného pohybu (s výnimkou roku
2015), ktorá sa vypočítava ako rozdiel živonarodených (natalita) a zomrelých (mortalita). Priemerná
hodnota ukazovateľa hrubej miery živorodenosti (prepočítaná na 1000 obyvateľov) za posledných 10
rokov dosahovala vo Varadke nadpriemernú hodnotu 16,5‰. Pre porovnanie, v okrese Bardejov sa hr.
m. živorodenosti pohybuje na úrovni 11,5‰, v Prešovskom kraji 11,9 ‰ a v Slovenskej republike na
úrovni 10,6‰. Naproti tomu, priemerná hodnota ukazovateľa hrubej miery úmrtnosti za posledných
10 rokov bola vo Varadke podpriemerná – len 6,0‰. V okrese Bardejov sa hr. m. úmrtnosti pohybuje
na úrovni 8,7‰, rovnako aj v Prešovskom kraji 8,7‰ a v Slovenskej republike na úrovni 10,0‰. S
výnimkou roku 2015, kedy v obci zomrelo viac osôb, ako sa narodilo a roku 2018, kedy bola bilancia
prirodzeného prírastku nulová, možno vo všeobecnosti bilanciu prirodzeného pohybu obyvateľstva
Varadky hodnotiť ako slabo pozitívnu (s priemernou hodnotou prírastku 2,1 osoby za posledných desať
rokov).
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Graf 7: Prirodzený pohyb obyvateľstva v rokoch 2009-2018
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Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie
Migračný pohyb je v obci pozitívny. Hrubá miera imigrácie sa v obci za posledných 10 rokov
pohybovala v priemere na úrovni 22,2‰ (priemerne sa ročne prisťahovalo 4,5 osoby). Hrubá miera
emigrácie v hodnotenom období dosahovala nižšie hodnoty, pričom jej priemerná úroveň bola 11,6‰
(v priemere 2,3 vysťahovaných osôb ročne). Za posledných desať rokov zaznamenala obec kladné
migračné saldo (s priemernou hodnotou 2,2 osoby ročne) vo všetkých rokoch, s výnimkou roku 2013.
Graf 8: Migračný pohyb obyvateľstva v rokoch 2009-2018
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Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie
Vývoj početnosti obyvateľstva v obci Varadka možno hodnotiť výrazne pozitívne, keďže obec
v ostatných 10 rokoch každoročne zaznamenáva kladnú bilanciu celkového pohybu obyvateľstva.
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Graf 9: Celkový pohyb obyvateľstva v rokoch 2009-2018
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Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie

Konfesionálna a národnostná štruktúra
V konfesionálnej štruktúre obyvateľstva dominuje pravoslávne vierovyznanie, ku ktorému sa
hlási 62,8 % obyvateľov. Druhou najpočetnejšou konfesiou v obci je podľa SODB 201113 Náboženská
spoločnosť Jehovovi svedkovia (8,5%), treťou Rímskokatolícka cirkev (6,4%) a za ňou nasleduje
Gréckokatolícka cirkev (5,3%). Nezistené vierovyznanie bolo u 15,4% obyvateľov.
Tabuľka 8: Konfesionálna štruktúra obyvateľstva
Počet
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Kresťanské zbory
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Bez vyznania
Nezistené
Spolu
Zdroj: SODB 2011

12
10
118
1
16
2
29
188

Podiel (%)
6,4
5,3
62,8
0,5
8,5
1,1
15,4
100,0

Národnostné zloženie obyvateľstva Varadky je podľa výsledkov SODB v roku 2011 heterogénne. Podľa
týchto údajov v obci v čase SODB pomerne výrazne prevládala rómska národnosť (44,1%) nad
slovenskou národnosťou (29,8% obyvateľov). K rusínskej národnosti sa v obci hlásilo 10,6%
obyvateľov.

13

Najaktuálnejšie údaje o tomto ukazovateli sú dostupné len zo Sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011.
Aktuálnejšie údaje o tejto štruktúre obyvateľstva budú dostupné až po sčítaní v roku 2021.

36

Tabuľka 9: Národnostná štruktúra obyvateľstva podľa SODB 2011
Počet
Podiel (%)
Slovenská
56
29,8
Rómska
83
44,1
Rusínska
20
10,6
Ukrajinská
3
1,6
Nezistená
26
13,8
Spolu
188
100,0
Zdroj: SODB 2011
Údaje o národnostnej štruktúre obyvateľstva sú však výrazne skreslené. Reálnejší obraz o celkovom
počte Rómov v obci poskytujú údaje z Atlasov rómskych komunít (ARK) 2013 a 2019. Podľa ARK 2019
žije v obci Varadka komunita 179 Rómov, ktorí predstavujú cca 80% zastúpenie z celkového počtu 224
obyvateľov obce. Pre porovnanie, v roku 201314 bol podiel rómskeho obyvateľstva v obci len o niečo
nižší (79,1% z vtedajšieho celkového počtu 196 obyvateľov).
Tabuľka 10: Rómske obyvateľstvo v obci Varadka podľa rôznych zdrojov
Počet obyvateľov
Celkový počet
„nerómskeho“
Počet Rómov
obyvateľov obce
pôvodu
188
105
83
SODB 2011
196
41
155
ARK 2013
224
45
179
ARK 2019
Zdroj: vlastné spracovanie na základe SODB 2011, ARK 2013, 2019

Podiel Rómov (%)
44.1
79.1
79.9

Miestne koncentrované rómske osídlenie sa nachádza juhovýchodne na okraji obce. Jedná sa
o segregovanú komunitu, ktorá obýva samostatný urbanistický celok bytov nižšieho štandardu na
odhadovanej ploche cca 3 500 m2.

Veková štruktúra obyvateľstva
V obci sa z pohľadu demografickej reprodukcie aktuálne nachádza stacionárny typ populácie, ktorý sa
pri ďalšom zvyšovaní obyvateľov môže premeniť v progresívny typ. Početnosť predreprodukčnej
zložky (0-14 r.) prevyšuje početnosť poreprodukčnej (nad 50 r.) zložky obyvateľstva (k 31.12.2018 to
bolo v pomere 59 k 43). K uvedenému dátumu tu spomedzi 222 obyvateľov žilo 59 detí do 14 rokov
a len 16 seniorov vo veku nad 65 rokov. V nadväznosti na typ vekovej pyramídy a typ populácie možno
konštatovať, že z dlhodobého hľadiska bude prostredníctvom prirodzeného pohybu počet obyvateľov
obce (pri nezmenených podmienkach) naďalej narastať.

14

podľa údajov z ARK 2013.

37

Graf 10: Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2009 (vľavo) a k 31.12.2018 (vpravo)

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie
V štruktúre obyvateľstva vo vzťahu k ekonomickej aktivite, teda podľa produktívnych vekových skupín,
výrazne prevláda v obci Varadka predproduktívna zložka (0-14 r.) nad poproduktívnou zložkou (65+
r.) obyvateľstva. Za posledných 10 rokov sa však počet obyvateľov v poproduktívnom veku
zdvojnásobil, obyvateľstvo teda starne.
Graf 11: Štruktúra obyvateľov podľa produktívnych vekových skupín v rokoch 2008 a 2018

Zdroj: Štatistický úrad SR databáza DATAcube, vlastné spracovanie

Vzdelanostná štruktúra a školstvo
Podľa výsledkov SODB 201115 má až 36% obyvateľov obce ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie len
základné vzdelanie. Stredoškolské vzdelanie bez maturity (max. výučný list) má 17% a stredoškolské

15

aktuálnejšie údaje o vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva na úrovni obcí neexistujú
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vzdelanie s maturitou a vyššie 5% obyvateľov Varadky. Vysokoškolské vzdelanie malo v roku 2011 7%
percent obyvateľov obce.
Hodnota podielu obyvateľov s ukončeným základným vzdelaním v obci Varadka vysoko prevyšuje
okresný, krajský aj celoslovenský priemer a v obci žije len minimum obyvateľov so stredoškolským
vzdelaním ukončeným maturitou alebo vysokoškolským vzdelaním. V dôsledku tohto faktu je v obci
vysoká miera nezamestnanosti, keďže potenciálni uchádzači o zamestnanie sú nekvalifikovaní.

Tabuľka 11: Obyvateľstvo podľa najvyššieho ukončeného vzdelania
%
stredoško
stredoško
Počet
lské (s
vysokošk
Územie
lské
obyv.
základné
maturito
olské
(bez
u) a
spolu
maturity)
vyššie
Varadka
188
36
17
5
7
Okres
77 859
17
22
26
13
Bardejov
Prešovský
814 527
17
22
28
12
kraj
SR
5 397 036
15
23
30
14

bez
vzdelania

nezistené

33
19

2
2

19

3

16

3

Poz.: v kategórii „bez vzdelania“ sú zahrnuté osoby s neukončeným základným vzdelaním a deti do 16 rokov

Zdroj: SODB 2011
Graf 12: Štruktúra obyvateľstva podľa najvyššieho ukončeného vzdelania

Poz.: v kategórii „bez vzdelania“ sú zahrnuté osoby s neukončeným základným vzdelaním a deti do 16 rokov

Zdroj: SODB 2011
V rámci predprimárneho vzdelávania sa v obci nenachádza materská škola. Najbližšia MŠ sa nachádza
v Nižnej Polianke. Podobne je to aj so základnou školou (aj špeciálnou základnou školou), vo Varadke
sa nenachádza a žiaci dochádzajú do Nižnej Polianky (1.-4. ročník) a Vyšného Mirošova (5.-9. ročník).
Žiadna stredná škola ani detašované pracovisko strednej školy sa v obci nenachádza. Študenti
navštevujúci stredné školy dochádzajú najmä do škôl vo Svidníku a v Bardejove.
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Sociálna infraštruktúra
Domový a bytový fond
Podľa Sčítania obyvateľov bytov a domov z roku 2011 bolo v obci celkovo 48 domov a bytov, z čoho
bolo 31 obývaných. Na jednu obývanú bytovú jednotku v obci tak v roku 2011 pripadalo priemerne 6
obyvateľov. Z uvedených 48 domov a bytov v obci bolo najviac takých, v ktorých býva 6-10 osôb –
celkovo bolo takých domov a bytov v obci až 11 (35%). Až 67 % domov a bytov má maximálne 4 obytné
miestnosti a až v 6 takýchto jednotkách býva 6-10 osôb. Byty s extrémne vysokou hustotou v nich
žijúcich obyvateľov sú obývané rómskou komunitou.
Tabuľka 12: Stav bytového fondu v obci Varadka podľa SODB 2011
Počet obyvateľov v byte
1 osoba

2 osoby

3-5 osôb

6-10
osôb

11 osôb a
viac

SPOLU

1 obytná miestnosť

1

0

0

0

0

1

2 obytné miestnosti

0

0

3

2

0

5

3 obytné miestnosti

2

1

1

2

1

7

4 obytné miestnosti

1

3

2

2

2

10

5 obytných miestností

0

2

0

1

0

3

6 obytných miestností

0

0

0

1

0

1

7 obytných miestností

0

0

0

1

0

1

8 obytných miestností

0

0

0

1

0

1

9 obytných miestností a viac

0

0

0

1

0

1

Nezistené

1

0

0

0

0

0

SPOLU

5

6

6

11

3

31

vs.
Obytné miestnosti

Zdroj: SODB 2011
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Základné informácie o podmienkach bývania rómskeho obyvateľstva nachádzame v ARK 201916. Časť
rómskej komunity býva integrovane v jadre obce (49,7%) a časť na okraji obce v bytových domoch
(50,3%). Miestnu rómsku komunitu tvorí dovedna 179 obyvateľov17.
Podľa ARK 2019 žije 90 rómskych obyvateľov v bytových domoch na okraji obce. Nachádzajú sa tu 4
bytové domy, v ktorých je spolu 16 bytov. Priemere v jednom byte žije 5,6 obyvateľov. ARK 2019
neuvádza výskyt žiadnych neskolaudovaných stavieb, unimobuniek, chatrčí ani maringotiek či
karavanov v tejto rómskej komunite. Realitou je však výskyt do 10 menších stavieb, ktoré nie sú
aktuálne obývané. Ani v jadre obce sa žiadne nelegálne stavby nenachádzajú. Priestorovú lokalizáciu
zástavby z hľadiska hustoty osídlenia zobrazuje Mapa 12.
Tabuľka 13: Stav bytového fondu v koncentrácii rómskeho obyvateľstva podľa ARK 2019
Byty v bytových
domoch*
Počet obydlí
Počet obyvateľov
v danom type
osídlenia
Hustota obývania
(počet
obyvateľov na 1
obydlie)

16
90

Skolaudované
RD

Neskolaudované
murované RD

0

0

0

0

Neskolaudované
drevené RD

Chatrče

0

0

0

0

0

0

5,6
0

0

SPOLU

4
90

5,6

* v koncentrácii na okraji obce sú 4 bytové domy, v ktorých je spolu 16 bytov

Zdroj: ARK 2019
Mapa 12: Počet obyvateľov podľa adresných bodov v obci Varadka

Zdroj: Obecný úrad Varadka, MV SR, vlastné spracovanie
16

V ARK 2013 sa údaje o bytovom fonde nezisťovali

17

Údaj o počte obyvateľov platný ku dňu vykonania prieskumu v rámci ARK 2019

41

Výstavba nových rodinných domov (RD) v obci je limitovaná. Obec má síce viacero plánovaných
lokalít výstavby, ale problémom sú nevysporiadané a komplikované vlastnícke vzťahy. V súčasnosti je
rozpracovaná príprava lokality novej IBV, vedľa už existujúcich bytových domov rómskej koncentrácie,
v ktorej už dochádza k vysporiadavaniu vlastníckych vzťahov (Mapa 13). Zámerom samosprávy obce
Varadka je teda komplexne pripraviť túto lokalitu na výstavbu nových bytových domov a následne
ponúknuť bytové domy miestnym obyvateľom na prenájom (aj Rómom, aj nerómom).
Mapa 13: Vysporiadané parcely pre budúcu IBV

Zdroj: vlastné spracovanie na podklade ZBGIS
Mapa 14: Vlastnícka štruktúra pozemkov v osade

Zdroj: vlastné spracovanie
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Mapa 14 schematicky zobrazuje vlastnícku štruktúru pozemkov v rómskej koncentrácii18 (zobrazený je
právny stav k 31.3.2020). V prvom kroku bolo potrebné rómsku koncentráciu ohraničiť19. Následne
bola vlastnícka štruktúra jednotlivých parciel analyzovaná a rozdelená do 6 hlavných kategórií20:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vlastníctvo fyzických osôb (menej ako 10 vlastníkov);
vlastníctvo fyzických osôb (10 a viac vlastníkov);
vlastníctvo cirkví;
vlastníctvo obce;
vlastníctvo SR;
kombinované vlastníctvo.

V takto zadefinovaných hraniciach rómskej koncentrácie sa aktuálne nachádza spolu 28 parciel
(Tabuľka 14). Z tohto počtu je 7 parciel registra „C“ a 21 parciel registra „E“. Z analýzy vyplynulo, že
všetky parcely sú riadne vysporiadané. Ako ukazuje nasledujúca tabuľka a Mapa 14, z celkového počtu
28 parciel patrí z pohľadu vlastníckej štruktúry 16 parciel do kategórie 1 (FO – menej ako 10 vlastníkov),
1 parcela do kategórie 3 (vlastníctvo cirkvi), 7 parciel do kategórie 4 (vlastníctvo obce) a 4 parcely do
kategórie 5 (vlastníctvo SR). Pozemky kategórie 2 a 6 sa v koncentrácii rómskeho obyvateľstva vo
Varadke nevyskytujú. Najväčšiu časť pozemkov zaberajú pozemky vo vlastníctve súkromných osôb.

Tabuľka 14: Počet parciel v osade podľa vlastníckych kategórií
Parcely
Parcely
Kategória
registra „C“
registra „E“
1 – vlastníctvo fyzických osôb
(menej ako 10 vlastníkov)
0
16
2 – vlastníctvo fyzických osôb
(10 a viac vlastníkov)
0
0
3 – vlastníctvo cirkví
0
1
4 – vlastníctvo obce
7
0
5 – vlastníctvo SR
0
4
6 – kombinované vlastníctvo
0
0
Spolu
7
21
Zdroj: vlastné spracovanie

Parcely spolu
16
0
1
7
4
0
28

Stav domového a bytového fondu v obci a kvalitu bývania zmapovali odborníci PSK v septembri 2020
v rámci aktivity Roma settlements mapping. Výsledky tohto mapovania nájdete v Prílohe č. 4 na konci
tohto dokumentu. Stav bývania je v tejto prílohe zobrazený na Mapách 20 – 25.

18

Do analýzy boli zahrnuté všetky parcely registra „C“, ku ktorým je založený list vlastníctva a všetky parcely
registra „E“. Do úvahy sa teda nevzali parcely registra „C“, ku ktorým ešte list vlastníctva založený nebol.
19

„Hranica koncentrácie (osady)“ neexistuje a nedá sa túto hranicu ani reálne v teréne vyznačiť. Takáto „ad hoc“
hranica je navrhnutá preto, aby bolo možné vyselektovať parcely ležiace pod koncentráciou. Tvar parciel je
rôznorodý a takéto parcely, ktoré pod ohraničenou koncentráciou zasahujú len čiastočne, sa „tiahnu“ aj mimo
vyznačených hraníc.
20

Podrobnou analýzou vlastníckej štruktúry bolo identifikovaných práve týchto 6 hlavných kategórií. Do úvahy
prichádzali aj iné vlastnícke kategórie (napr. že výlučným vlastníkom nejakej parcely je iná právnická osoba –
mohlo ísť napríklad o miestny subjekt podnikajúci v poľnohospodárstve, podnikateľa, pozemkové spoločenstvo
a pod.) – žiadne iné vlastnícke kategórie však identifikované neboli.
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Občianska vybavenosť
Občianska vybavenosť je vo Varadke na nízkej úrovni. Budovy a zariadenia v rámci občianskej
vybavenosti sú situované najmä v centrálnej časti intravilánu, kde sa nachádza spoločná budova
obecného úradu, kultúrneho domu a knižnice a samostatná budova bývalých potravín. Potraviny už
dnes nefungujú a obyvatelia tak môžu potraviny nakúpiť najbližšie až v susednej Nižnej Polianke.
Severne od obecného úradu sa nachádza budova hasičskej zbrojnice a južne od obecného úradu sa
nachádza kostol, za ktorým je vybudovaný cintorín. Oproti kostolu, na druhej strane ulice má svoje
sídlo fara. Dom smútku ani komunitné centrum v obci nie sú vybudované (Mapa 15).
Materská škola ani základná škola sa v obci nenachádza. Materská škola je v Nižnej Polianke, taktiež
aj ZŠ pre 1.-4. ročník. Žiaci 5.-9. navštevujú ZŠ až vo Vyšnom Mirošove. V obci sa nenachádza ani
stredná škola. Žiaci SŠ dochádzajú do Svidníka a Bardejova. Žiaci chodia do škôl pešo alebo autobusom.
Obyvateľom (a žiakom) v obci tiež chýbajú zariadenia na realizáciu voľnočasových aktivít. Futbalové ani
multifunkčné ihrisko zatiaľ v obci nie je vybudované.
Nenachádza sa tu ani pobočka pošty. Najbližšia pošta je v Nižnej Polianke. Najbližšia pobočka banky a
zdravotnej poisťovne sa nachádza v okresnom meste, kde je dostupný aj bankomat. Obec nemá
zriadené žiadne hygienické ani komunitné stredisko, aj keď na zriadenie komunitného centra je
pripravený projekt.
Mapa 15: Občianska vybavenosť vo Varadke

Zdroj: vlastné spracovanie
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Administratívno-správne služby
Väčšina základných administratívno-správnych služieb poskytovaných obyvateľstvu štátnou správou
je pre obyvateľov Varadky dostupná v okresnom meste Bardejov (Mapa 16). Dostupnosť
administratívno-správnych služieb patrí medzi dôležité faktory ovplyvňujúce kvalitu života obyvateľov
obce.
Mapa 16: Dostupnosť základných administratívno-správnych služieb štátu

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 15: Spádovosť obce k vybraným poskytovateľom administratívno-správnych služieb
Inštitúcia
Miesto poskytovania služieb
Matričný úrad
Nižná Polianka
Pracovisko daňového úradu
Bardejov
Pracovisko Obvodného oddelenia policajného zboru
Bardejov
Okresný súd
Bardejov
Okresný úrad
Bardejov
Pobočka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Bardejov
Zdroj: vlastné spracovanie

Zdravotníctvo a sociálne služby
Za zdravotnou starostlivosťou musia obyvatelia obce dochádzať. Vo Varadke sa totižto žiadne
ambulancie lekárov nenachádzajú – najbližšie sú obyvateľom k dispozícii v 10 km vzdialenom Zborove.
Je tam k dispozícii ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, zubná ambulancia a tiež lekáreň. Špecializované zdravotnícke ambulancie a nemocnica
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sa nachádzajú v Bardejove. Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci sa nachádza v susednej Nižnej
Polianke.
V registri poskytovateľov sociálnych služieb PSK nie je registrovaný žiaden subjekt so sídlom v obci
Varadka, ktorý by bol oprávneným poskytovateľom sociálnych služieb na základe zákona o
sociálnych službách. Najbližšie zariadenie pre seniorov, ktoré môžu obyvatelia obce využiť, sa
nachádza vo vedľajšej Nižnej Polianke. Reálne ho však nikto z obyvateľov nevyužíva. Samospráva
eviduje len pobyt dvoch obyvateľov v zariadeniach sociálnej starostlivosti v Bardejove. Obec
neposkytuje ani opatrovateľské služby, keďže o to nie je záujem zo strany občanov. Samospráva obce
Varadka nie je zapojená ani do projektov terénnej sociálnej práce, ktorých cieľom je riešenie sociálnej
exklúzie marginalizovaných skupín občanov žijúcich v obci.
Obec nie je zapojená ani do projektu MOPS. Obec sa však zapája do projektov menších obecných
služieb (tzv. aktivačných prác). V súčasnosti eviduje obec 27 ľudí zapojených do aktivačných prác,
z ktorých sú všetci Rómovia.
Obec neposkytuje žiadne príspevky ani dotácie (napr. na stravu pre seniorov, príspevok na lieky, pri
narodení dieťaťa, atď.), aj keď obyvatelia majú možnosť využiť obecnú pôžičku na pohreb v prípade
úmrtia blízkych.

Kultúrno-spoločenský život a šport
Obec nevydáva žiadny vlastný časopis, ale vedie si kroniku, ktorá je uložená na OcÚ. Počas roka sa
priamo v obci koná len jedno kultúrno-spoločenské podujatie na konci leta – Dni obce.
S organizovaním obyvatelia pomáhajú aj pri podujatí – Kermeš, po zbere úrody - ktoré sa koná
v susednej Nižnej Polianke (pričom je tu snaha presunúť miesto konania späť do Varadky). Obyvatelia
obce sa zúčastňujú na športových ako aj kultúrnych podujatiach v okolitých obciach a aktívne sa na
nich podieľa aj rómska komunita.
Žiadny folklórny ani športový klub však v súčasnosti v obci nefunguje. Momentálne v obci nefunguje
ani DHZ, ale obec má v pláne ho opätovne obnoviť, keďže disponuje hasičskou zbrojnicou.
Tabuľka 16: Kultúrno-spoločenské podujatia organizované v obci počas roka
Mesiac
Podujatie
Koniec leta
Dni obce Varadka
Po zbere
Kermeš (momentálne sa organizuje v Nižnej Polianke, ale je tu snaha o vrátenie
úrody
miesta konania späť do Varadky)
(august)
Zdroj: obecný úrad
Podobne ako je tomu v iných obciach, aj vo Varadke má významné postavenie v živote obce cirkev,
ktorá mala odjakživa významný vplyv na náboženské, kultúrne a spoločenské dianie. V centrálnej časti
obce sa nachádza pravoslávna cerkev, Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky s farnosťou.
V obci sa neorganizujú ani športové podujatia.
Sociálna oblasť - sumarizácia:
Už od roku 1993 takmer neustále rastie počet obyvateľov Varadky. Za posledných 10 rokov narástol
tento počet o 15% (zo 193 na 222). Pri udržaní takéhoto trendu sa predpokladá, že v roku 2025 bude
v obci žiť cca 233 obyvateľov. Podiel Rómov sa však zvýši len mierne, naďalej budú tvoriť cca 80%
celkového počtu obyvateľov.
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Dôvodom neustáleho rastu počtu obyvateľov je mierne kladná bilancia prirodzeného pohybu
obyvateľstva (vyššia natalita v kombinácii s nižšou mortalitou) a taktiež kladná bilancia
mechanického pohybu (viac obyvateľov sa do obce prisťahuje ako vysťahuje).
V obci prevláda pravoslávne vierovyznanie. V SODB 2011 sa k rómskej národnosti prihlásilo len
44,1% obyvateľov obce, Rómovia (ako etnická skupina) však tvoria takmer 4/5 podiel na celkovom
počte obyvateľov obce.
Podľa vekovej štruktúry obyvateľstvo obce starne. Aktuálne sa vo Varadke nachádza stacionárny
typ populácie. Postupne sa znižuje podiel predproduktívnej zložky a rastie podiel poproduktívnej
zložky obyvateľstva.
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce je v porovnaní s priemernou úrovňou v SR horšia (vyšší
podiel obyvateľov so základným vzdelaním). Podmienky v oblasti školstva sú v obci na nedostatočnej
úrovni – nenachádza sa tu ani materská škola, ani základná alebo stredná škola.
V obci bolo v roku 2011 evidovaných 31 obývaných domov a bytov (z celkového počtu 48 domov
a bytov). Rozdiel v hustote obývania medzi jadrom obce (nerómskou časťou intravilánu) a rómskou
koncentráciou na okraji obci je badateľný. Kým v jadre obce pripadali na 1 obývaný byt približne 4
obyvatelia, v rómskej koncentrácii pripadá na jeden byt 5,6 obyvateľa. V rómskej koncentrácii sa
nachádza spolu 16 bytov v 4 bytových domoch a preto tam je vysoká hustota osídlenia (v jednom
bytovom dome býva priemerne 22,5 ľudí).
Územný plán síce definuje viacero plôch, na ktorých je v katastri obce možná výstavba nových
rodinných domov, reálne je však táto výstavba najmä z dôvodu nevysporiadaných (komplikovaných)
vlastníckych vzťahov výrazne limitovaná. Samospráva obce je však v tejto oblasti aktívna
a pripravuje novú lokalitu „IBV“ neďaleko už stojacich bytoviek rómskej koncentrácie obyvateľstva.
Občianska vybavenosť je vo Varadke na nízkej úrovni.
Väčšina administratívno-právnych služieb je pre obyvateľov Varadky dostupná v okresnom meste
Bardejov.
Zdravotná starostlivosť je obyvateľom Varadky poskytovaná najbližšie v obci Zborov. Špecializované
ambulancie a nemocnica sa nachádza až v Bardejove. V obci nie sú poskytované žiadne sociálne
služby podľa zákona o sociálnych službách. Obec sa však na úseku sociálnych vecí zapája do rôznych
podporných programov (najmä v spolupráci s UPSVaR).
Priamo v obci sa počas roka koná len jedno kultúrno-spoločenské podujatie (Dni obce). Obyvatelia
sa však aktívne zúčastňujú podujatí v okolitých obciach, na ktorých participujú aj príslušníci MRK.
Ihrisko sa v obci nenachádza, ale obec má vyhradený priestor na jeho výstavbu.
Kľúčové rozvojové výzvy:
•

zaostávajúca podpora detí z prostredia MRK v oblasti mimoškolskej činnosti, vzdelávania a
osvety

•

absencia lokality v obci, ktorá by bola pripravená na výstavbu RD (z hľadiska vlastníckych
vzťahov, dostupnej infraštruktúry a pod.)

•

vybudovanie športovej infraštruktúry
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Environmentálna oblasť
Prírodné pomery
Z hľadiska geomorfológie patrí katastrálne územie obce Varadka k Východným Karpatom,
subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, do oblasti Nízkych Beskýd, do geomorfologického celku
Ondavská vrchovina, nižšie polohy do podcelkov Zborovská kotlina a Mirošovská brázda.
Najväčším vodným tokom v katastri obce je rieka Ondava, ktorá preteká celým katastrálnym územím
(smer severozápad-juhovýchod). Do Ondavy sa v intraviláne obce vlieva ešte Varadský potok
pritekajúci zo severu. Okrem neho rieka priberá aj niekoľko malých bezmenných vodných tokov
stekajúcich z okolitých hôr. Z klimatického hľadiska patrí územie do mierne teplej klimatickej oblasti.
Veľkú časť katastrálneho územia obce (278,5 ha; 38%) tvoria TPP. Orná pôda zaberá v obci len 12%
z celkovej výmery katastrálneho územia (89,3 ha). V katastri sa nachádzajú aj väčšie plochy lesných
pozemkov (318,1 ha čo predstavuje 43% plochy katastra a 88% nepoľnohospodárskej pôdy). Lesy sa
nachádzajú najmä v severnej časti katastra, pohorie Nízkych Beskýd. Územie obce nie je ohrozené
seizmicitou. Pre obec ani pre osadu nie je typický výskyt prírodných katastrof a je tu dobrá kvalita
ovzdušia.

Ochrana prírody a krajiny
Z aspektu územnej ochrany prírody leží kataster obce Varadka v území s I. stupňom ochrany prírody
a krajiny (ktorým je podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny územie celej Slovenskej
republiky). Priamo v katastri obce sa nenachádzajú žiadne maloplošné chránené územia ani prvky
ochrany prírody s 2. alebo vyšším stupňom ochrany. Z pohľadu veľkoplošných chránených území sa
najbližšie ku katastru obce nachádza CHKO Východné Karpaty (2. stupeň ochrany). Východne od
katastra obce sa nachádza Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina a západne Chránené vtáčie
územie Čergov.

Odpadové hospodárstvo
Systém zberu komunálnych odpadov je v obci nastavený podľa reálnych potrieb obyvateľov
a zabezpečuje sa v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov. Zber jednotlivých druhov odpadu zabezpečujú zmluvné organizácie.
V obci ako aj v osade sa na zber zmesového komunálneho odpadu využívajú štandardné KUKA nádoby
na odpad (o objeme 110, 120 alebo 240 litrov). KUKA nádoby na odpad majú k dispozícii všetci
obyvatelia obce. Frekvencia ich vyvážania je 1-krát mesačne. V prípade potreby je možné do obce
pristaviť aj veľkokapacitný kontajner.
Triedený zber odpadu je na veľmi nízkej úrovni. V roku 2018 bolo v obci vytriedené len 3,1% odpadu
a v roku 2019 len 3,9%. Úroveň vytriedenia odpadu je stále hlboko pod cieľmi odpadového
hospodárstva v SR21. Obec má vypracovaný projektový zámer na zriadenie 5 zberných miest s farebne
odlíšenými zbernými nádobami na triedený odpad s cieľom zlepšiť jestvujúci stav. Obec zatiaľ nemá

21

Pre rok 2018 bol z hľadiska miery triedeného zberu pre SR i Prešovský kraj stanovený cieľ na úrovni 40%, pre
rok 2019 úroveň 50% a pre rok 2020 je cieľom vytriediť 60 % komunálnych odpadov.
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vybudovaný žiadny zberný dvor ani kompostovisko na likvidáciu BIO odpadu. BIO odpad zo záhrad
rodinných domov si obyvatelia zhodnocujú na vlastných kompostoviskách.
Environmentálne osveta medzi obyvateľmi obce je na veľmi nízkej úrovni, a to hlavne u príslušníkom
MRK. To sa prejavuje v zlom stave okolitého prostredia hlavne v koncentrácii rómskeho obyvateľstva
– voľne pohodený odpad a nelegálne skládky.

Ochrana pred povodňami
Najväčší tok v území, rieka Ondava, je regulovaný a už dlhé obdobie nespôsoboval z pohľadu záplav
žiadne problémy. Vodný tok Varadský potok je však neregulovaný a v budúcnosti by mohol
predstavovať hrozbu. Povodne prichádzajú približne raz za 15 rokov, ale nespôsobujú škody na majetku
a preto žiadne protipovodňové opatrenia v obci neboli realizované. Na úpravu toku Ondavy aj
Varadského potoka je ale vypracovaný projekt, na ktorý zatiaľ obec nezískala externé zdroje.
Environmentálna oblasť - sumarizácia:
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov výrazne zaostáva za cieľmi stanovenými pre SR. Systém
zberu zmesového komunálneho odpadu je síce nastavený v súlade s aktuálne platnou legislatívou
(zmesový odpad zbieraný prostredníctvom KUKA nádob), triedený zber však v obci zatiaľ neprebieha
a je tu priestor na realizáciu ďalších opatrení zo strany samosprávy. V roku 2019 obec vytriedila len
3,9% odpadov. Problémom v obci je aj nízke environmentálne povedomie príslušníkov MRK.
Kľúčové rozvojové výzvy:
•

chýba triedený zber odpadov

•

chýba zberný dvor a kompostovisko

•

nízke environmentálne povedomie príslušníkov MRK

•

nutnosť riešenia základných protipovodňových opatrení v blízkej budúcnosti
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Riadenie samosprávy
Hospodárenie samosprávy obce
Finančné zdravie
Celkové finančné zdravie obce Varadka za roky 2015-2018 je hodnotené Inštitútom pre ekonomické
a sociálne reformy (INEKO) ako dobré, keď obec získala 4,0 bodu (zo 6 možných)22.

Tabuľka 17: Hodnotenie finančného zdravia obce Varadka (za obdobie 2015-2018)
Získané skóre
Zložka finančného zdravia
na stupnici od 0 po 6
Celkový dlh
5,5
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
3,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,8
Celkové finančné zdravie
Zdroj: INEKO

4,0

Celkové finančné zdravie obce v ostatných rokoch kolísalo. Kým ešte cca pred desiatimi rokmi sa
finančné zdravie obce Varadka pohybovalo na úrovni okolo 3,4 bodu, v súčasnosti dosahuje hodnotu
4,0 a môžeme hovoriť o zlepšení celkového finančného zdravia. Najlepšie na tom obec bola na konci
roka 2014 (4,8 bodov).
Tabuľka 18: Celkové finančné zdravie obce v období 2007-2018
Hodnotené obdobie
Celkové finančné zdravie
(roky)
(skóre)
2006-2009
3,4
2007-2010
3,9
2008-2011
3,4
2009-2012
3,9
2010-2013
4,6
2011-2014
4,8
2012-2015
4,6
2013-2016
4,4
2014-2017
3,7
2015-2018
4,0
ZDROJ: INEKO

Intenzita investovania a dlh
Intenzita investovania sa vo Varadke pohybuje na nižších hodnotách ako priemerná intenzita
investovania za všetky samosprávy SR. Samospráva obce investuje len úplné minimum vlastných

22

Zdroj: INEKO (2020). Čím vyššie skóre, tým lepšie. Dostupné na:
http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/519901
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prostriedkov (zostatku bežných príjmov, ktoré dokázala ušetriť). Takýmto prístupom si síce zlepšuje
svoje celkové finančné zdravie, ale na druhej strane si odkladaním investícií (napr. rôznych
produktívnych investícií, ktorými si zabezpečí zvýšené príjmy, resp. znížené výdavky v budúcnosti)
vytvára investičný dlh, ktorý ju neskôr „dobehne“. Nadpriemerné hodnoty v investovaní dosiahla obec
len v rokoch 2012 a 2015.
Graf 13: Intenzita investovania samosprávy obce Varadka v rokoch 2006-2018
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Vysvetlenie grafu:
Ukazovateľ „intenzita investovania“ informuje, akú časť bežných príjmov samospráva v danom roku
preinvestovala. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva hospodáriť (koľko zo svojich bežných príjmov
si dokáže odložiť) a následne tieto prostriedky využiť na zveľaďovanie majetku. Vypočítava sa nasledovne:
Intenzita investovania = (kapitálové výdavky – kapitálové príjmy) / (bežné príjmy). Ak je hodnota ukazovateľa
záporná, znamená to, že kapitálové príjmy boli vyššie ako kapitálové výdavky. Inak povedané, samospráva za
daný rok predala viac majetku ako obstarala.

ZDROJ: INEKO
S intenzitou investovania úzko súvisí aj celkový dlh obce. Keďže samospráva Varadky v posledných
rokoch takmer vôbec neinvestuje, jej dlh v sledovanom období postupne klesá (Graf 14).
Graf 14: Vývoj celkového dlhu obce v rokoch 2009-2018
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Vysvetlenie grafu:
1: Pri celkovom dlhu ide o údaj podľa tzv. „zákonného kritéria“, teda o dlh podľa § 17 ods. 8 zákona
583/2004 Z. z. (do celkového dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých
štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania
prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov). Po roku 2014 sa podľa zákona začali do dlhu
započítavať aj investičné dodávateľské úvery. Dlh je uvádzaný v pomere k bežným príjmom za
predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiahnuť úroveň 60% (akonáhle celkový dlh obce
presiahne hranicu 50%, obec je povinná prijať tzv. „ozdravné“ opatrenia).
2: V uvádzanom dlhu nemusí byť zachytené celé zadlženie obce – a to v prípade, ak obec svoj dlh
„skrýva“ (napr. prostredníctvom dcérskych firiem či PPP projektov).
3: Z pohľadu finančného zdravia je obec najzdravšia vtedy, ak jej dlh je čo najnižší.

ZDROJ: INEKO
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Prehľad majetku a zdrojov
Hodnota majetku obce Varadka v ostatných 3 rokoch mierne rástla. Hodnota dlhodobého majetku
obce k 31.12.2019 bola 310 360,76 €, čo znamená, že v dlhodobom majetku má obec viazaných 86%
všetkých zdrojov. Výrazne dominantnú zložku tvorí dlhodobý hmotný majetok (285 966,11 €), a to
najmä vo forme pozemkov a stavieb. Menšiu časť zdrojov má obec aj v dlhodobom finančnom majetku
(24 394,65 €) – v realizovateľných cenných papieroch a podieloch.
V ostatných 3 rokoch hodnota obežného majetku kolísala – k 31.12.2019 bola hodnota tohto majetku
vo výške 50 159,84 €. Na konci roku 2019 obec evidovala pohľadávky v celkovej výške 28 009,06 €,
pričom celú túto sumu predstavovali pohľadávky krátkodobé.

Tabuľka 19: Bilancia aktív v rokoch 2017-2019 (eur, netto)
2017
Neobežný majetok spolu
305 661,77
Dlhodobý nehmotný majetok
0,00
Dlhodobý hmotný majetok
281 267,12
Dlhodobý finančný majetok
24 394,65
Obežný majetok spolu
56 391,03
Zásoby
0,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
0,00
Dlhodobé pohľadávky
0,00
Krátkodobé pohľadávky
48 365,48
Finančné účty
8 025,55
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
dlhodobé
0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci
krátkodobé
0,00
Časové rozlíšenie
132,59
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice
0,00
SPOLU MAJETOK
362 185,39
Zdroj: Súvaha obce Varadka za roky 2017, 2018 a 2019

2018
307 559,78
0,00
283 165,13
24 349,65
41 834,69
0,00
0,00
0,00
32 217,66
9 617,03

2019
310 360,76
0,00
285 966,11
24 394,65
50 159,84
0,00
0,00
0,00
28 009,06
22 150,78

0,00

0,00

0,00
295,56
0,00
349 690,03

0,00
259,63
0,00
360 780,23

Celkové záväzky obce k 31.12.2019 boli vo výške 20 841,62 € a v sledovanom 3 ročnom horizonte
klesli. Krátkodobé záväzky (voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, daňovému úradu a pod.)
boli k uvedenému dátumu vo výške 5 561,18 €, dlhodobé záväzky vo výške iba 120,44 €. Obec eviduje
bankové úvery vo výške 7 660 €.

Tabuľka 20: Bilancia pasív v rokoch 2017-2019 (eur, netto)
2017
Vlastné imanie
118 579,60
Oceňovacie rozdiely
0,00
Fondy
0,00
Výsledok hospodárenia
118 579,60
Záväzky
37 485,10
Rezervy
400,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
0,00
Dlhodobé záväzky
320,46
Krátkodobé záväzky
22 504,64

2018
120 426,31
0,00
120 426,31
29 755,03
400,00
7 000,00
502,96
123 942,07

2019
138 941,92
0,00
0,00
138 941,92
20 841,62
500,00
7 000,00
120,44
5 561,18
52

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Zdroj: Súvaha obce za roky 2017, 2018 a 2019

14 260,00
206 120,69
0,00
362 185,39

9 460
199 508,69
0,00
349 690,03

7 660,00
200 996,69
0,00
360 780,23

Ukazovateľ „čistý majetok obce“ informuje o výške majetku samosprávy (po očistení o jej zadlženie) v
pomere k jej bežným príjmom za rok. Ako ukazuje nasledujúci graf, výška čistého majetku obce
Varadka je v porovnaní so slovenskými samosprávami výrazne nadpriemerná (najviac v roku 2012).
V roku 2018 sa však tomuto priemeru priblížila.
Graf 15: Čistý majetok obce v rokoch 2009-2018
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Vysvetlenie grafu:
Od roku 2012 (do roku 2011 sa počítal mierne odlišným spôsobom) sa čistý majetok obce počíta ako:
[neobežný majetok + finančné účty - (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB - záväzky
z predfinancovania eurofondov)] / (bežné príjmy za predchádzajúci rok).

ZDROJ: INEKO

Príjmy a výdavky samosprávy
Obec Varadka nevykonáva podnikateľskú činnosť. V ostatných 3 rokoch rástli jej príjmy aj výdavky.
Príjmy samosprávy však rástli v oveľa vyššej miere (o 12 712 € – zo 110 808 € na 123 520 €) ako
výdavky (o 6 243 € – z 98 762 € na 105 005 €), čo sa premietalo do pozitívneho výsledku hospodárenia.
Celkové príjmy obce v roku 2019 boli vo výške 123 520 €. Dominantnú zložku tejto sumy predstavovali
najmä príjmy z daňových poplatkov (67 919 €) - ide najmä o podielové dane a miestne dane a poplatky.
Na druhej strane, celkové výdavky obce v roku 2019 boli vo výške 105 005 €. Najväčšiu časť tejto sumy
tvorili osobné náklady (mzdy a odvody zamestnancov obce) vo výške 31 913 € (osobné náklady
v rokoch 2017-2019 výrazne rástli – a to najmä z dôvodu zvyšovania platov vo verejnej správe).
Prevádzkové výdavky obce za spotrebované nákupy mali v ostatných 3 rokoch klesajúcu tendenciu,
výdavky za spotrebované služby mali kolísavú tendenciu a medzi rokmi 2017 a 2018 výrazne klesli,
zatiaľ čo medzi rokmi 2018 a 2019 výrazne stúpli. Tieto výdavky (za spotrebované nákupy a služby
a výdavky na osobné náklady) predstavujú finančné zdroje na bežný chod samosprávy, sú
spotrebovávané bez toho, aby prinášali priamy efekt pre rozvoj obce.
Každoročne dosiahla obec Varadka kladný hospodársky výsledok, pričom nadpriemerne priaznivým
bol najmä rok 2019 (kladný výsledok hospodárenia vo výške 18 515 € po zdanení).
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Tabuľka 21: Náklady a výnosy v rokoch 2017-2019 (€)
Náklady
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a opravné položky
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
Finančné náklady
Mimoriadne náklady
Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov
Spolu
Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
štátnych rozpočtových organizáciách a
príspevkových organizáciách
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obci a v rozpočtových organizáciách
a príspevkových organizáciách zriadených obcou
Spolu

2017
17 655
20 094
29 964
66
20 864

2018
15 064
9 871
27 744
163
32 224

2019
11 839
20 807
31 913
136
29 788

9 328
719
0

9 328
666
0

9 428
842
0

72
98 762

0
95 060

252
105 005

2017
8 889
0
0
42 878
19 839

2018

2019

0
0
0
49 411
1 291

0
0
0
67 919
312

360
49
0

400
294
0

400
342
0

0

0

0

38 793
110 808

44 960
96 356

54 547
123 520

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA po zdanení
12 046
Zdroj: Výkaz ziskov a strát obce Varadka za roky 2017,2018 a 2019

1 296

18 515

Obce Varadka vytvára dosahuje pozitívnu „bilanciu bežného účtu“, t.j. na svojom bežnom účte
prebytky, čo jej vytvára zdroje na budúce investície. Tieto prebytky sa ale výrazne držia pod
priemerom všetkých samospráv SR.
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Graf 16: Bilancia bežného účtu v rokoch 2006-2018
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Vysvetlenie grafu:
Bilancia bežného účtu obce je počítaná ako (bežné príjmy - bežné výdavky) / (bežné príjmy).
Ak je bilancia bežného účtu obce na mínusovej úrovni, ide o negatívne deficitné hospodárenie. So zvyšujúcou
sa bilanciou bežného účtu klesá pre obec riziko hospodárenia (teda čím vyššie kladné číslo, tým lepšie). Pri
bilancii bežného účtu na úrovni cca +20% ide o vynikajúce hospodárenie.

ZDROJ: INEKO
Okamžitá likvidita obce Varadka je na nižšej (negatívnej) úrovni, no obec sa blíži k vyrovnanému stavu
riadenia okamžitej likvidity. Celoslovenský priemer sa obci podarilo dosiahnuť len v roku 2011,
v ostatných rokoch je výrazne podpriemerná.
Graf 17: Okamžitá likvidita v rokoch 2006-2018
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Vysvetlenie grafu: Okamžitá likvidita obce je počítaná ako (finančné účty) / (krátkodobé záväzky). Pri okamžitej
likvidite na úrovni 100% ide v podstate o vyrovnané hospodárenie, t.j. čo má obec na účte, to jej stačí na splácanie
svojich krátkodobých záväzkov.

ZDROJ: INEKO
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Tabuľka 22: Rozpočet obce Varadka (príjmy)
Čerpanie
Čerpanie
Názov
2018
2019

Schválený
rozpočet 2020

Predpokladaný Predpokladaný
rozpočet 2021 rozpočet 2022

Bežný rozpočet
Daňové príjmy
Výnos dane z príjmov pre
samosprávu
Daň z nehnuteľnosti-z
pozemkov
Daň z nehnuteľnosti – zo stavieb

37 000,00 €

50 394,00 €

52 914,00 €

56 882,55 €

57 305,86 €

3 092,00 €

3 092,00 €

3 200,00 €

3 440,00 €

3 465,60 €

598,00 €

598,00 €

372,00 €

399,90 €

402,88 €

37,00 €

40,00 €

40,00 €

43,00 €

43,32 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 270,00 €

1 365,25 €

1 375,41 €

- €

- €

45,00 €

48,38 €

48,74 €

260,00 €

160,00 €

160,00 €

172,00 €

173,28 €

9 000,00 €

9 000,00 €

10 000,00 €

10 750,00 €

10 830,00 €

800,00 €

800,00 €

50,00 €

53,75 €

54,15 €

40,00 €

30,00 €

10,00 €

10,75 €

10,83 €

100,00 €

40,00 €

70,00 €

75,25 €

75,81 €

700,00 €

1 400,00 €

400,00 €

430,00 €

433,20 €

Zo ŠR KUCD a PK PO- doprava

10,00 €

- €

- €

- €

- €

Transfer v rámci VS-zo štát.
rozpočtu - regob

15,00 €

90,00 €

90,00 €

96,75 €

97,47 €

- €

8 400,00 €

23 000,00 €

24 725,00 €

24 909,00 €

20,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

6 000,00 €

5 000,00 €

5 375,00 €

5 415,00 €

52 672,00 €

81 044,00 €

96 621,00 €

103 867,58 €

104 640,54 €

Príjmy za predaj pozemkov

- €

- €

- €

- €

- €

Kapit. transfer z štát. rozpočtubyty 4x4Bj

- €

- €

- €

- €

- €

Kapit. transfer zo štát. fondu

- €

- €

- €

- €

- €

KAPITÁLOVE PRÍJMY SPOLU:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Daň za psa
Za zber a odvoz odpadu
Nedaňové príjmy
Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov, priestorov
a objektov / urbár/
Z prenajatých budov, nájom 4x4
Bj
Ostatné poplatky- správne
poplatky
Za porušenie predpisov
Za predaj výrobkov, tovarov
a služieb
Za predaj výrobkov tovaru,
služieb-byty za vodu
Tuzemské bežné granty a
transfery

UPSVaR- jednotlivec v HN
Dotácia na životné prostredie
UPSVaR- RP
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:
Kapitálový rozpočet

Finančné príjmové operácie
lízing
pokladňa + bežný účet
Prijatý úver - na kapitál. výdaje
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
SPOLU:
PRIJMY SPOLU:

- €

- €

- €

- €

- €

7 000,00 €

7 000,00 €

17 000,00 €

300,00 €

100,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

7 000,00 €

7 000,00 €

17 000,00 €

300,00 €

100,00 €

59 672,00 €

88 044,00 €

113 621,00 €

104 167,58 €

104 740,54 €

Zdroj: Finančné rozpočty obce Varadka 2018-2021 poskytnuté starostom obce
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Tabuľka 23: Rozpočet obce Varadka (výdavky)
Schválený
rozpočet
2020

Čerpanie
2018

Čerpanie
2019

13 360,00 €

16 000,00 €

16 000,00 €

17 200,00 €

17 328,00 €

107,00 €

160,00 €

160,00 €

172,00 €

173,28 €

1 229,00 €

1 700,00 €

1 700,00 €

1 827,50 €

1 841,10 €

187,00 €

224,00 €

224,00 €

240,80 €

242,59 €

1 871,00 €

2 240,00 €

2 240,00 €

2 408,00 €

2 425,92 €

Na úrazové poistenie

107,00 €

128,00 €

128,00 €

137,60 €

138,62 €

Na poistenie invalidné

401,00 €

480,00 €

480,00 €

516,00 €

519,84 €

Na poistenie v nezamestnanosti

134,00 €

160,00 €

160,00 €

172,00 €

173,28 €

Do rezervného fondu

635,00 €

760,00 €

760,00 €

817,00 €

823,08 €

1 400,00 €

2 600,00 €

500,00 €

537,50 €

541,50 €

950,00 €

800,00 €

1 000,00 €

1 075,00 €

1 083,00 €

15,00 €

10,00 €

70,00 €

75,25 €

75,81 €

Poštové a telekomunikačné
služby

100,00 €

100,00 €

119,00 €

107,50 €

108,30 €

Komunikačná infraštr.

130,00 €

130,00 €

130,00 €

139,75 €

140,79 €

Telekomunikačné služby
Prevádzkové stroje,prístroje
tech.a náradie
Všeobecný materiál/ 111-/70,
41/160
Knihy,časopisy, noviny,učebné
a kompenz.pomô
Palivá ako zdroj energie(do
kosačiek ap.)-cintorín
Reprezentačné výdavky

400,00 €

500,00 €

500,00 €

537,50 €

541,50 €

500,00 €

950,00 €

700,00 €

752,50 €

758,10 €

3 900,00 €

2 700,00 €

2 000,00 €

2 150,00 €

2 166,00 €

50,00 €

100,00 €

100,00 €

107,50 €

108,30 €

800,00 €

400,00 €

400,00 €

430,00 €

433,20 €

600,00 €

300,00 €

500,00 €

537,50 €

541,50 €

130,00 €

1 500,00 €

9 000,00 €

8 500,00 €

8 500,00 €

- €

7 000,00 €

- €

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

2 300,00 €

2 000,00 €

2 472,50 €

2 490,90 €

50,00 €

50,00 €

200,00 €

215,00 €

216,60 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

322,50 €

324,90 €

Názov

Predpokladaný Predpokladaný
rozpočet 2021 rozpočet 2022

Bežný rozpočet
Základný plat
Poistné do VšZP/podľa
zamest.ktorí sú v ZP
Poistné do ostatných ZP/podľa
zamest.ktorí sú Dôvera
Na nemocenské poistenie
Na dôchodkové - starobné
poistenie

Tuzemské
Energie(elektrika,para,plyn,teplo
,palivá), staveb. Prípojka bytynedoplatok
Vodné, stočné

RaŠÚ – Budov a objektov
RaŠÚ – Budov a objektov /
dotácia/ 7.000 €
Špeciálnych strojov, prístrojov,
zariadení
SLUŽBYškolenia,kurzy,semináre,porady
Konkurzy a súťaže
Propagácia a reklama

300,00 €

500,00 €

500,00 €

537,50 €

541,50 €

Všeobecné služby

6 200,00 €

3 500,00 €

7 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Spracovanie učtovníctva a miezd

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 397,50 €

1 407,90 €

- €

520,00 €

520,00 €

260,00 €

- €

60,00 €

100,00 €

100,00 €

107,50 €

108,30 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 800,00 €

1 935,00 €

1 949,40 €

- €

200,00 €

200,00 €

215,00 €

216,60 €

600,00 €

600,00 €

700,00 €

752,50 €

758,10 €

Špeciálny služby
Poplatky a odvody
Stravovanie
Poistné
Odmeny a príspevky –
poslancom OZ
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Odmeny-dohody o vykonaní
práce
Pokuty a penále

250,00 €

250,00 €

1 300,00 €

1 397,50 €

1 407,90 €

150,00 €

180,00 €

300,00 €

193,50 €

194,94 €

- €

60,00 €

60,00 €

64,50 €

64,98 €

CVČ

70,00 €

- €

- €

0,00 €

- €

Transfery – členské
príspevky(ZMOS,RVC,Mikroreg.)

70,00 €

50,00 €

300,00 €

322,50 €

324,90 €

2 600,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

14 400,00 €

28 000,00 €

30 100,00 €

25 969,00 €

180,00 €

200,00 €

200,00 €

215,00 €

216,60 €

400,00 €

250,00 €

250,00 €

268,75 €

270,75 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

43,00 €

43,32 €

energie byty

1 700,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2 682,50 €

2 707,50 €

vodné, stočné

1 700,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 219,00 €

3 249,00 €

Údržba PZ

250,00 €

450,00 €

800,00 €

483,75 €

487,35 €

Všeobecné služby byty

200,00 €

100,00 €

700,00 €

752,50 €

108,30 €

Špeciálne služby- byty

- €

- €

200,00 €

215,00 €

216,60 €

46,00 €

- €

30,00 €

32,25 €

32,49 €

- €

1 250,00 €

1 000,00 €

1 341,25 €

1 353,75 €

500,00 €

550,00 €

750,00 €

806,25 €

812,25 €

5 000,00 €

13 000,00 €

3 000,00 €

8 671,00 €

14 079,00 €

200,00 €

400,00 €

1 200,00 €

1 290,00 €

1 299,00 €

1 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 612,50 €

1 624,50 €

52 672,00 €

87 992,00 €

96 621,00 €

103 866,65 €

104 640,05 €

3 000,00 €

- €

1 400,00 €

- €

- €

- €

- €

13 800,00 €

- €

- €

3 000,00 €

0,00 €

15 200,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00

- €

1 800,00 €

- €

- €

4 000,00 €

0,00 €

1 800,00 €

0,00 €

0,00 €

59 672,00 €

87 992,00 €

113 621,00 €

103 866,65 €

104 640,05 €

Koncesionárske poplatky - RTVS

– Na odstupné
– Jednotlivcom , RP - 6000,-,
HN- 8.400,Poplatky bankám za vedenie
účtu
Splácanie úrokov z úverubankám
Manipulačné poplatky s úvermi

Pokuty a penále
Údržba MK aj zimná
Benzín do kosačiek/ palivo-zdroj
energie-ver.zeleň
Vývoz a likvidácia odpadu
Čistenie obecnej kanalizácieČOV
Verejné osvetlenie - el. energia
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:
Kapitálový rozpočet
Realizácia nových stavieb ,
čakáreň
Rekonštrukcia budovy KDdotácia 7000,00
KAPITÁLOVE VÝDAVKY SPOLU:
Finančné príjmové operácie
Splátka istiny – z úveru
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
SPOLU:
VÝDAVKY SPOLU:

Zdroj: Finančné rozpočty obce Varadka 2018-2021 poskytnuté starostom obce
Tabuľka 22 a Tabuľka 23 prinášajú sumarizáciu skutočného čerpania z rozpočtu obce Varadka za roky
2018 a 2019, schválený rozpočet na rok 2020 a predpokladaný rozpočet v roku 2021 a 2022. Rozpočty
v sebe zahŕňajú prehľad bežných aj kapitálových príjmov a výdavkov. Najvyššie príjmy má obec z daní
z príjmov pre samosprávu a z nájmu bytového domu, v ktorom bývajú Rómovia. Obec má najvyššie
výdavky na vyplácanie príspevku v hmotnej núdzi pre jednotlivcov (tento príspevok ale obec nevypláca
z vlastných zdrojov, prerozdeľuje len prostriedky z ÚPSVaR) a na platy zamestnancov obecnej
samosprávy. Pohľad na rozdiel medzi príjmami a výdavkami obce ukazuje, že to čo obec zarobí aj minie.
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Participácia obyvateľov na fungovaní samosprávy
Proces participácie a zapojenia občanov do tvorby komunálnej a verejnej politiky je v obci možný cez
voľby, zastupiteľstvá a verejné zhromaždenia. V komunálnych voľbách v roku 2018 bola za starostku
zvolená Sylvia Chudíková, so 68 hlasmi (84%), čím bola zvolená na štvrté volebné obdobie. V decembri
2019 sa však svojej funkcie vzdala a do úradu na jej miesto nastúpil Andrej Kurimský. Za členov
obecného zastupiteľstva bolo v týchto voľbách zvolených 5 poslancov, z čoho boli všetci muži.
V súčasnosti sú vo svojej funkcii už len 4 poslanci, z ktorých sú 3 Rómovia a 1 Neróm. Priemerný vek
poslancov sa pohybuje na úrovni cca 39 rokov. Volebná účasť v komunálnych voľbách dosiahla hodnotu
54,1%.
Všetci obyvatelia majú právo zúčastniť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva. V prípade, ak je
obyvateľovi na zasadnutí udelené slovo, jeho príspevok je zaznamenaný písomne do zápisnice zo
zasadnutia. Formy komunikácie obce s občanmi sú zabezpečované prostredníctvom obecného
rozhlasu a webovej stránky obce (www.varadka.sk).

Bezpečnosť v obci
Obecný úrad Varadka neeviduje žiadne blokové pokuty, rozkazné konania ani priestupkové konania
na úseku verejného poriadku. V obci nie je zavedený monitorovací kamerový systém. Napriek absencii
kamerového systému a MOPS je spolunažívanie medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom
nekonfliktné, neevidujú sa žiadne incidenty v občianskom spolunažívaní.

Riadenie samosprávy – sumarizácia:
Samospráva obce si udržiava dobré finančné zdravie aj keď za posledné obdobie kolísalo. Na
dobrom finančnom zdraví sa podieľa najmä skutočnosť, že obec sa snaží rovnomerne investovať
a dbá na to aby nevytvárala vysoký dlh. Obec má disponibilné finančné prostriedky na prípadné
spolufinancovanie a realizáciu menších projektov a aktivít z vlastných zdrojov. Intenzita
investovania sa vo Varadke pohybuje na nižších hodnotách ako priemerná intenzita investovania za
všetky samosprávy SR. Hodnota dlhodobého aj bežného majetku obce v posledných rokoch mierne
rástla. Obec za obdobie posledných troch rokov zvýšila svoje príjmy aj výdavky.
Aktuálnym starostom obce je Andrej Kurimský. Obecné zastupiteľstvo sa skladá zo 4 poslancov,
z ktorých sú 3 Rómovia.
Obecný úrad Varadka neeviduje žiadne blokové pokuty, rozkazné konania ani priestupkové
konania na úseku verejného poriadku.
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Marginalizácia
Marginalizované rómske komunity predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky predovšetkým
chudobné a sociálne vylúčené komunity. Ich obyvatelia majú spravidla obmedzený prístup k verejným
službám, tovarom, zdrojom a k participácii na rozhodovaní v obciach a mestách. Zároveň mávajú
príslušníci MRK obyčajne obmedzený kontakt s ostatnými obyvateľmi obce, žijúcimi mimo osád. Osady
sú na nižšej socio-ekonomickej úrovni ako ostatné časti obcí, pričom vykazujú odlišné charakteristiky –
napr.: nižšia kvalita a preľudnenosť obydlí, absencia infraštruktúry (resp. výrazne obmedzený prístup
k nej), vysoká nezamestnanosť a príjmová aj materiálna chudoba, nižšia vzdelanostná úroveň, výrazne
odlišná veková štruktúra v porovnaní s majoritným obyvateľstvom, a iné. Marginalizácia rómskej
komunity sa v obci Varadka prejavuje vo viacerých aspektoch (pozri Mapa 17):
Priestorová marginalizácia
Miestne rómske osídlenie sa nachádza na juhovýchodnom okraji obce. Jedná sa o segregovanú
komunitu, ktorá obýva samostatný urbanistický celok bytov nižšieho štandardu. Osídlenie je v
Atlase rómskych komunít 2019 definované ako osídlenie na okraji obce, aj keď reálne ide skôr
o segregované osídlenie vzdialené niekoľko desiatok metrov od zastavaného územia obce ako
takej. Vzdialenosti ku verejným službám sú z rómskeho osídlenia väčšie ako z ostatných častí
obce.

Bývanie
Časť rómskych obyvateľov býva rozptýlene medzi nerómskym obyvateľstvom a druhá časť v
nájomných bytoch samostatne postavených na okraji obce. V osídlení bývajú Rómovia v 16
obydliach, ktoré tvoria 4 bytové domy, každý s nájomnými bytmi. V nich býva 90
Rómov. Hustota osídlenia je vyššia ako v ostatných častiach obce, čo má negatívny vplyv na
kvalitu bývania, či hygienické podmienky.
Technická a sociálna infraštruktúra
V tomto osídlení ako aj v obci je zavedený verejný vodovod a reálne ho využíva 100%
obyvateľov. Verejná kanalizácia v obci ani v osídlení nie je. Nájomné byty sú napojené na
domovú čističku odpadových vôd. Dostupnosť a využívanie elektrickej siete je na úrovni 100%.
Obec ani osídlenie nie je plynofikované. Čo sa týka komunálneho odpadu, obec aj osídlenie
využíva zber komunálneho odpadu prostredníctvom štandardných KUKA nádob, ktoré má
k dispozícii 100% obyvateľov, a tieto sa vyvážajú 1x do mesiaca.
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Mapa 17: Schematické znázornenie priestorovej marginalizácie príslušníkov MRK v obci Varadka

Zdroj: vlastné spracovanie
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Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR nebolo možné vykonať, keďže obec nemala PHSR na roky
2007-2013 platný. Uvádzame preto projekty implementované v obci od roku 2007 po súčasnosť.
Formulár 4 (Ú6): Ex - post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

č
.

0

1

2

3

Názov
investície projektu

1
Výstavba 4 x 4
BJ - výstavba
nájomných
bytov
Nákup
zriaďovacích
predmetov do
týchto bytov.
bojler,
umývadlá a
pod.
Bezdrôtový
rozhlas

Číslo a
názov
aktivity
v predc
hádzajú
com
PHSR

Rok
začati
a

Uka
zova
teľ

Rok
dokon
čenia

Mer
ná
jedn
otka

Cena podľa
vykonávacieho
projektu (v tis. €)

Objem finančných
prostriedkov v príslušnom
roku spolu (v tis. €)

Klasifikácia
investície (
stavby) triedy

Celkom

Z toho
stavebn
á časť

6

7

Rok

Z toho
verejn
é
investí
cie

9

10

2

3

4

5

-

1121 –
Trojbytové
a viacbytové
budovy

20082010

-

286,2

286,2

2010

286,2

286,2

-

-

2011

-

7,9

-

2011

7,9

7,9

-

2224 –
miestne
elektrické
a telekomunik
ačné rozvody
a vedenia

2017

-

13,3

-

2009

13,3

13,3

v tis. EUR

8

Objem
fin.
prost
riedkov

v tis. EUR

Zdroj: vlastné spracovanie
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A.II ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
Vonkajšie prostredie predstavuje pre obec tie oblasti, ktoré síce ovplyvňujú jej rozvoj (v rôznej miere,
či už významne alebo len okrajovo), avšak obec ich zároveň nedokáže svojou činnosťou nijako
ovplyvniť. V makroregionálnej mierke hlavných rozvojových centier Európy (Mapa 18), t.j. sídelné
a aglomeračné centrá a centrá, ktoré majú najväčší potenciál ďalšieho rozvoja, je zrejmé, že obec
Varadka je teda od týchto centier značne vzdialená.

Mapa 18: Koncepty urbánneho rozvoja EÚ

Zdroj: Taubenböck, H. Ferstl, J. Dech, S. (2017): Regions Set in Stone—Delimiting and Categorizing
Regions in Europe by Settlement Patterns Derived from EO-Data.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) vyhodnotila jednotlivé sídelné centrá
Slovenska ako terciárne centrá, t.j. centrá na základe ich terciárnej obslužnosti (úrovne vybavenosti
vybranou vyššou občianskou vybavenosťou)23. Najbližšie centrá osídlenia pre Varadku predstavujú
mestá Bardejov (2a. skupina centier osídlenia), Svidník (3a. skupina) a Stropkov (3b. skupina).
Najbližším mestom z 1. skupiny osídlenia je krajské mesto Prešov.

23

Platí, že čím významnejšie centrum je, tým vyššiu úroveň občianskej vybavenosti (ktorú zároveň poskytuje
obciam vo svojom zázemí) má. Najvýznamnejšie centrá boli zaradené do 1a. skupiny, najmenej významné sídelné
centrá do 5. skupiny. Zároveň platí, že čím bližšie k významnejšiemu centru daná obec leží, tým pre ňu lepšie –
z hľadiska dostupnosti rôznych služieb, vybavenosti, ako aj rozvojových impulzov.
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Jadrové ťažiská osídlenia sú navzájom pospájané rozvojovými osami I. stupňa. Ostatné sídelné centrá
sú pospájané osami II. a III. stupňa. Z pohľadu rozvoja územia Slovenska najdôležitejšia rozvojová os I.
stupňa prepája Bratislavu a Košice (o. i.) severoslovenským dopravným koridorom cez Žilinu, Poprad,
Levoču a Prešov. Varadka teda leží pomerne ďaleko od tejto osi, čo vytvára nepriaznivý predpoklad pre
možný rozvojový impulz pre obec z vonkajšieho prostredia. Najbližšia rozvojová os k obci Varadka je
Ondavská rozvojová os (Bardejov – Svidník – Stropkov), čo je os 3. stupňa.
Okres Bardejov (a obec Varadka) bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy (NRO) Slovenska.
Podpora NRO predstavuje formu regionálnej politiky, zameranú na stimulovanie a rozvíjanie
endogénneho potenciálu NRO okresov. Obce, mestá a iné subjekty, ležiace v týchto NRO, majú pri
žiadostiach o nenávratný finančný príspevok z EŠIF zvýhodnenú pozíciu oproti subjektom, ležiacim
mimo NRO. Dňa 4. júla 2018 bol Vládou SR schválený Akčný plán rozvoja NRO Bardejov.
Ďalším výraznejším vonkajším rozvojovým impulzom pre oblasť okresu Bardejov by mohla byť aj
zvýšená podpora zo strany vlády formou investičných stimulov pre tie priame zahraničné investície,
ktoré sa realizujú v danom okrese24. Do okresu Bardejov však zatiaľ smerovala len úplne minimálna
časť investičnej pomoci vlády.
Dôležitým celoslovenským projektom z hľadiska tvorby podmienok pre rozvoj územia je tzv. projekt
pozemkových úprav, cez ktorý sa vykonáva komasácia pozemkov a sprehľadnenie a zjednodušenie
vlastníckych vzťahov k pozemkom – podľa princípu „jedna parcela, jeden vlastník“. V praxi sa
vykonávajú buď tzv. jednoduché alebo komplexné pozemkové úpravy25. Realizácia takéhoto projektu
znamená výrazne pozitívny determinant rozvoja územia (napr. pri rôznej výstavbe – budovanie
cyklistických trás, príprava stavebných pozemkov, výstavba rekreačných lokalít, nájomné vzťahy v
poľnohospodárstve a pod.) a vytvárajú sa ním oveľa priaznivejšie podmienky na potenciálny rozvoj
územia. Vykonanie komplexného projektu pozemkových úprav v jednotlivých obciach má vo svojej
gescii štát26, ktorý tento proces riadi prostredníctvom okresných úradov. Komplexný projekt
pozemkových úprav v obci Varadka realizovaný ešte nebol.

24

Ide o tzv. „regionálnu investičnú pomoc“, v súčasnosti poskytovanú podľa zákona č. 57/2018 Z. z. Jeden
z argumentov, ktorý sa často udáva na podporu poskytovania týchto investičných stimulov je, že sa nimi
podporuje vyrovnávanie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska a že sa podporujú okresy s najvyššou
nezamestnanosťou.
25

Ak sa robí tzv. komplexný projekt pozemkových úprav, tak sa vykoná sprehľadnenie a zjednodušenie
vlastníckych vzťahov v celom katastrálnom území obce. V prípade jednoduchých pozemkových úprav sa tieto
činnosti vykonajú len pre určitú, konkrétnu časť katastra obce
26

Aj to, v ktorej obci sa bude alebo nebude projekt pozemkových úprav vykonávať
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STEEP analýza
Okrem vnútorných faktorov majú na rozvoj územia vplyv aj rôzne vonkajšie faktory (také, ktoré obec
nedokáže ovplyvniť). Pri identifikovaní problémov obce a hľadaní stratégie/í na ich vyriešenie je preto
potrebné si uvedomiť, že tieto riešenia môžu byť v budúcnosti ovplyvnené aj spomínanými vonkajšími
faktormi. Externé faktory sú rozdelené do 5 oblastí: S – sociálne, T – technologické, E – ekonomické, E
– ekologické, P – politické. Úlohou STEEP analýzy (analýzy externého prostredia) je napomáhať
tvorcom rozhodnutí predvídať budúci možný vývoj a na tieto zmeny sa pripraviť.
Formulár 5 (A8): STEEP analýza
Sociálne
Technologické
Starnutie
Zavádzanie
obyvateľstva,
nových
emigrácia
materiálov
mladých ľudí do a inovatívnych
miest
technológií v
hospodárstve

Zmeny
vzdelanostnej
štruktúry
obyvateľstva

Ekonomické
Ekonomická
situácia štátu
(dopady
ekonomického
vývoja
v jednotlivých
sektoroch,
výrazná
podpora štátu
vybraným
sektorom)
Možnosti
financovania
projektov z
fondov EU a
iných zdrojov
Rozvoj malého
a stredného
podnikania

Využívanie
moderných
informačnokomunikačných
technológií
Zmena postojov Digitalizácia
obyvateľov
verejnej správy,
a reprezentantov vytváranie
rôznych sektorov mobilných
k lokálnemu
aplikácií pre
rozvoju
využívanie
verejných služieb
Prehlbujúce sa
Nové
Zvyšovanie /
rozdiely medzi
technologické
znižovanie
obyvateľmi
riešenia v oblasti kúpyschopnosti
v oblasti príjmov sociálnych
obyvateľstva
služieb a
zdravotníctva
Zmeny
Výrazné zmeny
Dostupnosť
v mobilite
na trhu práce
finančných
obyvateľov
ovplyvnené
zdrojov
inováciami a
novými
technológiami
Zvyšujúca /
Daňová politika
znižujúca sa
štátu
kvalita života
obyvateľov
Zdroj: MDVRR 2015, vlastné spracovanie

Ekologické
Klimatické zmeny
(častejšie a
extrémnejšie
výkyvy počasia,
sucho, znižujúce sa
zásoby pitnej
vody...)

Politické
Politika vlády
v hospodárskej,
sociálnej
a environmentálnej
oblasti

Verejný tlak na
zavádzanie
ekologických a
environmentálnych
technológií
Zvyšovanie
povedomia
verejnosti
o ochrane ŽP a rast
environmentálnej
zodpovednosti
obyvateľstva
Podpora
a využívanie
alternatívnych
zdrojov energie

Zmena priorít vlády
ako výsledok volieb

Odpadové
hospodárstvo

Nová politika
územného rozvoja
v SR – dôraz na
integrované
územné investície
a na prístup zdola

Legislatívne zmeny
v rôznych
oblastiach

Štrukturálna
politika Európskej
únie

Vplyv rôznych
subjektov na
tvorbu politík
v oblasti ŽP
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A.III ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
SWOT analýza
HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Ekonomická aktivita, podnikanie, služby, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, dopravná a technická
infraštruktúra
SILNÉ
•
•
•

•

•

V obci je pracovný potenciál aj odborníci
v stavebníctve a spracovaní dreva
SZČO
a podnikatelia
v oblasti
potravinárstva
V obci je kultúrna národná pamiatka
Drevený kostol Ochrany Presvätej
Bohorodičky - lákadlo pre domácich aj
zahraničných turistov
Vodovod a elektrina dostupný pre
všetkých obyvateľov obce (vrátane
rómskeho osídlenia)
Obec má vybudované verejné osvetlenie
a rozhlas

SLABÉ
•
•
•

•
•
•

•
•
PRÍLEŽITOSTI
•

•
•
•

•
•
•

Vybudovanie sociálneho podniku obcou
za
účelom
posilnenia
obecnej
ekonomiky – zameranie napr. na
lesohospodársku
alebo poľnohospodársku činnosť
Využitie potenciálu regiónu v oblasti
turizmu, agroturistiky
Externá finančná podpora VÚC
Využitie EŠIF a iných verejných zdrojov
(napr. ŠR, PSK,...) na rozvojové projekty
v obci a jej katastri
Existujúce
možnosti
na
obnovu technickej infraštruktúry
Investície štátu a VÚC do infraštruktúry
Spoločné riešenia problémových oblastí
na úrovni mikroregiónu

•
•
•
•
•
•

•
•

Málo pracovných príležitostí v obci
a okolí
Málo zamestnávateľov v regióne
Chýba
obecný
sociálny
podnik
(zameraný napr. na lesohospodársku,
poľnohospodársku činnosť alebo drobné
služby)
Chýba dobudovanie nových ciest a
chodníkov v obci
Potrebná rekonštrukcia kratších úsekov
miestnych komunikácií
Málo
parkovacích
miest
v obci
(nespevnené plochy sú pri cintoríne,
obecnom úrade, BJ a cerkvi)
Chýba
dobudovanie
kanalizácie
a napojenie na ČOV
Obec nie je plynofikovaná
OHROZENIA
Legislatíva, ktorá sťažuje podnikanie
stredných podnikateľov i SZČO
Daňová a odvodová politika zaťažujúca
podnikateľský sektor
Nedostatok investičného kapitálu
Ekonomická kríza
Celková negatívna ekonomická situácia
v regióne
Zaostávanie samosprávneho kraja v
porovnaní s ostatnými regiónmi
Slovenska
Nedostatočná podpora obcí zo strany
štátu
Legislatíva zaťažujúca obce
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SOCIÁLNA OBLASŤ
Bývanie, vzdelávanie, kultúra, šport, spoločenský život, zdravie, sociálne aktivity
SILNÉ
•
•
•
•

Dostatok verejných budov
Dostatok kultúrnych a spoločenských
podujatí v obci a jej okolí
Dobré vzťahy s okolitými obcami
Rastie vzdelanostná úroveň obyvateľov

SLABÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PRÍLEŽITOSTI
•

•
•

•
•
•

Rekvalifikácia občanov týkajúca sa
zvýšenia vzdelanostnej a kvalifikačnej
úrovne
Rast vzdelanostnej úrovne v MRK
Možnosť
výmeny
informácii
a programov cezhraničnej spolupráce
v oblasti kultúry a športu
Existujúce možnosti na obnovu
kultúrnych pamiatok
Podpora kultúry zo strany štátu
Možnosť
využitia
finančných
prostriedkov
z EŠIF
pre
aktivity
zamerané na sociálnu oblasť a MRK

Mladí ľudia odchádzajú z obce
Málo aktívnych ľudí v obci
Nedostatočné
majetkovo
právne
vysporiadanie pozemkov v obci
Chýbajú obecné pozemky na výstavbu
rodinných domov
Neadekvátne bývanie pre všetkých
Nelegálne stavby v osade a chátrajúce
hospodárske budovy v obci
V obci sa nenachádza MŠ ani žiadne
vzdelávacie zariadenie
Nedostatočná mimoškolská činnosť pre
deti
Žiadny folklórny súbor zameraný na
budovanie vzťahov a zachovávanie
tradícií
Nízka vzdelanostná úroveň u Rómov
Vzťahy medzi majoritou a minoritou nie
sú bezproblémové
Časť rodín v osade nemá dostatočnú
hygienickú úroveň
Verejné budovy v zlom technickom stave
Žiadne multifunkčné ihrisko ani iné
športovisko v obci
V obci neexistujú Rómske hliadky
Chýba obchod s potravinami a pohostinstvo

OHROZENIA
•
•
•

•
•
•

Negatívne demografické trendy –
starnutie obyvateľstva
Odchod mladých ľudí z regiónu
Pasivita, nezáujem a odovzdanosť
občanov vo vzťahu k verejným
záležitostiam
Nezáujem
mládeže
o kultúru
a spoločenský život v obci
Rozpad spoločenských, komunitných,
rodinných vzťahov
Znižovanie atraktívnosti života v obci pre
jej obyvateľov
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•

•

•
•
•

Legislatívna i finančná podpora nových
foriem sociálnych služieb pre jednotlivé
cieľové skupiny
Vybudovanie komunitného centra
a poskytovanie
sociálnej
služby
občanom
Získanie
finančných
prostriedkov
z rôznych fondov, dotácií, ŠR
Vytváranie partnerstiev susedných obcí
Vytvorenie partnerstva cezhraničnej
spolupráce

•

Časté a nekoncepčné legislatívne zmeny
– napr. zákon o sociálnych službách a i.

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Životné prostredie, nakladanie s odpadmi
SILNÉ
•
•

Pekné a čisté prírodné prostredie obce
a okolia
Estetická obec

SLABÉ
•
•
•

PRÍLEŽITOSTI
•
•
•
•
•

Dôkladne vykonávané kompetencie
subjektov verejnej správy na úseku ŽP
Spoločné riešenia problémových oblastí
na úrovni mikroregiónu
Využívanie obnoviteľných zdrojoch
energie
Zvyšovanie
povedomia
občanov
o triedení odpadov
Inovácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP

•
•
•

Nedostatočné separovanie odpadov
Chýbajú
centralizované
odpadové
miesta
Chýbajú protipovodňové opatrenia
OHROZENIA
Vznik čiernych skládok v okolí obce
Živelné a prírodné katastrofy
Legislatíva
benevolentná
voči
znečisťovateľom ŽP
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B.I VÍZIA OBCE VARADKA DO ROKU 2025
Vízia:
„Obec s uspokojivým stavom technickej infraštruktúry, s možnosťami adekvátneho bývania pre
všetkých, vytvorenými podmienkami pre cestovný ruch, priaznivými podmienkami pre podnikanie, so
vzdelanými obyvateľmi žijúcimi na štandardnej životnej úrovni.“

B.II KĽÚČOVÉ ROZVOJOVÉ VÝZVY, FORMULÁCIA A NÁVRH
STRATÉGIE
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varadka ako strategický dokument pozostáva z
troch hlavných pilierov, ktorými sú:

A. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Ekonomická aktivita, podnikanie, služby, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, technická infraštruktúra

B. SOCIÁLNA OBLASŤ
Bývanie, vzdelávanie, kultúra, šport, spoločenský život, zdravie, soc. aktivity

C. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Životné prostredie

PRIORITA A1)
VYUŽIŤ MIESTNY POTENCIÁL V OBLASTI ROZVOJA PODNIKANIA V OBCI
V rámci priority sa obec Varadka snaží riešiť problematiku rozvoja podnikania svojou hlavnou aktivitou,
ktorou je zriadenie a spustenie obecného sociálneho podniku. V rámci tohto opatrenia budú
realizované aktivity, ktoré povedú k príprave zámeru a podnikateľského plánu obecného sociálneho
podniku, obec musí definovať a pripraviť priestorové podmienky a identifikovať ľudské zdroje pre
bezproblémové fungovanie sociálneho podniku. Obecný sociálny podnik bude zameraný na výrobu,
montážne subdodávateľské práce a lesohospodársku činnosť, výkopové, búracie a pomocné stavebné
práce.

PRIORITA A2)
ZABEZPEČIŤ KOMPLETNÚ A KVALITNÚ TECHNICKÚ A DOPRAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU NA ÚZEMÍ OBCE VARADKA
V priorite sa zameriavame na dobudovanie a modernizáciu technickej a dopravnej infraštruktúry. Obec
si vytyčuje hlavné ciele, ktorými sú dobudovanie kanalizácie v obci a výstavbu ČOV, kde musí obec
koordinovať svoje činnosti so susednými obcami. Ďalej je to skvalitnenie cestnej infraštruktúry a nutné
opravy cestných komunikácií v rôznych častiach obce. S touto aktivitou súvisí aj modernizácia
verejného osvetlenia a inštalovanie nových pouličných lámp v niektorých častiach obce, čím sa zvýši
bezpečnosť obyvateľstva. V neposlednom rade je potrebné riešiť otázku parkovania a vybudovania
nových parkovacích plôch v blízkosti rôznych obecných inštitúcií a služieb.
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PRIORITA B1)
PODPORA BÝVANIA
Priorita podpora bývania je dôležitou časťou stratégie. Jej úlohou je zvýšenie kvality bývania najmä
obyvateľov z radov MRK. Jednotlivé opatrenia sú nastavené tak, aby postupnými krokmi obec vedela
identifikovať problémové pozemky s nelegálnymi stavbami, zabezpečila ich legalizáciu, prípadne
odkúpenie a ďalej ich poskytla občanom z radov MRK pre novú legálnu výstavbu domov. Okrem toho
obec plánuje iniciovať výstavbu nájomných bytových jednotiek a celkový rozvoj územia MRK so snahou
zlepšiť kvalitu bývania a integrovať MRK do spoločnosti.

PRIORITA B2)
PODPORIŤ ROZVOJ KOMUNITNÉHO ŽIVOTA OBCE V OBLASTI SOCIÁLNEJ, ŠKOLSTVA, SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA A ŠPORTU
PRE OBYVATEĽOV OBCE VARADKA
Opatrenia v rámci tejto priority sú zamerané na modernizáciu a obnovu verejných budov (obecný úrad)
a vybudovanie nového komunitného centra, zlepšenie a výstavbu športovej infraštruktúry. Obec sa
plánuje zamerať aj na rozvoj turizmu, kde chce využiť existenciu významných kultúrnych pamiatok
v obci a to hlavne dreveného Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Okrem toho je dôležité
nadviazanie cezhraničnej spolupráce s blízkymi poľskými obcami pre možnosť zapojenia sa do
cezhraničných programov a rozvoja cezhraničných aktivít. Prvým míľnikom je vybudovanie spoločnej
poľsko-slovenskej cyklotrasy s cieľom vytvorenia vhodných podmienok pre prilákanie návštevníkov
a rozvoj turizmu v regióne. V rámci sociálnych opatrení sa obec bude orientovať na podporu
mimoškolskej činnosti a zvyšovania odbornosti pedagogických pracovníkov a to, keďže obec nemá ZŠ
ani MŠ, tak v spolupráci so susednou obcou Nižná Polianka, s ktorou má obec Varadka veľmi dobré
vzťahy. Pre zachovanie kultúrnych tradícií a rozvoj spoločenského života obec plánuje vytvorenie
detského folklórneho súboru a podporu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v obci.

PRIORITA C1)
ZLEPŠIŤ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBCI
Je potrebné riešiť systém odpadového hospodárstva na území obce dobudovaním staničiek pre zber
a separovanie odpadu, ako aj vybudovaním zberného dvora a obecného kompostoviska. Aktivity budú
doplnené zvyšovaním environmentálneho povedomia obyvateľov. Okrem toho obec plánuje skvalitniť
verejné priestranstvá v obci vytvorením oddychových zón pre aktívne trávenie voľného času
obyvateľov. V neposlednom rade je dôležité opatrenie zamerané na protipovodňové opatrenia na
rieke Ondava.
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Tabuľka 24: Kľúčové rozvojové výzvy a stratégie na ich vyriešenie

Kľúčová rozvojová výzva

Opatrenia na jej vyriešenie

Cestovný ruch
✓ dobudovať turistickú infraštruktúru
• zlepšiť podmienky cestovného ruchu a
✓ zvýšiť propagáciu obce a okolitých
propagáciu obce a okolitých pamiatok
pamiatok
✓ vytváranie partnerstiev s Poľskom
• cezhraničná spolupráca a medziobecná
a s okolitými obcami pre rozvoj spoločných
spolupráca
turistických produktov
Nezamestnanosť
• znížiť nezamestnanosť v obci – využiť
✓ zriadenie obecného sociálneho podniku
miestne ľudské zdroje
✓ podpora dostupného bývania pre mladých
• zabrániť odchodu mladej, kvalifikovanej
a kvalifikovaných
pracovnej sily
Dopravná a technická infraštruktúra
✓ spevnenie odstavných plôch
• nevyhovujúci stav miestnych komunikácií
a rekonštrukcia úsekov miestnych
a odstavných plôch
komunikácií
✓
vybudovanie kanalizácie a ČOV
• chýbajúca splašková kanalizácia
✓ modernizácia osvetlenia v obci
• zlý technický stav osvetlenia v obci
Domový a bytový fond
✓ vyčlenenie parciel pre výstavbu nových
• chýbajúca lokalita na výstavbu nových
rodinných domov a ich vysporiadanie
rodinných domov
✓ vybudovanie nových nájomných bytov
• nedostatok nájomných bytov
Školstvo, zdravotníctvo a sociálne služby
• zaostávajúca podpora detí z prostredia MRK
✓ podporiť vzdelávanie a mimoškolskú
v oblasti mimoškolskej činnosti, vzdelávania
činnosť detí z MRK
a osvety
Kultúrno-spoločenský život a šport
• lepší prístup obyvateľov k športovej
✓ vybudovať športové ihrisko v obci
infraštruktúre
Odpadové hospodárstvo
✓ vybudovanie kontajnerových stojísk,
zberného dvoru a obecného
• v obci chýba triedený zber odpadu
kompostoviska
✓ zlepšiť nízke environmentálne povedomie
• nízke environmentálne povedomie občanov,
občanov obce
hlavne príslušníkov MRK
Zdroj: vlastné spracovanie

Vo Varadke žije početná rómska komunita. Marginalizované rómske komunity sú v rámci Slovenska
najviac ohrozené a zasiahnuté hlbokou chudobou, sociálnym vylúčením a nevhodnými životnými
podmienkami a diskrimináciou. Z tohto dôvodu je v záujme úspešnej implementácie stratégie rozvoja
obce Varadka nutné podporiť integráciu marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej
spoločnosti. Na to, aby bola integrácia MRK úspešná, musí rešpektovať tri princípy: princíp
desegregácie, degetoizácie a princíp destigmatizácie (tzv. 3D pravidlo).
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B.III STRATEGICKÉ CIELE ROZVOJA OBCE VARADKA, PRIORITY
A OPATRENIA
A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita A1) Využiť miestny potenciál v oblasti rozvoja podnikania v obci
Opatrenia:
A 1.1 Zriadenie obecného sociálneho podniku

Priorita A2) Zabezpečiť kompletnú a kvalitnú technickú a dopravnú infraštruktúru na území obce
Varadka
Opatrenia:
A 2.1 Dobudovanie kanalizácie a ČOV v obci
A 2.2 Modernizácia verejného osvetlenia
A 2.3 Skvalitnenie cestnej infraštruktúry
A 2.4 Riešenie parkovania a verejných plôch v obci

B) SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita B1) Podpora bývania
Opatrenia:
B 1.1 Zlepšenie bývania a IBV v obci

Priorita B2) Podporiť rozvoj komunitného života obce v oblasti sociálnej, školstva, spoločenského
života a športu pre obyvateľov obce Varadka
Opatrenia:
B 2.1 Modernizácia budovy obecného úradu
B 2.2 Vytvorenie komunitného centra
B 2.3 Dobudovanie športovej infraštruktúry a zlepšenie ponuky športových aktivít v obci
B 2.4 Vytvorenie podmienok a posilnenie turizmu v obci
B 2.5 Posilnenie cezhraničnej spolupráce
B 2.6 Podpora dobrovoľného hasičstva
B 2.7 Podpora mimoškolskej činnosti a zvyšovanie odbornosti pedagogických pracovníkov v spolupráci so ZŠ
a MŠ v Nižnej Polianke
B 2.8 Vytvorenie detského folklórneho súboru
B 2.9 Podpora a realizácia kultúrno-spoločenských akcií v obci

C) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita C1) Zlepšiť stav životného prostredia v obci
Opatrenia:
C 1.1 Skvalitniť systém odpadového hospodárstva na území obce
C 1.2 Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov obce a ich aktivitu v oblasti tvorby a ochrany ŽP
C 1.3 Skvalitniť verejné priestranstvá v obci
C 1.4 Realizovať protipovodňové opatrenia
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C.I OPATRENIA A PROJEKTY VRÁTANE ICH PRIRADENIA K
JEDNOTLIVÝM CIEĽOM A PRIORITÁM
A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita A 1 Využiť miestny potenciál v oblasti rozvoja podnikania v obci
Opatrenia

Termín
plnenia

Aktivity

Zodpovedný

A 1.1.1
Pripraviť zámer a podnikateľský plán pre registráciu
obecného sociálneho podniku

2021 OcÚ

A 1.1.2
A 1.1 Zriadenie obecného
sociálneho podniku

Pripraviť priestorové podmienky a identifikovať ľudské
zdroje pre spustenie obecného sociálneho podniku
zameraného na výrobu, montážne subdodávateľské
práce a lesohospodársku činnosť, výkopové, búracie
a pomocné stavebné práce
A 1.1.3
Spustenie obecného sociálneho podniku

2021 OcÚ

2021 OcÚ

A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita A 2 Zabezpečiť kompletnú a kvalitnú technickú a dopravnú infraštruktúru na území obce Varadka
Opatrenia

Aktivity

Termín
plnenia

Zodpovedný

A 2.1.1

A 2.1 Dobudovanie
kanalizácie a ČOV v obci

Vysporiadať chýbajúce pozemky na výstavbu ČOV
a prístupovej cesty:
- doplniť chýbajúce zmluvy
- zabezpečiť vklad do katastra
A 2.1.2
Vybudovanie ČOV a kanalizácie v obci

A 2.2 Modernizácia
verejného osvetlenia

A 2.2.1
Modernizácia verejného osvetlenia

2023 OcÚ

2025

OcÚ, obstaraná
firma

2022 OcÚ

A 2.3.1
A 2.3 Skvalitnenie cestnej
infraštruktúry

Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií:
1a) Hlavná cesta smer fara 130 m
1b) Hlavná cesta smer Bytovka 80 m
1c) Hlavná cesta smer nová výstavba 80 m

2022

OcÚ, obstaraná
firma
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A 2.4.1

A 2.4 Riešenie parkovania
a verejných plôch v obci

Vybudovať nové parkoviská v obci OcÚ, Cintorín, BJ a
Cerkov
1a) Spevnené plochy pred bytovou jednotkou cca –
350 m2
1b) Spevnené plochy a parkovisko pred obecným
úradom – cca 100 m2
1c) Spevnené plochy pred Cerkvou Ochrany Presvätej
Bohorodičky – cca 400 m2
1d) Spevnené plochy pred Cintorínom – cca 50 m2

2021

OcÚ, obstaraná
firma

A 2.4.2
Vypracovať štúdiu riešenia dopravy a parkovania
(odstavných plôch) v obci

2022 OcÚ

A 2.4.3
Na základe štúdie prijať opatrenia a VZN o parkovaní
v obci a využívaní verejných plôch

2022 OcÚ

B) SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita B 1 Podpora bývania
Opatrenia

Aktivity

Termín
plnenia

Zodpovedný

B 1.1.1
Každoročne vyhodnocovať, pripraviť a realizovať
možnosti dlhodobého prenájmu (odkúpenia)
vybraných nezlegalizovaných stavieb

priebežne OcÚ

B 1.1.2
Vytvoriť predbežnú štúdiu o možnosti vysporiadania /
usporiadania pozemkov pre potreby IBV

2020 OcÚ

B 1.1.3
B 1.1 Zlepšenie bývania a
IBV v obci

Vytvoriť štúdiu estetizácie celej obce a vybavenia časti
obce s novou výstavbou IBV a BJ nižšieho štandardu

2020 OcÚ

B 1.1.4
Vytypovať dva vhodné obecné pozemky pre výstavbu
IBV a nových domov

2021 OcÚ

B 1.1.5
Vybrať Rómske rodiny vhodné pre dlhodobý prenájom
(príp. odkúpenie) obecného pozemku na Osade pre
svojpomocnú výstavbu nových rodinných domov

2021 OcÚ

B 1.1.6
Pripraviť podmienky a uzatvoriť zmluvy pre dlhodobý
prenájom (príp. odkúpenie) obecných pozemkov na

2021 OcÚ
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Osade pre svojpomocnú výstavbu nových rodinných
domov
B 1.1.7
Výstavba nájomných bytov alebo IBV
B 1.1.8
Identifikovať všetky nelegálne stavby v celej obci

2021

OcÚ, obstaraná
firma

2025 OcÚ

B 1.1.9
Upozorniť vlastníkov nelegálnych stavieb v obci na
tento stav a dohodnúť postup a podmienky legalizácie
/ riešenia

2025 OcÚ

B) SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita B 2 Podporiť rozvoj komunitného života obce v oblasti sociálnej, školstva, spoločenského života a
športu pre obyvateľov obce Varadka
Opatrenia

Aktivity
B 2.1.1

B 2.1 Modernizácia
budovy obecného úradu

Rekonštrukcia obecného úradu

Termín
plnenia

2020

Zodpovedný

OcÚ, obstaraná
firma

B 2.1.2
Pripraviť projekt prestavby objektu obecného úradu na
viacúčelovú sálu obecného úradu

2021 OcÚ

B 2.2.1
Vybudovanie komunitného centra a poskytovanie
sociálnej služby občanom obce
B 2.2.2
B 2.2 Vytvorenie
komunitného centra v obci Pripraviť podmienky fungovania a využívania
komunitného a spoločenského centra v obci

2021

OcÚ, obstaraná
firma

2021 OcÚ

B 2.2.3
Pripraviť personálne kapacity pre riadenie
a prevádzkovanie komunitného centra v obci

2021 OcÚ

B 2.3.1

B 2.3 Dobudovanie
športovej infraštruktúry a
zlepšenie ponuky
športových aktivít v obci

Vytvoriť ponuku a podmienky pre športové aktivity pre
mládež

priebežne

OcÚ,
dobrovoľníci

priebežne

OcÚ,
dobrovoľníci

B 2.3.2
Vytvoriť ponuku a podmienky pre športové aktivity pre
ženy a dievčatá (cross-fit, aerobik a i.)
B 2.3.3
Vypracovať štúdiu športoviska

2020 OcÚ
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B 2.3.4
Nové multifunkčné ihrisko
B 2.4.1
Posilnenie turizmu v obci

2021

OcÚ, obstaraná
firma

2023

OcÚ,
dobrovoľníci

B 2.4.2
Vytvoriť návrh (počet, obsah, tech. spracovanie,
grafický návrh) potrebných značení cyklistického
chodníka s oddychovou zónou

2023 OcÚ

B 2.4.3
Majetkovo vysporiadať časti trasy cyklistického
chodníka s oddychovou zónou

2023 OcÚ

B 2.4.4

B 2.4 Vytvorenie
podmienok a posilnenie
turizmu v obci

Zabezpečiť značenie – orientačné tabule – označenie
smeru (rozchodníky) – umiestnenie významných
inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu
v obci.

2023

OcÚ, obstaraná
firma

B 2.4.5
Realizovať značenie v zmysle schváleného návrhu
cyklistického chodníka s oddychovou zónou

2024 OcÚ

B 2.4.6
Dobudovať miestnu komunikáciu nadväzujúcu na
cyklistický chodník s oddychovou zónou

2024 OcÚ

B 2.4.7
Zrealizovať cykloturistické značenie cyklistického
chodníka s oddychovou zónou

2025

OcÚ,
dobrovoľníci

2025

OcÚ, obstaraná
firma

priebežne

OcÚ, obstaraná
firma

B 2.4.8
Vybudovať odpočívadlo cyklistického chodníka s
oddychovou zónou
B 2.5 Posilnenie
cezhraničnej spolupráce

B 2.5.1
Rozvoj cezhraničnej spolupráce
B 2.6.1

B 2.6 Podpora
dobrovoľného hasičstva

B 2.7 Podpora
mimoškolskej činnosti a
zvyšovanie odbornosti
pedagogických
pracovníkov v spolupráci

Podporiť a iniciovať zriadenie hasičského
dobrovoľného združenia na obecnej úrovni / mimo
obce

priebežne OcÚ, DHZ

B 2.7.1
Realizovať v materskej škole Deň otvorených dverí pre
rodičov detí v predškolskom veku

priebežne OcÚ, MŠ, ZŠ

B 2.7.2

priebežne OcÚ, MŠ, ZŠ
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so ZŠ a MŠ v Nižnej
Polianke

Pripraviť a realizovať program spoločných
mimoškolských aktivít pre deti z majority i minority
B 2.7.3
Realizovať kultúrno-spoločenské podujatia
organizované MŠ na obecnej úrovni

priebežne OcÚ, MŠ

B 2.7.4
Pripraviť a realizovať projekt vzdelávania pre učiteľov
MŠ, rodičov Rómskych detí a tútorov z majority,
zameraný na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne minority

2021 OcÚ, MŠ

B 2.7.5
Vytvoriť a realizovať tútorský program pre
školopovinné Rómske deti (sociálne sprevádzanie
Rómskych detí dospelými z majority)

2022 OcÚ, MŠ, ZŠ

B 2.8.1
B 2.8 Vytvorenie detského Pripraviť priestorové, personálne, materiálne
folklórneho súboru
a finančné zázemie pre vznik Detského folklórneho
súboru

2021

B 2.9.1
Realizovať tradičné kultúrno-spoločenské podujatia
(Fašiangový ples, Deň detí)
B 2.9.2
B 2.9 Podpora a realizácia
kultúrno-spoločenských
akcií v obci

Realizovať raz ročne celoobecné kultúrno-spoločenské
podujatie: (súťaž vo varení, športové súťaže, tvorivé
aktivity, kultúrny program, informačné aktivity, napr.
na tému poľovníctvo, životné prostredie )

priebežne

OcÚ,
dobrovoľníci

OcÚ, záujmové
skupiny

OcÚ,
dobrovoľníci,
priebežne
záujmové
skupiny

B 2.9.3
Zvýšiť Informovanosť obyvateľov obce
prostredníctvom
- obecného časopisu
- obecnej informačnej tabule
- web stránky

priebežne OcÚ

C) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita C 1 Zlepšiť stav životného prostredia v obci
Opatrenia

Aktivity

C 1.1.1
C 1.1 Skvalitniť systém
odpadového hospodárstva Pravidelne a podrobne monitorovať stav separácie
na území obce
odpadov obyvateľmi i organizáciami obce

Termín
plnenia

Zodpovedný

priebežne OcÚ
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C 1.1.2
Informovať obyvateľov obce v občasníku (a na web
stránke) o témach týkajúcich sa nakladania s odpadmi:
- spaľovanie odpadu, bio-odpadu, separovanie,
minimalizovanie, domáce kompostovanie a pod.

priebežne OcÚ

C 1.1.3
Vybudovať obecný zberný dvor a kompostovisko,
zabezpečiť obecné smetné koše v obci (20ks)

2022 OcÚ

C 1.1.4
Vybudovať staničky odpadu na separovanie v osade,
prostredníctvom spoločenského centra a komunitného
centra

2022 OcÚ

C 1.1.5
Pripraviť a aplikovať pravidlá represií a postihov tých,
ktorí nedôsledne separujú odpad

2022 OcÚ

C 1.2.1
C 1.2 Zvýšiť
environmentálne
povedomie obyvateľov
obce a ich aktivitu v
oblasti tvorby a ochrany
ŽP

V spolupráci s MŠ a ZŠ obce Nižná Polianka pripraviť
program osvety pre separovanie odpadov a ochranu
životného prostredia

2022 OcÚ, ZŠ

C 1.2.2
Realizovať pravidelné stretnutia a akcie v KD pre
všetkých obyvateľov, zamerané na osvetu separovania
odpadov a ochranu životného prostredia

2022 OcÚ

C 1.3.1
Vypracovať štúdiu perspektívnej podoby časti obce
Varadka, s časťami pre centrum a oddychovú zónu
C 1.3 Skvalitniť verejné
priestranstvá v obci

2020 OcÚ

C 1.3.2
Vytvoriť návrh (počet, obsah, tech. spracovanie,
grafický návrh) na oddychovú zónu v obci

2022 OcÚ

C 1.3.3

OcÚ,
2022 dobrovoľníci,
obstaraná firma

Vytvorenie oddychových zón
C 1.4.1
C 1.4 Protipovodňové
opatrenia

Rokovať so správcom toku o nevyhnutných úpravách
časti toku
C 1.4.2
Realizovať protipovodňovú úpravu rieky Ondavy

2022-2023 OcÚ

2023

OcÚ, obstaraná
firma
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C.II PROJEKTOVÉ ZÁMERY VARADKA NA OBDOBIE 2016-2025 S VÝHĽADOM NA ROK 2030
Obec Varadka plánuje do konca roku 2025 realizovať viac ako 14 projektových zámerov. Projektové zámery, ktorým bolo možné priradiť konkrétnu lokalizáciu
v obci, zobrazuje Mapa 19. V mape nie je zobrazený projektový zámer č. 7 (kadiaľ by kanalizácia viedla ešte v čase spracovania PHSR nebolo rozhodnuté), č.
10 (verejné osvetlenie sa bude modernizovať v celej obci) a č. 14 (nakoľko v čase spracovania tohto PHSR nebolo možné odhadnúť, kde konkrétne sa tento
projekt plánuje realizovať).
Mapa 19: Lokalizácia projektových zámerov

Zdroj: vlastné spracovanie
81

Implementácia projektu
Externe

Externe

Projektový manažment

Externe

Plánovaný

Externe
Externe

Plánovaný

100%

Externe

350 000

Iné povolenia

B 2.2.1, B
2.2.2, B
2.2.3

Áno

Stred
obce,
parcela
: C 169

Áno

Cieľom projektu je vytvorenie
komunitného centra vybudovaním
prístavby k obecnému úradu
a vnútorným dovybavením priestorov
pre potreby fungovania KC.

Áno

Sociálna
infraštrukt
úra

EIA, Natura

3

Vybudovanie
komunitného
centra
a poskytovani
e sociálnej
služby
občanom obce

Áno

Plánovaný

0%

Áno

300 000

Áno

B 2.1.1, B
2.1.2

Vlastníctvo

Infraštrukt
úra

Stred
obce,
parcela
: C 169

Áno

2

Rekonštrukcia
obecného
úradu

V rámci projektu bude kompletne
modernizovaná budova obecného
úradu, ktorý je momentálne
v havarijnom stave. Je potrebné
vymeniť strechu, krov, zatepliť budovu,
zrekonštruovať kotolňu a všetky
vnútorné priestory (stierky a maľby).

100%

Áno

350 000

1

Výstavba
nájomných
bytov alebo
IBV

Áno

B 1.1.1, B
1.1.2, B
1.1.3, B
1.1.4, B
1.1.5, B
1.1.6, B
1.1.7, B
1.1.8, B
1.1.9

Stavebné povolenie

Začiato
k obce,
parcely
:E
276/2,
E 295,
E 296

Áno

Bývanie

Cieľom projektu je riešenie bývania
MRK v obci. V rámci projektu by obec
odkúpila pozemky od SPF a súkromných
osôb a vyčlenila 6 parciel na domovú
výstavbu pre rodiny, ktoré by boli
schopné si postaviť domy. Je potrebné
dobudovať inžinierske siete a cesty.
Okrem toho sa plánuje s výstavbou
nájomných bytov pre približne 20 rodín.

Status

Áno

Odhad
nákladov

Áno

Súlad
s aktivitami

Potrebuje aktualizáciu

Lokalita

Potrebuje
aktualizáciu

Popis projektu

Potrebuje
aktualizáciu

Kategória

#

Názov
projektu

%
dopa
d na
Rómo
v

Technická
dokumentácia

Pripravenosť
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Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií

Infraštrukt
úra

6

Nové
multifunkčné
ihrisko

Sociálna
infraštrukt
úra

V rámci projektu bude vybudované
športové multifunkčné ihrisko pre
aktívne trávenie voľného času
obyvateľov obce.

Začiato
k obce,
parcela
: E 295

B 2.3.4

60 000

100%

7

Vybudovanie
ČOV
a kanalizácie
v obci

Odpadové
vody

Cieľom projektu je v spolupráci so
susednými obcami komplexne riešiť
problematiku vybudovania ČOV
a kanalizácie v regióne. V rámci obce by
išlo o kanalizačnú sieť o dĺžke cca
1,5km.

Obec

A 2.1.2

500 000

100%

Infraštrukt
úra

V rámci projektu je potrebné
dobudovať spevnené plochy –
parkoviská – v niekoľkých častiach obce.
Čím sa vyrieši otázka parkovania pri
obecných verejných budovách. Jedná sa
o tieto úseky:
- pri bytovke (350m2), 30 000€
- pred OcÚ/KC (100m2), 10 000€
- vedľa kostola (400m2), 30 000€
- pri cintoríne (50m2), 5 000€

Obec,
parcely
: C 168,
C 189,
C 190,
C 279/1

A 2.4.1

75 000

Externe

Externe

Áno

Áno

Áno

Áno

Externe
Externe
Externe

Externe

Externe
Externe
Externe
Externe

Nie
Áno
Nie
Nie

Nie
Áno

Áno
Áno

Čiastočne
vysporiadané
Nie
Áno

Nie
Nie
Nie

Áno

Nie

Plánovaný

Nie

80%

Plánovaný

8

Vybudovať
nové
parkoviská v
obci pred OcÚ,
cintorínom, BJ
a cerkvou

100%

Nie

85 000

5

Cieľom projektu je rekonštrukcia
bočných cestných komunikáciách v
obci.Jedná sa o tieto úseky:- od hlavnej
cesty k fare (130m), 390m2, 30 000€od hlavnej cesty k bytovke (80m),
350m2, 30 000€- od hlavnej cesty k
novým výstavbám (85m), 255m2, 25
000€

Potrebuje
aktualizáciu

A 2.3.1

100%

Nie

20 000

Nie

C 1.1.3, C
1.1.4

Plánovaný

Nakladanie
s odpadmi

Plánovaný

Centralizovan
é odpadové
miesta

Obec,
parcely
: C 85,
C
170/7,
E 237,
E 296
Obec,
parcely
:C
170/6,
C
282/2,
C 286,
E 295,
E 351

Plánovaný

4

V rámci projektu je potrebné vybudovať
zberný dvor, kompostovisko a 4 stojiská
na zber separovaného odpadu pozdĺž
celej obce. V rámci jedného stojiska
pôjde o vybudovanie základovej dosky,
oplotenia a umiestnenie 6
kontajnerov/smetných košov.
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50%

Infraštrukt
úra

Cieľom projektu je nadviazanie
cezhraničných kontaktov s poľskými
gminami za účelom vybudovanie
spoločnej cyklotrasy v poľskoslovenskom pohraničí. Aktivity by
zároveň posilnili rozvoj turizmu
a cezhraničnú spoluprácu v regióne.

Intravil
án
a extra
vilán
obce

B 2.4.2, B
2.4.3, B
2.4.5, B
2.4.6, B
2.4.7, B
2.4.8, B
2.5.1

69 500

50%

N/A
Nie

Externe

Externe

Nie

Externe

Externe

N/A

N/A
Nie
Nie

N/A

Áno
Nie
Nie

Áno

N/A
Nie

N/A

N/A
N/A

Pripravený

Externe

2 000

Externe

B 2.4.1, B
2.4.4

Externe

Obec

Externe

Infraštrukt
úra

Cieľom projektu je zlepšenie propagácie
obce a zlepšenie informovanosti
návštevníkov obce o významných
pamätihodnostiach a existujúcich
službách v obci. V rámci projektu budú
osadené informačné a orientačné
tabule na území obce.

Externe

100%

0%

Externe

100 000

Potrebuje aktualizáciu

C 1.3.3

Potrebuje aktualizáciu

Obec,
parcely
: C 169,
E 295

Čiastočne vysporiadané

Infraštrukt
úra

V rámci projektu sa počíta s vytvorením
dvoch oddychových zón pre obyvateľov
obce. Jedna oddychová zóna bude
umiestnená na začiatku obce a druhá
pri obecnom úrade. Cieľom je
vytvorenie podmienok pre využívanie
voľného času obyvateľmi obce a
skvalitnenie životných podmienok v
obci.

Potrebuje aktualizáciu

10 000

Potrebuje aktualizáciu

A 2.2.1

Plánovaný

Obec

Nie

Vybudovanie
cezhraničnej
spolupráce

Infraštrukt
úra

Je potrebné doinštalovať verejné
osvetlenie vo viacerých častiach obce,
čím sa zvýši kvalita bezpečnostných
opatrení v obci. Jedná sa o inštaláciu
približne 10 pouličných lámp. Projekt je
pripravený v spolupráci s VSE.

100%

Nie

13

Posilnenie
turizmu v obci

700 000

Nie

12

C 1.4.2

Plánovaný

11

Vytvorenie
oddychových
zón

Stred
obce,
parcela
: C 311

Plánovaný

10

Modernizácia
verejného
osvetlenia

Infraštrukt
úra

Plánovaný

9

Protipovodňov
á úprava
Ondavy

Cieľom projektu je riešenie
protipovodňových opatrení v obci na
potoku Ondava. Jedná sa o záplavové
územie, kde môže vzniknúť záplava
(posledná bola v roku 2010). V rámci
projektu sa ráta so spevnením brehov,
prehĺbením koryta rieky a opravou
mostíka.
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Externe

Externe

Áno

100%

Áno

94 000

Áno

A 1.1.1,
A 1.1.2,
A 1.1.3

Áno

Obec

Áno

Infraštrukt
úra

Plánovaný

14

Zriadenie
Obecného
sociálneho
podniku

Cieľom projektu je zriadenie a spustenie
obecného sociálneho podniku. Je
potrebné pripraviť podnikateľský plán,
definovať personálne a materiálne
kapacity, identifikovať a dovybaviť
priestory a spustiť prevádzku so
zameraním na stavebné práce, čistenie
urbárskych lesov, spracovanie štiepky,
zber plodov a bylín a pestovanie
zeleniny.
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C.III PRIORITIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
Pri prioritizácii konkrétnych projektov je nutné prihliadať na ich dôležitosť a význam – či už z hľadiska legislatívneho, vo vzťahu k rozvoju obce a pod.
Prioritizácia bola vykonaná podľa nasledovného kľúča:
•
•
•

zohľadnených bolo 5 kľúčových východísk (1: pripravenosť projektového zámeru, 2: možnosti jeho financovania z EŠIF, 3: skutočnosť, či jeho realizácia
zodpovedá identifikovaným rozvojovým výzvam, 4: skutočnosť, či projektový zámer podporuje integráciu Rómov, 5: priorita realizácie projektového
zámeru podľa fókusovej skupiny)
každému kľúčovému východisku bola priradená váha a možný počet bodov, ktorý možno v rámci daného východiska získať
na záver sa získané body za všetky kľúčové východiská sčítali a jednotlivé projektové zámery boli zaradené do jednej z 5 skupín (podľa počtu získaných
bodov) nasledovne:
Počet získaných
Dôležitosť a význam
bodov
projektového zámeru
81-100
najvyššia priorita
61-80
vysoká priorita
41-60
stredná priorita
21-40
nízka priorita
0-20
najnižšia priorita

Prioritizácia jednotlivých projektových zámerov je platná k dátumu spracovania tohto PHSR. V priebehu času sa však môžu jednotlivé východiská zmeniť (napr.
niektoré konkrétne aktivity začnú byť/prestanú byť podporované z EŠIF; nastanú problémy a zdržanie napr. s prípravou stavebnotechnickej dokumentácie
k niektorému konkrétnemu projektovému zámeru; ukážu sa nové skutočnosti, ktoré ovplyvnia realizáciu niektorého projektového zámeru a ktoré nebolo
možné v čase spracovania tohto PHSR predvídať a pod.) – v takom prípade bude potrebné túto prioritizáciu s ohľadom na zmenené podmienky prepracovať).
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Tabuľka 25: Prioritizácia projektových zámerov
Pripravenosť projektu*
projektová
dokumentácia

stavebné
povolenie

vysporiadané
vlastníctvo

SPOLU

Možnosti
financovania z
nenávratných
externých
zdrojov

Projekt
zodpovedá
identifikovaný
m rozvojovým
výzvam

Podpora
integrácie
Rómov do
spoločnosti

Zodpovedá: 10
Čiastočne
zodpovedá: 5
Nezodpovedá: 0

Podporuje
integráciu: 10
Čiastočne
podporuje
integráciu: 5
Nepodporuje
integráciu: 0

Číslo a názov projektového zámeru

1. Výstavba nájomných bytov alebo
IBV
2. Rekonštrukcia obecného úradu
3. Vybudovanie komunitného centra
a poskytovanie sociálnej služby
občanom obce
4. Centralizované odpadové miesta,
zberný dvor a kompostovisko
5. Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
6. Nové multifunkčné ihrisko
7. Vybudovanie ČOV a kanalizácie
v obci
8. Vybudovať nové parkoviská v obci
OcÚ, Cintorín, BJ a Cerkov
9. Protipovodňová úprava Ondavy
10. Modernizácia verejného
osvetlenia
11. Vytvorenie oddychových zón
12. Posilnenie turizmu v obci

Dostupné: 20
Nedostupné: 0

Priorita
fókusovej
skupiny

Priorita 1: 30
Priorita 2: 20
Priorita 3: 10
Priorita 4: 0

POČET
BODOV
SPOLU

10

5

15

30

10
10

5
5

15
15

30
30

20
0

10
10

10
0

30
30

100
70

10

5

15

30

20

10

10

30

100

10

5

15

30

20

10

5

30

95

0
10

0
0

15
15

15
25

20
20

10
10

10
10

30
20

85
85

0

0

0

0

20

10

5

20

55

0
0

0
0

15
0

15
0

20
0

10
10

5
5

20
20

70
35

10X
10X
0

5X
5X
0

15
15
0

30
30
0

20
0
0

10
10
10

5
5
0

20
10
10

85
55
20
87

13. Vybudovanie cezhraničnej
spolupráce
14. Zriadenie obecného sociálneho
podniku
*

0

0

0

0

0

10

0

10

20

10

5

15

30

0

10

5

30
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Ak sa niektorá kategória na konkrétny projektový zámer nevzťahuje (napr. pri projektovom zámere č. 10 alebo 11 sa žiadne stavebné povolenie nevyžaduje), bola v príslušnej
kolónke priradená maximálna bodová hodnota (v tomto konkrétnom prípade hodnota 5) – dané kritérium sa teda považuje za splnené. Zároveň je takto priradená hodnota
označená znakom x (aby bolo zrejmé, že toto konkrétne kritérium sa na tento konkrétny projektový zámer nevzťahuje).

Zdroj: vlastné spracovanie
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D.I SÚLAD ZADEFINOVANÝCH OPATRENÍ S OPERAČNÝMI
PROGRAMAMI
Táto aktualizácia PHSR obce Varadka sa vypracúva v období, kedy sa končí „staré“ programové obdobie
Európskej únie (2014-2020) a inštitúcie na všetkých relevantných úrovniach (EÚ, SR, VÚC) realizujú
prípravy no obdobie nové (2021-2027). V čase spracovania tohto PHSR nie sú ešte v SR zadefinované
nové ciele a priority Slovenskej republiky (ktoré musia byť v súlade s 5 politickými cieľmi,
zadefinovanými Európskou komisiou: 1. Inteligentnejšia Európa, 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková
Európa, 3. Prepojenejšia Európa, 4. Sociálnejšia Európa a 5. Európa bližšie k občanom) a nie je ani
známa podoba operačných programov (v nasledujúcom programovom období by mal pravdepodobne
existovať len jeden Operačný program Slovensko).
Jednotlivé opatrenia, zadefinované v tejto aktualizácii PHSR obce Varadka, sú v súlade s nasledovnými
operačnými programami z obdobia 2014-2020:

A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
A 1 Využiť miestny potenciál v oblasti rozvoja podnikania v obci
Operačné programy

OP

OP

VaI ĽZ
Opatrenia:

OP
KŽP

IRO
P

EVS

PRV

OP II

X

A 1.1 Zriadenie obecného sociálneho podniku

A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
A 2 Zabezpečiť kompletnú a kvalitnú technickú a dopravnú infraštruktúru na území obce Varadka
Operačné programy

OP

OP

VaI ĽZ

OP
KŽP

IRO
P

EVS

PRV

OP II

Opatrenia:
A 2.1 Dobudovanie kanalizácie v obci

X

X

A 2.2 Modernizácia verejného osvetlenia

X

X

A 2.3 Skvalitnenie cestnej infraštruktúry

X

X

A 2.4 Riešenie parkovania a verejných plôch v obci

X

X

B) SOCIÁLNA OBLASŤ
B 1 Podpora bývania
Operačné programy

OP

OP

VaI ĽZ

OP
KŽP

IRO
P

EVS

PRV

OP II

Opatrenia:
B 1.1 Zlepšenie bývania a IBV v obci

X

B) SOCIÁLNA OBLASŤ
B 2 Podporiť rozvoj komunitného života obce v oblasti sociálnej, školstva, spoločenského života a
športu pre obyvateľov obce Varadka
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Operačné programy

OP

OP

VaI ĽZ
Opatrenia:
B 2.1 Modernizácia budovy obecného úradu
B 2.2 Vytvorenie komunitného centra v obci
B 2.3 Dobudovanie športovej infraštruktúry a
zlepšenie ponuky športových aktivít v obci
B 2.4 Vytvorenie podmienok a posilnenie turizmu v
obci
B 2.5 Posilnenie cezhraničnej spolupráce
B 2.6 Podpora dobrovoľného hasičstva
B 2.7 Podpora mimoškolskej činnosti a zvyšovanie
odbornosti pedagogických pracovníkov v spolupráci
so ZŠ a MŠ v Nižnej Polianke
B 2.8 Vytvorenie detského folklórneho súboru
B 2.9 Podpora a realizácia kultúrno-spoločenských
akcií v obci

OP
KŽP

IRO
P

EVS

PRV

OP II

X
X

C) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
C 1 Zlepšiť stav životného prostredia v obci
Operačné programy

OP

OP

VaI ĽZ
Opatrenia:
C 1.1 Skvalitniť systém odpadového hospodárstva na
území obce
C 1.2 Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov
obce a ich aktivitu v oblasti tvorby a ochrany ŽP
C 1.3 Skvalitniť verejné priestranstvá v obci
C 1.4 Protipovodňové opatrenia

X

OP
KŽP

IRO
P

EVS

PRV

OP II

X

X
X
X

D.II POPIS ÚLOH JEDNOTLIVÝCH PARTNEROV PRI REALIZÁCII
PHSR
Partnermi realizácie jednotlivých aktivít PHSR sú subjekty:
-

verejnej správy – školy, relevantné inštitúcie pre jednotlivé oblasti rozvoja obce (napr. ÚPSVaR,
okresný úrad, stavebný úrad a pod.),
spolupracujúce firmy a spoločnosti, s ktorými má obec zmluvu (na základe VO alebo priamym
zadaním),
vlastníci hnuteľného i nehnuteľného majetku na území obce,
spolupracujúce záujmové skupiny, občianske združenia, neziskové organizácie so sídlom alebo
prevádzkou v obci, s činnosťou, kt. vykonávajú na území obce,
donori a poskytovatelia grantov, dotácií, darov.
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Úlohy uvedených partnerov vychádzajú z príslušnej legislatívy, uzatvorených zmlúv i dohodnutých
záväzkov v rámci jednotlivých aktivít PHSR.

D.III
POPIS
POSTUPOV
ORGANIZAČNÉHO
A INŠTITUCIONÁLNEHO ZABEZPEČENIA REALIZÁCIE
Realizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja začína po vypracovaní a schválení tohto
strategického dokumentu obecným zastupiteľstvom obce Varadka.
PHSR obce a jeho prípadná aktualizácia je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov.
V zmysle § 12 zákona o regionálnom rozvoji obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho
rozvoja:
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo
udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu PHSR obce pravidelne ho monitoruje
každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení
zabezpečuje súlad PHSR obce s územnoplánovacou dokumentáciou,
c) spolupracuje s VÚC, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii PHSR VÚC a
na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku PHSR obce,
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja v
spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú
na území obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov,
ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.
Realizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Varadka je činnosťou
samosprávy a obec ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta).

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo vykonáva v súvislosti s PHSR nasledovné činnosti:
1.
2.
3.
4.

berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu,
schvaľuje celý dokument PHSR,
každoročne schvaľuje vyhodnotenie plnenia PHSR,
schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov
financovania a z prostriedkov rozpočtu obce,
5. schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy,
6. rozhoduje o zmenách a aktualizácii programu,
7. vykonáva iné činnosti (ak je to potrebné/relevantné).
Starosta
Starosta vykonáva v súvislosti s PHSR nasledovné činnosti:
1. podpisuje uznesenie o schválení (i o aktualizácii či doplnkov) PHSR,
2. riadi proces realizácie PHSR,
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3. vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým
osobám (riadiace orgány jednotlivých operačných programov, dodávatelia, fondy a iné),
4. spolupracuje s externými subjektmi,
5. zabezpečuje činnosti na úrovni jednotlivých projektov (príprava projektovej dokumentácie,
príslušné povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných
prác) a prípravu žiadostí o doplnkové zdroje financovania,
6. komunikuje s partnermi PHSR, ktorými sú na miestnej úrovni predovšetkým vzdelávacie
inštitúcie, spolky, aktivisti a na regionálnej úrovni relevantné inštitúcie,
7. vykonáva iné činnosti (ak je to potrebné/relevantné).
Obecný úrad
Obecný úrad vykonáva v súvislosti s PHSR nasledovné činnosti:
1. zabezpečuje inštitucionálne a administratívne veci týkajúce sa plnenia PHSR,
2. okrem prípadov, kedy budú žiadateľmi/prijímateľmi projektov iné subjekty v plnom rozsahu
zabezpečuje (vykonáva) administráciu a procesy komunikácie, hodnotenia, monitorovania
PHSR.

D.IV STRUČNÝ POPIS KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE
Hlavným cieľom je otvorená a transparentná komunikácia s občanmi, partnermi a širokou verejnosťou
a dosiahnutie stavu, aby bol každý občan či subjekt o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PHSR a
jeho realizácie vyplynú, informovaný včas, v dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Od
počiatočnej fázy prípravy PHSR obce Varadka, obec prezentovala a propagovala tento proces a
umožňovala obyvateľom participovať na ňom.
Všetky priebežné informácie boli zverejnené na web stránke obce (Zámer spracovania, Zápisy zo
stretnutí, priebežné výstupy, pozvánky). V obci bol tiež zrealizovaný e-dotazník zameraný na jednotlivé
oblasti života obce.
Pred schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve bol návrh dokumentu zverejnený pre širokú verejnosť za
účelom verejného pripomienkovania a po schválení obecným zastupiteľstvom bol zverejnený na web
stránke obce Varadka (www.varadka.sk).

V priebehu realizácie akčného plánu PHSR budú jednotlivé aktivity prezentované verejnosti formou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pozvánok a oslovovacích listov,
pozvánok na správne konania v zmysle stavebného zákona,
verejnými vyhláškami v zmysle stavebného konania,
informačných článkov v obecnom časopise,
oznamov na web stránke obce, obecnej tabuli, sociálnej sieti
zápisníc z rokovania obecného zastupiteľstva a ním zriadených komisií či pracovných skupín,
povinnej publicity projektov zo zdrojov EŠIF, štátnych dotácií a iných donorov.

Raz ročne obec zrealizuje odpočet zrealizovaných aktivít za predošlý kalendárny rok a vypracuje akčný
plán na nasledujúci kalendárny rok, ktorého obsahová i finančná časť je zapracovaná do ročného
rozpočtu obce.
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D.V SYSTÉM MONITOROVANIA A HODNOTENIA
Monitorovanie a hodnotenie súvisí aj s analýzou a riadením rizík a komunikáciou s verejnosťou ako „pravidelný odpočet“ a prezentácia dosiahnutých výsledkov.
Monitoring umožňuje PHSR vhodne aktualizovať (časovo a vecne), či uplatniť iný prístup a vychádza z Plánu hodnotenia a monitorovania.
Je dôležité uistiť sa, že vybrané aktivity a projekty skutočne prispievajú k riešeniu identifikovaných problémov a dosiahnutiu strategických cieľov.
Monitorovanie sa realizuje priebežne počas celého trvania platnosti PHSR na úrovni plnenia jednotlivých aktivít. Cieľom monitorovania je získavanie informácii
o skutočnom plnení aktivít, čo môže byť východiskom pre zmenu prípadného negatívneho vývoja, spôsobu realizácie, definovanie a prijatie nových či
pozmenených opatrení.
Monitoring sa vykonáva priebežne aj v rámci projektov EŠIF v intervaloch, ktoré sú dohodnuté v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku.
Hodnotenie sa realizuje na úrovni celého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varadka. Výstupy hodnotenia sú súčasťou súhrnnej správy za
každý uplynulý kalendárny rok, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Súbor merateľných ukazovateľov
Východiskové hodnoty merateľných ukazovateľov boli stanovené ako nulové v roku 2020. Cieľové hodnoty boli stanovené pre roky 2023 a 2025.
Formulár 6 (P2): Súbor merateľných ukazovateľov podľa oblastí a špecifických cieľov
Číslo
aktivity

Informačný
zdroj/odkaz

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
2020

Cieľová hodnota
2023

2025

Priorita A 1 Využiť miestny potenciál v oblasti rozvoja podnikania v obci
A 1.1 Zriadenie obecného sociálneho podniku
A 1.1.1

Vytvorený podnikateľský plán

OcÚ

počet

0

1

1

A 1.1.2

Vytvorené priestorové a ľudské zdroje pre spustenie obecného podniku

OcÚ

počet

0

podľa
potreby

podľa
potreby

A 1.1.3

Spustený obecný sociálny podnik

OcÚ

počet

0

1

1

Priorita A 2 Zabezpečiť kompletnú a kvalitnú technickú a dopravnú infraštruktúru na území obce Varadka
A 2.1 Dobudovanie kanalizácie v obci
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A 2.1.1

Vysporiadané pozemky pre výstavbu ČOV

OcÚ

počet

0

1

1

A 2.1.2

Vybudovaná ČOV a kanalizácia

OcÚ

počet

0

0

1

počet

0

1

1

km

0

0.3

0.3

A 2.2 Modernizácia verejného osvetlenia
A 2.2.1

Modernizované verejné osvetlenie

OcÚ
A 2.3 Skvalitnenie cestnej infraštruktúry

A 2.3.1

Rekonštruované miestne komunikácie

OcÚ

A 2.4 Riešenie parkovania a verejných plôch v obci
A 2.4.1

Dobudované spevnené plochy/parkoviská

OcÚ

m2

0

900

900

A 2.4.2

Vypracovaná štúdia riešenia dopravy a parkovania

OcÚ

počet

0

1

1

A 2.4.3

Prijaté opatrenia a VZN o parkovaní v obci

OcÚ

počet

0

1

1

Priorita B 1 Podpora bývania
B 1.1 Zlepšenie bývania a IBV v obci
B 1.1.1

Správa o vyhodnotení možností legalizovania nelegálnych stavieb

OcÚ

ročne

0

1

1

B 1.1.2

Vytvorená štúdia vysporiadania a usporiadania pozemkov pre potreby IBV

OcÚ

počet

0

1

1

B 1.1.3

Vytvorená štúdia estetizácie obce

OcÚ

počet

0

1

1

B 1.1.4

Vytypované pozemky pre výstavbu IBV a nových domov

OcÚ

počet

0

2

2

B 1.1.5

Vybrané najlepšie pripravené rómske rodiny pre podporu svojpomocnej
výstavby

OcÚ

počet

0

1

1

B 1.1.6

Uzatvorené zmluvy na dlhodobý prenájom obecných pozemkov pre
svojpomocnú výstavbu

OcÚ

počet

0

1

1

B 1.1.7

Vybudované nájomné byty alebo IBV

OcÚ

počet

0

12

12

B 1.1.8

Identifikované nelegálne stavby v obci

OcÚ

počet

0

N/A

N/A

B 1.1.9

Dohodnutý postup legalizácie pozemkov

OcÚ

súbor opatrení

0

1

1

Priorita B 2 Podporiť rozvoj komunitného života obce v oblasti sociálnej, školstva, spoločenského života a športu pre obyvateľov obce Varadka
B 2.1 Modernizácia budovy obecného úradu
B 2.1.1

Modernizovaný obecný úrad

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.1.2

Pripravený projekt prestavby objektu OcÚ

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.2.1

Vybudované komunitné centrum

počet

0

1

1

B 2.2 Vytvorenie komunitného centra v obci
OcÚ
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B 2.2.2

Vytvorený program fungovania centra

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.2.3

Pripravené personálne kapacity KC

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.3 Dobudovanie športovej infraštruktúry a zlepšenie ponuky športových aktivít v obci
B 2.3.1

Vytvorená ponuka športových aktivít pre mládež

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.3.2

Vytvorená ponuka športových aktivít pre ženy a dievčatá

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.3.3

Vypracovaná štúdia športoviska

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.3.4

Vybudované nové multifunkčné ihrisko

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.4 Vytvorenie podmienok a posilnenie turizmu v obci
B 2.4.1

Posilnený turizmus

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.4.2

Vytvorený grafický návrh a tech. spracovanie značenia cyklochodníka v obci

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.4.3

Majetkovo vysporiadaná trasa cyklochodníka

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.4.4

Inštalované značenie inštitúcií a budov v obci

OcÚ

počet

0

1

1

B 2.4.5

Inštalované značenie cyklochodníka a oddychovej zóny

OcÚ

počet

0

0

1

B 2.4.6

Dobudovaná miestna komunikácia v rámci cyklochodníka

OcÚ

km

0

podľa PD

podľa PD

B 2.4.7

Realizované cykloturistické značenie cyklochodníka

OcÚ

počet

0

0

1

B 2.4.8

Vybudované odpočívadlo pri cyklochodníku

OcÚ

počet

0

0

1

počet

0

1

1

počet

0

1

1

B 2.5 Posilnenie cezhraničnej spolupráce
B 2.5.1

Uzavretá partnerská zmluva s poľským partnerom

OcÚ
B 2.6 Podpora dobrovoľného hasičstva

B 2.6.1

Zriadené združenie dobrovoľného hasičstva

OcÚ

B 2.7 Podpora mimoškolskej činnosti a zvyšovanie odbornosti pedagogických pracovníkov v spolupráci so ZŠ a MŠ v Nižnej Polianke
B 2.7.1

Realizovaný Deň otvorených dverí v MŠ

OcÚ / MŠ a ZŠ
N. Polianka

ročne

0

1

1

B 2.7.2

Pripravený a realizovaný program mimoškolských aktivít pre deti

OcÚ / MŠ a ZŠ
N. Polianka

ročne

0

1

1

B 2.7.3

Realizované kultúrno-spoločenské podujatia

OcÚ

frekvencia

0

4x/rok

4x/rok

B 2.7.4

Vytvorený a realizovaný projekt vzdelávania zameraný na zvyšovanie
vzdelanostnej úrovne minority

OcÚ / MŠ a ZŠ
N. Polianka

počet

0

1

1
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B 2.7.5

Vytvorený a realizovaný tútorský program pre školopovinné rómske deti

OcÚ / MŠ a ZŠ
N. Polianka

počet

0

1

1

počet

0

1

1

B 2.8 Vytvorenie detského folklórneho súboru
B 2.8.1

Zriadený detský folklórny súbor

OcÚ

B 2.9 Podpora a realizácia kultúrno-spoločenských akcií v obci
B 2.9.1

Realizované pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia

OcÚ

ročne

0

2

2

B 2.9.2

Realizované celoobecné kultúrno-spoločenské podujatie

OcÚ

ročne

0

1

1

B 2.9.3

Publikované informatívne články

OcÚ

frekvencia

0

1x/mesiac

1x/mesiac

Priorita C 1 Zlepšiť stav životného prostredia v obci
C 1.1 Skvalitniť systém odpadového hospodárstva na území obce
C 1.1.1

Realizovaný monitoring stavu separácie odpadov v obci

OcÚ

frekvencia

0

1x/mesiac

1x/mesiac

C 1.1.2

OcÚ

frekvencia

0

1x/mesiac

1x/mesiac

OcÚ

počet

0

22

22

C 1.1.4

Publikované informatívne články o separácii odpadov
Vybudovaný zberný dvor, kompostovisko a Inštalované smetné koše
/kontajnery v obci
Vybudované staničky odpadu na separovanie v obci

OcÚ

počet

0

4

4

C 1.1.5

Publikované pravidlá represií a postihov

OcÚ

súbor pravidiel

0

1

1

C 1.1.3

C 1.2 Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov obce a ich aktivitu v oblasti tvorby a ochrany ŽP
C 1.2.1

Realizovaný program osvety separácie odpadov

C 1.2.2

Realizované pravidelné stretnutia pre obyvateľov obce

OcÚ / MŠ a ZŠ
N. Polianka

frekvencia

0

1x/rok

1x/rok

OcÚ

frekvencia

0

4x/rok

4x/rok

C 1.3 Skvalitniť verejné priestranstvá v obci
C 1.3.1

Vypracovaná štúdia perspektívnej podoby obce

OcÚ

počet

0

1

1

C 1.3.2

Vytvorený návrh oddychových zón v obci

OcÚ

počet

0

1

1

C 1.3.3

Vytvorené oddychové zóny

OcÚ

počet

0

1

1

C 1.4 Protipovodňové opatrenia
C 1.4.1

Dohodnutý postup so správcom vodného toku

OcÚ

počet

0

1

1

C 1.4.2

Realizovaná protipovodňová úprava Ondavy

OcÚ

počet

0

1

1

Zdroj: obecný úrad, vlastné spracovanie
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D.VII AKČNÝ PLÁN NA DANÝ ROZPOČTOVÝ ROK S VÝHĽADOM NA 2020-2025
Vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Termín
plnenia

Aktivita

Zodpovednosť

Financovanie
(tis. EUR)

PRIEBEŽNE
B 1.1.1

Každoročne vyhodnocovať, pripraviť a realizovať možnosti dlhodobého prenájmu (odkúpenia)
vybraných nezlegalizovaných stavieb

priebežne OcÚ

0,00

B 2.3.1

Vytvoriť ponuku a podmienky pre športové aktivity pre mládež

priebežne OcÚ, dobrovoľníci

0,00

B 2.3.2

Vytvoriť ponuku a podmienky pre športové aktivity pre ženy a dievčatá (cross-fit, aerobik,...)

priebežne OcÚ, dobrovoľníci

0,80

B 2.6.1

Podporiť a iniciovať zriadenie hasičského dobrovoľného združenia na obecnej úrovni / mimo obce

priebežne OcÚ, DHZ

2,00

B 2.7.1

Realizovať v materskej škole Deň otvorených dverí pre rodičov detí v predškolskom veku

priebežne OcÚ, MŠ, ZŠ

0,00

B 2.7.2

Pripraviť a realizovať program spoločných mimoškolských aktivít pre deti z majority i minority

priebežne OcÚ, MŠ, ZŠ

0,00

B 2.7.3

Realizovať kultúrno-spoločenské podujatia organizované MŠ na obecnej úrovni

priebežne OcÚ, MŠ

0,00

B 2.9.1

Realizovať tradičné kultúrno-spoločenské podujatia (Fašiangový ples, Deň detí)

priebežne OcÚ, záujmové skupiny

0,00

B 2.9.2

Realizovať raz ročne celoobecné kultúrno-spoločenské podujatie: (súťaž vo varení, športové súťaže,
OcÚ, dobrovoľníci,
tvorivé aktivity, kultúrny program, informačné aktivity, napr. na tému poľovníctvo, životné prostredie priebežne
záujmové skupiny
)

2,00

B 2.9.3

Zvýšiť Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom
- obecného časopisu
- obecnej informačnej tabule
- web stránky

priebežne OcÚ

1,00

C 1.1.1

Pravidelne a podrobne monitorovať stav separácie odpadov obyvateľmi i organizáciami obce

priebežne OcÚ

0,00
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C 1.1.2

Informovať obyvateľov obce v občasníku (a na web stránke) o témach týkajúcich sa nakladania
s odpadmi:
- spaľovanie odpadu, bio-odpadu
- separovanie
- minimalizovanie
- domáce kompostovanie a pod.

priebežne OcÚ

0,00

2020
B 1.1.2

Vytvoriť predbežnú štúdiu o možnosti vysporiadania / usporiadania pozemkov pre potreby IBV

2020

OcÚ

2,00

B 1.1.3

Vytvoriť štúdiu estetizácie celej obce a vybavenia časti obce s novou výstavbou IBV a BJ nižšieho
štandardu

2020

OcÚ

2,00

B 2.1.1

Rekonštrukcia obecného úradu

2020

OcÚ, obstaraná firma

B 2.3.3

Vypracovať štúdiu športoviska v časti obce

2020

OcÚ

1,00

C 1.3.1

Vypracovať štúdiu perspektívnej podoby časti obce Varadka, s časťami pre centrum a oddychovú
zónu

2020

OcÚ

0,00

300,00

2021
A 1.1.1

Pripraviť zámer a podnikateľský plán pre registráciu obecného sociálneho podniku

2021

OcÚ

2,00

A 1.1.2

Pripraviť priestorové podmienky a identifikovať ľudské zdroje pre spustenie obecného sociálneho
podniku zameraného na výrobu, montážne subdodávateľské práce a lesohospodársku činnosť,
výkopové, búracie a pomocné stavebné práce

2021

OcÚ

2,00

A 1.1.3

Spustenie obecného sociálneho podniku

2021

OcÚ

90,00

A 2.4.1

Vybudovať nové parkoviská v obci OcÚ, Cintorín, BJ a Cerkov
1a) Spevnené plochy pred bytovou jednotkou cca – 350 m2 (30 000,00€)
1b) Spevnené plochy a parkovisko pred obecným úradom – cca 100 m2 (10 000,00€)
1c) Spevnené plochy pred Cerkvou Ochrany Presvätej Bohorodičky – cca 400 m2 (30 000,00€)
1d) Spevnené plochy pred Cintorínom – cca 50 m2 (5 000,00€)

2021

OcÚ, obstaraná firma

75,00
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B 1.1.4

Vytypovať dva vhodné obecné pozemky pre výstavbu IBV a nových domov

2021

OcÚ

0,00

B 1.1.5

Vybrať Rómske rodiny vhodné pre dlhodobý prenájom (príp. odkúpenie) obecného pozemku na
Osade pre svojpomocnú výstavbu nových rodinných domov

2021

OcÚ

0,00

B 1.1.6

Pripraviť podmienky a uzatvoriť zmluvy pre dlhodobý prenájom (príp. odkúpenie) obecných
pozemkov na Osade pre svojpomocnú výstavbu nových rodinných domov

2021

OcÚ

0,00

B 1.1.7

Výstavba nájomných bytov alebo IBV

2021

OcÚ, obstaraná firma

B 2.1.2

Pripraviť projekt prestavby objektu obecného úradu na viacúčelovú sálu obecného úradu

2021

OcÚ

B 2.2.1

Vybudovanie komunitného centra a poskytovanie sociálnej služby občanom obce

2021

OcÚ, obstaraná firma

B 2.2.2

Pripraviť podmienky fungovania a využívania komunitného a spoločenského centra v obci

2021

OcÚ

0,00

B 2.2.3

Pripraviť personálne kapacity pre riadenie a prevádzkovanie komunitného centra v obci

2021

OcÚ

15,00

B 2.3.4

Nové multifunkčné ihrisko

2021

OcÚ, obstaraná firma

60,00

B 2.7.4

Pripraviť a realizovať projekt vzdelávania pre učiteľov MŠ, rodičov Rómskych detí a tútorov
z majority, zameraný na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne minority

2021

OcÚ, MŠ

2,00

B 2.8.1

Pripraviť priestorové, personálne, materiálne a finančné zázemie pre vznik Detského folklórneho
súboru

2021

OcÚ, dobrovoľníci

0,00

350,00
3,00
350,00

2022
A 2.2.1

Modernizácia verejného osvetlenia

2022

OcÚ

10,00

A 2.3.1

Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií:
1a) Hlavná cesta smer fara 130 m (30 000,00€)
1b) Hlavná cesta smer Bytovka 80 m (30 000,00€)
1c) Hlavná cesta smer nová výstavba 80 m (25 000,00€)

2022

OcÚ, obstaraná firma

85,00

A 2.4.2

Vypracovať štúdiu riešenia dopravy a parkovania (odstavných plôch) v obci

2022

OcÚ

0,50

A 2.4.3

Na základe štúdie prijať opatrenia a VZN o parkovaní v obci a využívaní verejných plôch

2022

OcÚ

0,00
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B 2.5.1

Vybudovanie cezhraničnej spolupráce

2022

OcÚ, obstaraná firma

5,00

B 2.7.5

Vytvoriť a realizovať tútorský program pre školopovinné Rómske deti (sociálne sprevádzanie
Rómskych detí dospelými z majority)

2022

OcÚ, MŠ, ZŠ

0,50

C 1.1.3

Vybudovať zberný dvor, kompostovisko a zabezpečiť obecné smetné koše v obci (20ks)

2022

OcÚ

110,00

C 1.1.4

Vybudovať staničky odpadu na separovanie v osade, prostredníctvom spoločenského centra
a komunitného centra

2022

OcÚ

10,00

C 1.1.5

Pripraviť a aplikovať pravidlá represií a postihov tých, ktorí nedôsledne separujú odpad

2022

OcÚ

0,00

C 1.2.1

V spolupráci s MŠ a ZŠ obce Nižná Polianka pripraviť program osvety pre separovanie odpadov
a ochranu životného prostredia

2022

OcÚ, ZŠ

0,00

C 1.2.2

Realizovať pravidelné stretnutia a akcie v KD pre všetkých obyvateľov, zamerané na osvetu
separovania odpadov a ochranu životného prostredia

2022

OcÚ

0,00

C 1.3.2

Vytvoriť návrh (počet, obsah, tech. spracovanie, grafický návrh) na oddychovú zónu v obci

2022

OcÚ

1,00

C 1.3.3

Vytvorenie oddychových zón

2022

OcÚ, dobrovoľníci,
obstaraná firma

100,00

2023
A 2.1.1

Vysporiadať chýbajúce pozemky na výstavbu ČOV a prístupovej cesty:
- doplniť chýbajúce zmluvy
- zabezpečiť vklad do katastra

2023

OcÚ

10,00

B 2.4.1

Posilnenie turizmu v obci

2023

OcÚ, dobrovoľníci

0,00

B 2.4.2

Vytvoriť návrh (počet, obsah, tech. spracovanie, grafický návrh) potrebných značení cyklistického
chodníka s oddychovou zónou

2023

OcÚ

1,00

B 2.4.3

Majetkovo – vysporiadať časti trasy cyklistického chodníka s oddychovou zónou

2023

OcÚ

50,00

B 2.4.4

Zabezpečiť značenie – orientačné tabule – označenie smeru (rozchodníky) – umiestnenie
významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v obci.

2023

OcÚ, obstaraná firma

2,00
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C 1.4.2

Protipovodňová úprava Ondavy

2023

OcÚ, obstaraná firma

700,00

C 1.4.1

Rokovať so správcom toku o nevyhnutných úpravách časti toku

2023

OcÚ

10,00

2024
B 2.4.5

Realizovať značenie v zmysle schváleného návrhu cyklistického chodníka s oddychovou zónou

2024

OcÚ

4,50

B 2.4.6

Dobudovať miestnu komunikáciu nadväzujúcu na cyklistický chodník s oddychovou zónou

2024

OcÚ

5,00

2025
A 2.1.2

Vybudovanie ČOV a kanalizácie v obci

2025

OcÚ, obstaraná firma

500,00

B 1.1.8

Identifikovať všetky nelegálne stavby v celej obci

2025

OcÚ

0,00

B 1.1.9

Upozorniť vlastníkov nelegálnych stavieb v obci na tento stav a dohodnúť postup a podmienky
legalizácie / riešenia

2025

OcÚ

0,00

B 2.4.7

Zrealizovať cykloturistické značenie cyklistického chodníka s oddychovou zónou

2025

OcÚ, dobrovoľníci

2,00

B 2.4.8

Vybudovať odpočívadlo cyklistického chodníka s oddychovou zónou

2025

OcÚ, obstaraná firma

2,00
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Finančná časť
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E.I INDIKATÍVNY FINANČNÝ PLÁN NA CELÚ REALIZÁCIU PHSR

A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita A 1 Využiť miestny potenciál v oblasti rozvoja podnikania v obci

94 000,00 €

A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita A 2 Zabezpečiť kompletnú a kvalitnú technickú a dopravnú
infraštruktúru na území obce Varadka

680 500,00 €

B) SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita B 1 Podpora bývania

354 000,00 €

B) SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita B 2 Podporiť rozvoj komunitného života obce v oblasti
sociálnej, školstva, spoločenského života a športu pre obyvateľov obce
Varadka

808 800,00 €

C) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita C 1 Zlepšiť stav životného prostredia v obci

SPOLU

931 000,00 €

2 868 300,00 €
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E.II MODEL VIACZDROJOVÉHO FINANCOVANIA JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ, AKTIVÍT
(PROJEKTOV) ZA ÚČASTI SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PARTNEROV V ÚZEMÍ V PREPOJENÍ NA
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE
A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita A 1 Využiť miestny potenciál v oblasti rozvoja podnikania v obci
SPOLU
v tis. EUR

Aktivity

Verejné
EŠIF

Vlastné

Súkromné

Úverové

Iné

Národné

A 1.1.1
Pripraviť zámer a podnikateľský plán pre registráciu obecného sociálneho
podniku

2,00

2,00

2,00

2,00

90,00

90,00

A 1.1.2
Pripraviť priestorové podmienky a identifikovať ľudské zdroje pre spustenie
obecného sociálneho podniku zameraného na výrobu, montážne
subdodávateľské práce a lesohospodársku činnosť, výkopové, búracie a pomocné
stavebné práce
A 1.1.3
Spustenie obecného sociálneho podniku

A) HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita A 2 Zabezpečiť kompletnú a kvalitnú technickú a dopravnú infraštruktúru na území obce Varadka
A 2.1.1
Vysporiadať chýbajúce pozemky na výstavbu ČOV a prístupovej cesty:
- doplniť chýbajúce zmluvy
- zabezpečiť vklad do katastra

10,00

10,00
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A 2.1.2
Vybudovanie ČOV a kanalizácie v obci
A 2.2.1
Modernizácia verejného osvetlenia

500,00

500,00

10,00

10,00

85,00

85,00

75,00

75,00

A 2.3.1
Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií:
1a) Hlavná cesta smer fara 130 m (30 000,00€)
1b) Hlavná cesta smer Bytovka 80 m (30 000,00€)
1c) Hlavná cesta smer nová výstavba 80 m (25 000,00€)
A 2.4.1
Vybudovať nové parkoviská v obci OcÚ, Cintorín, BJ a Cerkov
1a) Spevnené plochy pred bytovou jednotkou cca – 350 m2 (30 000,00€)
1b) Spevnené plochy a parkovisko pred obecným úradom – cca 100 m2 (10
000,00€)
1c) Spevnené plochy pred Cerkvou Ochrany Presvätej Bohorodičky – cca 400 m2
(30 000,00€)
1d) Spevnené plochy pred Cintorínom – cca 50 m2 (5 000,00€)
A 2.4.2
Vypracovať štúdiu riešenia dopravy a parkovania (odstavných plôch) v obci

0,50

0,50

A 2.4.3
Na základe štúdie prijať opatrenia a VZN o parkovaní v obci a využívaní verejných
plôch

0,00

B) SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita B 1 Podpora bývania
B 1.1.1

0,00
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Každoročne vyhodnocovať, pripraviť a realizovať možnosti dlhodobého prenájmu
(odkúpenia) vybraných nezlegalizovaných stavieb
B 1.1.2
Vytvoriť predbežnú štúdiu o možnosti vysporiadania / usporiadania pozemkov
pre potreby IBV

2,00

2,00

2,00

2,00

B 1.1.3
Vytvoriť štúdiu estetizácie celej obce a vybavenia časti obce s novou výstavbou
IBV a BJ nižšieho štandardu
B 1.1.4
Vytypovať dva vhodné obecné pozemky pre výstavbu IBV a nových domov

0,00

B 1.1.5
Vybrať Rómske rodiny vhodné pre dlhodobý prenájom (príp. odkúpenie)
obecného pozemku na Osade pre svojpomocnú výstavbu nových rodinných
domov

0,00

B 1.1.6
Pripraviť podmienky a uzatvoriť zmluvy pre dlhodobý prenájom (príp. odkúpenie)
obecných pozemkov na Osade pre svojpomocnú výstavbu nových rodinných
domov
B 1.1.7
Výstavba nájomných bytov alebo IBV
B 1.1.8
Identifikovať všetky nelegálne stavby v celej obci

0,00

350,00

350,00

0,00

B 1.1.9
Upozorniť vlastníkov nelegálnych stavieb v obci na tento stav a dohodnúť postup
a podmienky legalizácie / riešenia

0,00
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B) SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita B 2 Podporiť rozvoj komunitného života obce v oblasti sociálnej, školstva, spoločenského života a športu pre obyvateľov
obce Varadka
B 2.1.1
Rekonštrukcia obecného úradu

300,00

300,00

B 2.1.2
Pripraviť projekt prestavby objektu obecného úradu na viacúčelovú sálu
obecného úradu
B 2.2.1
Vybudovanie komunitného centra a poskytovanie sociálnej služby občanom obce

3,00

350,00

3,00

350,00

B 2.2.2
Pripraviť podmienky fungovania a využívania komunitného a spoločenského
centra v obci

0,00

B 2.2.3
Pripraviť personálne kapacity pre riadenie a prevádzkovanie komunitného centra
v obci
B 2.3.1
Vytvoriť ponuku a podmienky pre športové aktivity pre mládež

15,00

15,00

0,00

B 2.3.2
Vytvoriť ponuku a podmienky pre športové aktivity pre ženy a dievčatá (cross-fit,
aerobik,...)
B 2.3.3
Vypracovať štúdiu športoviska v časti obce
B 2.3.4

0,80

0,80

1,00

1,00

60,00

60,00
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Nové multifunkčné ihrisko
B 2.4.1
Posilnenie turizmu v obci

0,00

B 2.4.2
Vytvoriť návrh (počet, obsah, tech. spracovanie, grafický návrh) potrebných
značení cyklistického chodníka s oddychovou zónou
B 2.4.3
Majetkovo vysporiadať časti trasy cyklistického chodníka s oddychovou zónou

1,00

1,00

50,00

50,00

B 2.4.4
Zabezpečiť značenie – orientačné tabule – označenie smeru (rozchodníky) –
umiestnenie významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu
v obci.

2,00

2,00

B 2.4.5
Realizovať značenie v zmysle schváleného návrhu cyklistického chodníka s
oddychovou zónou

4,50

4,50

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

B 2.4.6
Dobudovať miestnu komunikáciu nadväzujúcu na cyklistický chodník s
oddychovou zónou
B 2.4.7
Zrealizovať cykloturistické značenie cyklistického chodníka s oddychovou zónou
B 2.4.8
Vybudovať odpočívadlo cyklistického chodníka s oddychovou zónou
B 2.5.1
Vybudovanie cezhraničnej spolupráce
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B 2.6.1
Podporiť a iniciovať zriadenie hasičského dobrovoľného združenia na obecnej
úrovni / mimo obce

2,00

2,00

B 2.7.1
Realizovať v materskej škole Deň otvorených dverí pre rodičov detí
v predškolskom veku

0,00

B 2.7.2
Pripraviť a realizovať program spoločných mimoškolských aktivít pre deti
z majority i minority
B 2.7.3
Realizovať kultúrno-spoločenské podujatia organizované MŠ na obecnej úrovni

0,00

0,00

B 2.7.4
Pripraviť a realizovať projekt vzdelávania pre učiteľov MŠ, rodičov Rómskych detí
a tútorov z majority, zameraný na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne minority

2,00

2,00

0,50

0,50

B 2.7.5
Vytvoriť a realizovať tútorský program pre školopovinné Rómske deti (sociálne
sprevádzanie Rómskych detí dospelými z majority)
B 2.8.1
Pripraviť priestorové, personálne, materiálne a finančné zázemie pre vznik
Detského folklórneho súboru
B 2.9.1
Realizovať tradičné kultúrno-spoločenské podujatia (Fašiangový ples, Deň detí)
B 2.9.2

0,00

0,00
2,00

2,00
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Realizovať raz ročne celoobecné kultúrno-spoločenské podujatie: (súťaž vo
varení, športové súťaže, tvorivé aktivity, kultúrny program, informačné aktivity,
napr. na tému poľovníctvo, životné prostredie )
B 2.9.3
Zvýšiť Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom
- obecného časopisu
- obecnej informačnej tabule
- web stránky

1,00

1,00

C) ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita C 1 Zlepšiť stav životného prostredia v obci
C 1.1.1
Pravidelne a podrobne monitorovať stav separácie odpadov obyvateľmi
i organizáciami obce

0,00

C 1.1.2
Informovať obyvateľov obce v občasníku (a na web stránke) o témach týkajúcich
sa nakladania s odpadmi:
- spaľovanie odpadu, bio-odpadu
- separovanie
- minimalizovanie
- domáce kompostovanie a pod.

0,00

C 1.1.3
Vybudovať zberný dvor, kompostovisko a zabezpečiť obecné smetné koše v obci
(20ks)

110,00

100,00

10,00

10,00

10,0

C 1.1.4
Vybudovať staničky odpadu na separovanie v osade, prostredníctvom
spoločenského centra a komunitného centra
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C 1.1.5
Pripraviť a aplikovať pravidlá represií a postihov tých, ktorí nedôsledne separujú
odpad

0,00

C 1.2.1
V spolupráci s MŠ a ZŠ obce Nižná Polianka pripraviť program osvety pre
separovanie odpadov a ochranu životného prostredia

0,00

C 1.2.2
Realizovať pravidelné stretnutia a akcie v KD pre všetkých obyvateľov, zamerané
na osvetu separovania odpadov a ochranu životného prostredia

0,00

C 1.3.1
Vypracovať štúdiu perspektívnej podoby časti obce Varadka, s časťami pre
centrum a oddychovú zónu

0,00

C 1.3.2
Vytvoriť návrh (počet, obsah, tech. spracovanie, grafický návrh) na oddychovú
zónu v obci
C 1.3.3
Vytvorenie oddychových zón
C 1.4.1
Rokovať so správcom toku o nevyhnutných úpravách časti toku
C 1.4.2
Protipovodňová úprava Ondavy

1,00

100,00

1,00

100,00

10,00

700,00

10,00

700,00
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Prílohy
Príloha č. 1 – Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a
partnerov zapojených do spracovania PHSR
Príloha č. 2 – Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
Príloha č. 3 – Zoznam východiskových dokumentov a dát
Príloha č. 4 – Výsledky terénneho zberu údajov v rámci aktivity PSK
Roma Settlements mapping
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PRÍLOHA Č. 1: ZOZNAM ČLENOV RIADIACEHO TÍMU,
PRACOVNÝCH SKUPÍN A PARTNEROV ZAPOJENÝCH DO
SPRACOVANIA PHSR
Členovia pracovnej skupiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno a priezvisko

Oblasť záujmu, profesia

František Sivák
Rastislav Sivák
Marcela Siváková
Andej Kurimský
Ľuba Kavuľová

tím líder
poslanec OcÚ
rodičovská dovolenka
zástupca starostky, od 15.12.2019 zastupujúci starosta
kurátorka

Peter Savčák
Žaneta Sivaková
Monika Michalková
Peter Baran
Silvia Štibrichová

pravoslávny kňaz
študentka a aktivistka
zamestnanec OcÚ
predseda urbariátu
študentka

Spracovatelia dokumentu
1.

Meno a priezvisko
Mário Popper

2.

Radomír Babiak

3.
4.
5.

Matúš Goč
Rastislav Zubaj
Martin Mekel

Úloha
spracovateľ analytickej časti dokumentu
konečná kontrola všetkých častí dokumentu
finálne úpravy
spracovateľ projektového portfólia
spracovateľ ostatných častí dokumentu
spracovateľ ostatných častí dokumentu

Riešiteľský tím
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
Martina Slivková
Bibiána Miščíková
Tomáš Pasternák
Jana Michalková
Marek Hudák
Matúš Kipikaša
Tadeáš Gavala
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PRÍLOHA Č. 2: ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV POUŽITÝCH
V PHSR
Atlas rómskych komunít 2013
Atlas rómskych komunít 2019
Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (www.beiss.sk)
Finančný rozpočet obce Varadka 2020-2022
Halás, M. (2008): Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny
Slovenska. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2008, Vol. 44, No. 2
Inštitút priestorového plánovania (2016): Metodika tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce/obcí/VÚC. Bratislava: november 2016.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001
Korec, P. (2005): Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004. Bratislava: Geografika, 2005. ISBN
80-969338-0-9, 227 s.
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
Operačné programy 2014-2020
Partnerská dohoda 2014-2020
PHSR Prešovského samosprávneho kraja 2014-2020
Povodňová dokumentácia obce Varadka
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Register pozemkových spoločenstiev
Stratégia Európa 2020
Súvaha obce Varadka za roky 2017, 2018 a 2019
Svetová banka (2018): SLOVAKIA CATCHING-UP REGIONS. Prešovský kraj: Kľúčová dynamika
regionálneho rozvoja. Svetová banka, 2018.
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Územný plán obce Varadka
Výkaz ziskov a strát obce Varadka za roky 2017,2018 a 2019
Weisová, D., Bernátová, M. (2012): Strategické plánovanie samosprávy. Žilina: Municipalia, 2012.
Zákon č. 389/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Internetové zdroje:
census2011.statistics.sk
datacube.statistics.sk
datacube.statistics.sk/SODB/
http://cp.hnonline.sk
http://uzemia.enviroportal.sk
statdat.statistics.sk
www.beiss.sk
www.cdb.sk
www.cyklopo.com
www.hospodarenieobci.sk

www.minv.sk
www.opentopomap.org
www.orsr.sk
www.pamiatky.sk
www.protipoziarne.sk
www.registeruz.sk
www.seismology.sk
www.varadka.sk
www.vs.sk/heraldreg
www.zrsr.sk
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PRÍLOHA Č. 3: ZOZNAM ANALYZOVANÝCH VÝCHODISKOVÝCH
KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV A DÁT
Pri spracovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Varadka na roky 2020-2025 boli
analyzované a zohľadnené už existujúce programovacie a plánovacie dokumenty:
Tabuľka 26: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu

Platnosť
dokumentu

Úroveň
dokumentu

PHSR Prešovského
samosprávneho kraja 20142014-2020
regionálna
2020
Regionálna integrovaná územná
stratégia Prešovského kraja na
2014-2020
regionálna
roky 2014-2020
Územný plán veľkého
územného celku Prešovského
od 2004
regionálna
kraja
Národná stratégia regionálneho
2030
národná
rozvoja SR
Koncepcia územného rozvoja
od 2001
národná
Slovenska 2001
Partnerská dohoda 2014-2020
2014-2020
národná
Operačné programy 2014-2020
2014-2020
národná
Stratégia Európa 2020
2020
európska
Zdroj: Inštitút priestorového plánovania 2016, vlastné spracovanie

Zdroj
www.po-kraj.sk

www.po-kraj.sk

www.po-kraj.sk
www.telecom.gov.sk
www.telecom.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
www.partnerskadohoda.gov.sk
www.eu2020.gov.sk

Okrem rôznych koncepčných dokumentov bolo pri spracovaní dokumentu použité aj veľké množstvo
dát rôzneho charakteru. Ich prehľad zobrazuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 27: Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát

Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát
Oblasť
dát/téma

Zdroj údajov

Atlas rómskych komunít 2019
Obec Varadka
Štatistický úrad SR
Obyvateľstvo Ústredie práce sociálnych vecí
a rodiny
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2011
Obec Varadka
Bývanie
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2011
Atlas rómskych komunít 2019
Obec Varadka
Hospodárstvo
Štatistický úrad SR
Obchodný register

Webová stránka
www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019
www.varadka.sk
datacube.statistics.sk
www.uprsvar.sk
datacube.statistics.sk/SODB/
www.varadka.sk
datacube.statistics.sk/SODB/
www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019
www.varadka.sk
datacube.statistics.sk
www.orsr.sk
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Živnostenský register
www.zrsr.sk
Ústredie práce sociálnych vecí a www.upsvar.sk
rodiny
Školstvo
Atlas rómskych komunít 2019
www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019
a vzdelávanie Obec Varadka
www.varadka.sk
Atlas rómskych komunít 2019
www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019
Zdravotníctvo
Obec Varadka
www.varadka.sk
Atlas rómskych komunít 2019
www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019
Obec Varadka
www.varadka.sk
Sociálna sféra
Ústredie práce sociálnych vecí a www.upsvar.sk
rodiny
Zdroj: vlastné spracovanie
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PRÍLOHA Č. 4: VÝSLEDKY TERÉNNEHO ZBERU ÚDAJOV V RÁMCI AKTIVITY PSK ROMA
SETTLEMENTS MAPPING
Mapa 20: Porovnanie budov ZBGIS 2019 a OpenStreetMap 2020 po terénnom zbere údajov, v obci Varadka
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Mapa 21: Podiel obývaných budov na celkovom počte budov v obci Varadka
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Mapa 22: Stav kvality obývaných budov v obci Varadka
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Mapa 23: Hustota zástavby obývaných budov v obci Varadka
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Mapa 24: Hustota zástavby obývaných budov s prepočtom na kvalitu bývania v obci Varadka
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Mapa 25: Podiel eternitových striech v rámci obce Varadka
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Mapa 26: Stav inžinierskych sietí v obci Varadka – elektrické vedenie a vodovod
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