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Úvod 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len PHSR) je strednodobý  plánovací 

dokument, spracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

Jednotlivé kapitoly PHSR sú vypracované v súlade s Metodikou na vypracovanie PHSR obce, 

verzia 2.0, ktorú vyhotovila pracovná skupina zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR. Program je zostavený z piatich častí: 

- analytická, 

- strategická, 

- programová, 

- realizačná, 

- finančná. 

 
PHSR  obce  Hrhov   na  roky  2015   –   2022   je  spracovaný  externými   odborníkmi  v 

spolupráci so starostom obce a pracovníkmi obecného úradu. Samotnému spracovaniu PHSR 

prechádzal dotazníkový prieskum, ktorý sa uskutočnil pred samotným spracovaním 

programového dokumentu. 

 

 
 

Tabuľka č. 1 Zámer spracovania PHSR 
 

Zámer spracovania PHSR 

Názov dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov na roky 

2015-2022 s výhľadom do roku 2025 

Forma 

spracovania 

s pomocou externých odborníkov (úplné spracovanie) 

Riadenie procesu 

spracovania 

pracovné skupiny zložené z vedenia obce a zamestnancov OcÚ; 

zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou (dotazníkový 

prieskum) 

Obdobie 

spracovania 

01/2015 – 12/2015 

Financovanie 

spracovania 

náklady na vlastné spracovanie – finančné zdroje obce 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka č. 2 Harmonogram spracovania PHSR 
 

 

Harmonogram spracovania PHSR 

 

Termín 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Úvod             

Analytická časť             

Strategická časť             

Programová časť             

Realizačná časť             

Finančná časť             

Záver             

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 

 

 

 

Tabuľka č. 3 Zoznam členov pracovných skupín 
 

Zoznam členov pracovných skupín 

Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení 

Gestor Starosta obec – Ing. Ladislav Tankó 

Koordinátor Starosta obce – Ing. Ladislav Tankó 

 
Metodik 

Regionálna rozvojová agentúra 

Rožňava 

Organizácia, inštitúcia Funkcia 

Interní odborníci  

Obecný úrad Samostatný odborný referent 

Externí odborníci  

DUCTUS, s.r.o.   Projektový manažér 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka č. 4 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 
 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu Platnosť 

dokumentu 

Úroveň 

dokumentu 

Zdroj 

Stratégia Európa 2020 2020 európska 
www.telecom.gov.sk 

Národná stratégia regionálneho 

rozvoja SR 
2030 národná www.telecom.gov.sk 

Integrovaný regionálny operačný 

program 2014 -2020 
2020 národná www.mpsr.sk 

Metodika na vypracovanie PHSR   www.telecom.gov.sk 

Zákon č. 539/2008 z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja 

 
národná www.telecom.gov.sk 

Program rozvoja NSK 2012-2018 2018 regionálna www.unsk.sk 

Stratégia rozvoja vidieka NSK 2009- 

2015 
2015 regionálna www.unsk.sk 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 
Formulár č. Ú 8 – Štruktúra dokumentu 

Osnova PHSR 

Úvod 

Táto časť zahŕňa: 

 obsah dokumentu 

 stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR, 

 stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa 

vymedzeného územia. 

 

Časť 1: Analytická časť 

Táto časť obsahuje: 

 Analýzu  vnútorného  prostredia  na  základe  overeného  súboru  kvantitatívnych  a 

kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej 

situácie, 

 identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia, 

 analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území, 

 analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných 

faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození), 

 analýzu väzieb územia, 

 SWOT analýzu, 

 analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja. 

http://www.telecom.gov.sk/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.unsk.sk/
http://www.unsk.sk/
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Časť 2: Strategická časť 

Táto časť obsahuje: 

 víziu územia, 

 formuláciu a návrh stratégie, 

 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja 

(hospodárska, sociálna, environmentálna). 

 

Časť 3: Programová časť 

Táto časť obsahuje: 

 konkrétne  opatrenia  a projekty  vrátane  ich  priradenia  k  jednotlivým  cieľom 

a prioritám, 

 súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových 

hodnôt. 

 

Časť 4: Realizačná časť 

Táto časť obsahuje: 

 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, 

spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie, 

 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám, 

 systém monitorovania a hodnotenia, 

 akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový 

harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov. 

 

 

Časť 5: Finančná časť 

Táto časť obsahuje: 

 indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR, 

 model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti 

sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet 

obce/VÚC, 

 hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 

 
 

Záver 

Obsahuje informáciu o schválení  a  zverejnení PHSR. 
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Prílohy 

 Príloha č. 1 – Zoznam skratiek použitých v PHSR 

 Príloha č. 2 – Zoznam tabuliek a grafov 

 Príloha č. 3 – Zoznam grafov a máp 

 Príloha č.4 - Zoznam ukazovateľov výsledkov a dopadov 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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A. Analytická časť 
 

Analytická časť založená na databáze informácií a ukazovateľov obsahuje komplexné 

hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce Hrhov s väzbami na širšie územie a odhad 

budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné 

stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia 

obce Hrhov. 

 

 
Tabuľka č. 5 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

 

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát /téma Zdroj dát Webová stránka 

Demografia Štatistický úrad SR 
Úrad práce,  sociálnych  vecí 

a rodiny SR 

www.slovak.statistics.sk 

www.upsvar.sk 

Bývanie Štatistický úrad SR www.slovak.statistics.sk 

Školstvo a vzdelávanie Štatistický úrad SR www.slovak.statistics.sk 

Zdravotníctvo Štatistický úrad SR www.slovak.statistics.sk 

Sociálna starostlivosť Úrad práce,  sociálnych  vecí 

a rodiny SR 

www.upsvar.sk 

Ekonomická situácia Štatistický úrad SR www.slovak.statistics.sk 
Zdroj: vlastné spracovanie 

http://www.slovak.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.slovak.statistics.sk/
http://www.slovak.statistics.sk/
http://www.slovak.statistics.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.slovak.statistics.sk/
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A.I Analýza vnútorného prostredia 
 

Geografická charakteristika obce 
 

 

Hrhov je obec na Slovensku v okrese Rožňava 47 kilometrov západne od krajského mesta Košice 

pri ceste I. triedy č. E58/E571. Od okresného mesta Rožňava je vzdialená 20 km. Leží na 

juhovýchodných svahoch Národného parku Slovenský kras na Turnianskej vínnej ceste. V strede 

obce je nadmorská výška 219 metrov, v 3 607 hektárovom katastri sa nadmorská výška pohybuje 

od 195 do 782 metrov. 

 

Najvýznamnejšou pamiatkou je rímskokatolícky gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa z polovice 13. 

storočia, ktorý bol okolo roku 1500 predĺžený západným smerom o novú loď. V roku 1846 k 

západnému priečeliu tejto lode pristavali vežu. 

 

Veľkosť obce vytvára relatívne dobré podmienky pre rozvoj obce. Ekonomický rozvoj je 

základom a nutným predpokladom rozvoja v ostatných oblastiach, napríklad  rozvoj občianskej 

infraštruktúry, zvyšovanie kvality života obyvateľov obce a zlepšovanie životného prostredia. 

Mapa č. 1 Detail lokalizácie obce Hrhov 
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Mapa č. 2 Lokalizácia obce v rámci okresu Rožňava 

 

 
 

Základné údaje o obci 

 

 Sídlo obecného úradu: Hrhov, 363 PSČ 049 44 

 Telefón: +421 08 7961586 

 E-mail: obechrhov@mail.t-com.sk 

 WEB: www.hrhov.sk 

 Administratívne začlenenie: 

o Kraj: Košický 

o Okres: Rožňava 

o Región: Turňa 

 Kód obce: 525740 

 IČO: 00328294 

 DIČ: 2020961338 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2013:   1133 

 Katastrálne územie: 3 607 ha 

 Nadmorská výška obce: 224 m 

 Prvá písomná zmienka: 1263 

 Starosta: Ing. Ladislav Tankó 

http://www.hrhov.sk/


11 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025   

 

Heraldické znaky obce 

 

      

Blazón erbu 

 
V červenom štíte vpravo zlatý listnatý strom, vedľa strieborná bordúra, veľkého obráteného 

lemeša, uprostred so zlatou ružou a zvnútra popri ostrí s troma zlatými štvorlupeňovými 

kvietkami, v ich línii nad stromom rovnaký štvrtý. 

 

Historický vývoj obce 

 

Údolie rieky Bodvy s priľahlými dolinami, a teda aj dolinou Turnianskeho potoka, bolo už od 

doby kamennej človeku známe a obývané. Na území Hrhova však doteraz nebol vykonaný 

systematický archeologický prieskum, toto obývanie potvrdzujúci.Prvými obyvateľmi 

tunajšej krajiny boli pravdepodobne ľudia aurignackej kultúry, z obdobia pred 35-40 tisíc 

rokmi, po ktorých sa zachovali pamiatky hlavne v Jasovskej jaskyni. Jedinou písomnou 

zmienkou Árpádovskej doby o našom kraji je okolo roku 1210 napísaná Anonymova Gesta 

Hungaroruma. Pre dejiny Hrhova je dôležitá listina kráľa Imreho, napísaná niekedy medzi 

rokmi 1196 až 1198. Nezachovala sa síce, ale bula pápeža Innocenta III. z 16. júla 1198 

potvrdzuje v nej uvedené adorácie. Kráľ vtedy daroval princeznej Alici Turňu a štyri ďaľšie 

obce.V marci roku 1241 vtrhli do Uhorska Tatári a zakrátko v bitke pri Muhi na rieke Slanej 

porazili kráľovské vojsko. Kráľovi Bélovi IV. s hŕstkou verných bojovníkov sa podarilo 

preraziť z obkľúčenia. Neskôr kráľ odkúpil právo arcibiskupa na cirkevný desiatok z 

turnianskeho panstva a dal ho k dispozícii hrhovskému dvorcu. 

 

Kráľ Béla IV. bohato odmenil verných, stojacich po jeho boku v ťažkých časoch. Podľa 

povesti do šľachtického stavu povýšil všetkých hrhovčanov. Tatársky vpád ukázal, že útokom 

dokážu odolať len pevné kamenné hrady. Jedným z nových hradov bol aj Szádvár, neskoršie 

sídlo turnianskeho župana. Od roku 1379 bol županom potomok mocného rodu Bebekovcov 

z Plešivca. Szádvárske panstvo, a teda aj Hrhov, bolo v majetku Bebekovcov takmer dvesto 
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rokov, od roku 1386 až do ich vymretia v roku 1567. Po smrti Bebeka sa Szádvárske panstvo  

dostalo takmer na 60 rokov do rúk rodiny Zápoľských. Palatín Pavol Esterházy sa od mladosti 

zaujímal o Sádvár. Keď sa dedičia hradu nevedeli dohodnúť, palatín v roku 1674 kúpil časť 

majetku, až Esterházyovci postupne získali celé panstvo. V roku 1702 už celé Szádvárske 

panstvo patrí kniežaťu Pavlovi Esterházymu. O pár rokov neskôr sa pod hradom objavili 

Thökölyho kurucké vojská. Na začiatku povstania hrad ešte stál, dosvedčuje to inventár z roku 

1685. V roku 1686 padlo vo Viedni rozhodnutie o zbúraní Szádváru. 

 

Začiatok 19. storočia sa v Hrhove niesol v znamení ukončenia stáročia trvajúceho sporu medzi 

obcami Turnianskej doliny a údolia Bodvy o chotáre na Dolnom vrchu. V roku 1831 prebehla 

celou krajinou epidémia cholery, ktorá doslova decimovala obyvateľstvo. V polovici 19. 

storočia žije v Hrhove podľa údajov Eleka Fényesa 408 rím. katolíkov, 914 reformovaných a 

20 židov, teda 1342 osôb. Reformovaní aj katolíci majú vlastné farnosti. 

 
Klimatické pomery 

 

 

Slovensko leží v miernom pásme s pravidelným striedaním ročných období. Počasie sa 

vyznačuje veľkou premenlivosťou. Pozdĺž polárneho frontu putujú cez naše územie od západu 

na východ cyklóny a anticyklóny. Cyklonálny ráz počasia prevažuje v zime a na jar. 

Územie obce, ako aj celá Rožňavská a Košická kotlina sa nachádza v teplej podnebnej oblasti. 

Na základe dlhodobých meraní teploty vzduchu z viacerých regiónov Slovenska je v priemere 

najteplejšou oblasťou Podunajská nížina s priemernou teplotou vzduchu v januári - 1 až -2 °C, 

v júli 18 až 21 °C a v ročnom priemere 9 až 11 °C. Priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu je 2 

– 5 m/s. Územie je v zóne vysokého počtu hodín slnečného svitu, ktorého dlhodobý priemer 

je viac ako 2000 - 2200 hodín ročne. V chladnom polroku sa vyskytujú 
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teplotné inverzie, ktoré ostávajú stabilné aj niekoľko dní. Počet dní so suchým počasím a nízkou 

relatívnou vlhkosťou vzduchu je viac ako 20 v roku. Bezmrazivé obdobie trvá viac ako 240 dní 

v roku, počet letných dní je 60 - 70, mrazových dní býva priemerne 100, vykurovacie obdobie 

trvá 200 - 220 dní. 

 
Tabuľka č. 6 Trvanie slnečného svitu za rok – meteorologická stanica  

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet dní 2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

2361 
1840 
2097 
2116 
2296 
2089 
2048 
1931 
2216 
2239 
1989 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Tabuľka č. 7 Úhrn zrážok za rok – meteorologická stanica ??? 
 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Úhrn 
zrážok 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

400 
525 
666 
563 
666 
578 
603 
885 
429 
471 
697 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

 

 
Pôdny fond 

 

Na území Košického kraja je poľnohospodárstvo plošne najrozšírenejšou aktivitou. Má veľmi 

dobré prírodné i klimatické podmienky pre pestovanie takmer všetkých poľnohospodárskych 

plodín a pre zabezpečovanie poľnohospodárskej produkcie, preto sa zaraďuje do kategórie 

poľnohospodársko-potravinárskej.  Poľnohospodársku  pôdu  tvorí  až  21,94 %  ornej  pôdy.   

Z nepoľnohospodárskej pôdy zastavaná plocha tvorí 3,81 % a  lesná pôda tvorí 44,30 %. 

Tabuľka č. 8 Využitie pôdneho fondu v obci za rok 2014 

 

Štruktúra pôdneho fondu Rozloha v m2 % 

Celková výmera územia obce 36 080 314 100,00 

Poľnohospodárska pôda  - spolu 15 720 098 43,56 

-    orná pôda 79 194 08 21,94 

-    chmeľnica    0  

-    vinica 427 088 1,18 

-    záhrada 430 972 1,19 

-    ovocný sad 0  

-    trvalý trávny porast      6 942 630         19,24 

Nepoľnohospodárska pôda - spolu 20 360 216 56,43 

-    lesný pozemok 15 986 321         44,30 

-    vodná plocha 2 688 940   7,45 

-    zastavaná plocha a nádvorie 1 375 891   3,81 

-    ostatná plocha 309 064 0,85 
 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf  č. 1 Pôdny fond  v obci Hrhov 

 

 
 

Graf č. 2 Nepoľnohospodárska pôda v obci Hrhov      

 
 

Graf č. 3 Poľnohospodárska pôda v obci Hrhov 
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Využitie prírodného potenciálu 

 

Územie regiónu patrí k vysoko lesnatým krajom SR. História štátneho lesníctva na tomto území 

sa datuje od roku 1933. Aj na rozvoj poľovníctva sú v tomto regióne dobré podmienky. V 

poľovných revíroch, je významne zastúpená zver jelenia, srnčia a diviačia, vo zverníku Betliar 

danielia a muflonia zver. Slovenský kras predstavuje najväčšie krasové územie Slovenska, 

vyskytujú sa v ňom mnohé zaujímavé podzemné a povrchové krasové útvary, ako sú jaskyne, 

závrty, škrapové polia. Niektoré jaskyne (Domica, Gombasek) sú sprístupnené a spolu s 

pamiatkami ako je hrad Krásna Hôrka a kaštieľ Betliar tvoria základ pre rozvoj cestovného ruchu 

v tomto regióne. Z lesníckeho hľadiska treba spomenúť chránené územia, ako sú Hrušovská 

lesostep, Brzotínske skaly a Zádielská tiesňava. Región obcí je charakteristický bohatosťou 

kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdno–klimatickými podmienkami a 

lokalizačnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. Výborné klimatické podmienky sú 

predpokladom pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie, a to najmä v letnom období. 

Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä: 

- historické atraktivity, 

- poľovnícke revíry, rybolov  a akvakultúra 

- spoločensko-kultúrne a športové podujatia. 

 
 

Ľudské zdroje 
 
 

Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Hrhov do skupiny malých obcí, avšak s pozitívnym 

predpokladom ekonomického a sociálneho rozvoja obce. 

Tabuľka č. 9 Vývoj podľa obyvateľstva podľa pohlavia 2003-2015 
 

Rok Muži Ženy Spolu 

2003 578 604 1182 

2004 571 600 1171 

2005 566 596 1162 

2006 555 590 1145 

2007 560 582 1142 

2008 568 586 1154 

2009 572 573 1145 

2010 569 568 1137 

2011 568 560 1128 

2012 562 562 1124 

2013 548 561 1109 

2014 548 556 1104 

2015 543 550 1093 
             Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf č. 4 Vývoj počtu obyvateľov v obci Hrhov 

 
 

 
 

Demografický vývoj obec je indikátorom celkového sociálno – ekonomického vývoja v 

spoločnosti, sociálnej situácie mladých rodín, ale najmä pracovných a existenčných podmienok. 

Tabuľka č. 10 Demografické trendy obyvateľstva za posledných 10 rokov 
  2006 2007 2008

9 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Narodení  7 10 8 3 9 6 12 6 4 7 

Zomretí  10 15 13 15 22 11 15 16 9 7 

Demogr. sal.  -3 -5 -5 -12 -11 -5 -3 -10 -5 0 

Prisťahovaní  10 13 29 19 18 15 3 15 14 9 

Vysťahovaní  21 13 13 18 13 17 4 20 16 19 

Migrač. sal.  -11 0 +16 +1 +5 -2 -1 -5 -2 -10 

Celkový demografický 
trend 
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Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

Graf č. 5 Celkový demografický trend obce Hrhov 
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Demografická prognóza pre obec Hrhov  s výhľadom na 10 ročné obdobie 
 

V prognóze vývoja obyvateľov je možné vychádzať z viacerých predpokladov demografického  

správania  sa  obyvateľstva.  Historické  trendy  vývoja  počtu  obyvateľov   z posledných rokov 

naznačujú, že do ďalšieho obdobia sa nemôže počítať  prírastkom počtu obyvateľstva. 

Tabuľka č. 11 Demografické trendy obyvateľstva 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkový 

demografický 

trend 

 

-2 

 

-4 

 

-5 

 

-3 

 

-5 

 

-5 

 

-12 

 

-11 

 

-5 

 

-3 

 

-10 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

Tabuľka č. 12 Predpokladaný počet obyvateľov v Hrhov do roku 2024 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Počet 

obyvateľov 

1104 1093 1085 1080 1082 1085 1085 1083 1079 1080 1081 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Na základe vyhodnotenia štatistických ukazovateľov sa predpokladá, že demografický vývoj  v 

obci Hrhov sa bude pravdepodobne znižovať.  Skutočný vývoj bude ovplyvňovaný meniacim 

sa životným štýlom, sociálnymi a ekonomickými podmienkami. 

 
 

Veková štruktúra obyvateľstva 

 
Demografický vývoj obyvateľstva sa odráža predovšetkým vo vekovej štruktúre obce. 

Všeobecným prejavom demografického vývoja obyvateľstva v obciach je väčšinou nepriaznivá 

veková štruktúra z hľadiska produktívnych vekových kategórií. Nasledujúca tabuľka prezentuje 

vekovú štruktúru obyvateľstva v r. 2013. Najväčší podiel pripadá na obyvateľov    v 

produktívnom    veku    (55,16    %),    najmenší    podiel    na    obyvateľov    v predproduktívnom 

veku (13,99 %). 

Tabuľka č. 13 Veková štruktúra obyvateľov za rok 2013 
 

 Predprodukt. Produktívne Poprodukt. Predprodukt. Produkt. Poprodukt. 

absolútne v % 

Muži 79 286 185 7,22 26,16 16,92 

Ženy 74 317 152 6,77 29,00 13,90 

Spolu 153 603 337 13,99 55,16 30,83 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
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V súvislosti s doterajším vývojom demografického salda môžeme predpokladať pokles počtu 

obyvateľov. Domnievame sa že skutočný vývoj bude ovplyvňovaný meniacim sa životným štýlom, 

sociálnymi a ekonomickými podmienkami a tým pádom sa  zmení aj počet aj veková štruktúra 

obyvateľstva. 

Tabuľka č. 14 Strom života obyvateľov v Hrhov v roku 2013 
 

Veková skupina Muži Ženy Spolu 

--
5 

   

0 – 5 23
49 

26
3 

49 

           6 - 10 27
41
41
83 

14
27
75 

41 

11 - 15 20
83 

25 45 

16 - 20 26 29 55 

21 - 25 39 33 72 

26 - 30 54 38 92 

31 - 35 43 39 82 

36 - 40 45 52 97 

41 - 45 43 31 74 

46 - 50 41 39 80 

51 - 55 40 40 80 

56 - 60 36 41 77 

61 - 65 41 34 75 

66 - 70 22 39 61 

71 - 75 25 24 49 

76 - 80 16 16 32 

81 - 85 7 17 24 

86 - 90 3 9 12 

91 - 95 2 3 5 

96  + 0 2 2 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
Graf č. 6 Strom života obyvateľov v Hrhove v roku 2013
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Poloha obce zabezpečuje jej obyvateľom kvalitnú školskú, sociálnu, technickú a dopravnú 

infraštruktúru. Prírast počtu obyvateľstva by mohol byť dôležitým faktorom rozvoja obce. 

 

Národnostná štruktúra 

 
Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo etnickej 

menšine. Z hľadiska národnostného zloženia môžeme konštatovať, že obyvateľstvo je prevažne  

maďarskej národnosti. Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 82 % 

obyvateľov sú Maďari, Slováci sú zastúpení 14 % obyvateľov, ostatné národnostné skupiny sú 

zastúpené iba minoritne. 

 

Tabuľka č. 15 Národnostné zloženie obyvateľstva 
 

Národnosť Muži Ženy Spolu 

Slovenská 76 80 156 

Maďarská 471 468 939 

Ukrajinská 1 0 1 

Česká 1 0 1 

Nemecká 0 1 1 

Moravská 0 3 3 

Rómska 0 0 0 

Iná 0 0 0 

Nezistená 20 19 39 

Spolu 569 568 1137 
Zdroj: SODB 2011 

 

Graf č. 7 Zloženie obyvateľstva z hľadiska národnosti 
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Náboženská štruktúra obyvateľstva 

 

 
Z hľadiska náboženského vyznania je štruktúra obyvateľstva rozdielna. Až 46 % všetkých 

obyvateľov obce Hrhov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, rovnaký podiel (46%) sa hlási k 

reformovanej cirkvi. 

Počas SODB 2011 väčšina obyvateľov obce Hrhov vyznával jednu z týchto vierovyznaní: 

Reformovaná kresťanská cirkev (46%), rímsko-katolícke (46 %) a evanjelické augsburského 

vyznania (1%). Veľkú skupinu tvoria obyvatelia, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu 

(4%). 

Náboženským vyznaním sa rozumie účasť obyvateľstva na náboženskom živote niektorej 

cirkvi, lebo vzťah k nej. Štruktúru obyvateľov obce podľa náboženského vyznania znázorňuje 

tabuľka. 

 

 

 

 

 

 
Tabuľka č. 16 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania 

 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu 

Gréckokatolická cirkev 0 4 4 

Pravoslávna cirkev 1 1 2 

Rímskokatolická cirkev 249 266 515 

Evanjelická cirkev  augsburksého 1 7 8 

Reformovaná kresťanská cirkev 267 249 516 

Evanjelická cirkev metodistická 1 2 3 

Apoštolská cirkev 0 0 0 

Cirkev československá husitská 0 0 0 

Cirkev adventistov siedmeho dňa 0 0 0 

Kresťanské zbory 0 0 0 

Náboženská spol.Jjehovovi 
svedkovia 

 

4 
 

2 
 

6 

Bez vyznania 20 16 36 

Iné 1 1 2 

Nezistené 25 20 45 

Spolu 569 568 1137 
Zdroj: SODB 2011 
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Graf č. 8 Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania 

 

 
Zdroj: SODB 2011 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

 
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva dáva predpoklad k ekonomickému rozvoju obce, vytvára 

možnosti na trhu práce a ovplyvňuje možností rozvoja trhu práce hospodársku aktivitu obce, 

najmä záujem o samostatné podnikanie. 

Na základe výsledkov sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vyzerala vzdelanostná 

štruktúra obyvateľov obce nasledovne: 

 

Tabuľka č. 17 Školské vzdelanie obyvateľov obce Hrhov 
 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
2011 

abs. v % 

Základné 267 23,48 

Učňovské (bez maturity) 194 17,06 

Stredné odborné (bez maturity) 111 9,76 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 44 3,86 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 219 19,26 

Úplné stredné všeobecné 58 5,10 

Vyššie odborné vzdelanie 16 1,40 

Vysokoškolské bakalárske 10 0,87 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, 48 4,22 

Vysokoškolské doktorandské 
 
 

3 0,26 

Bez školského vzdelania 140 12,31 

Nezistené 27 2,37 

Úhrn 1137 100 
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Graf č. 9 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

 
 

 

 

Ekonomická aktivita obyvateľstva 

 

 
Ekonomicky   aktívne   obyvateľstvo   sa   delí   na   samostatne   zárobkovo   činné   osoby    a 

zamestnancov. Podľa údajov zo sčítania ľudu v roku 2011 najviac ekonomicky aktívnych ľudí 

pracovalo v priemysle, stavebníctve resp. sa zaoberalo veľkoobchodom, maloobchodom, 

opravou motorových vozidiel. 
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Tabuľka č. 18 Štruktúra obyvateľov podľa ekonomickej aktivity 
 

Druh ekonomickej aktivity Spolu v % 

Osoby ekonomicky aktívne 592 52,06 

Pracujúci (okrem dôchodcov) 582 51,18 

Osoby na materskej dovolenke        2 0,17 

Pracujúci dôchodcovia       10 0,87 

Nezamestnaní 204 17,94 

Osoby na rodičovskej dovolenke       18 1,58 

Dôchodcovia 271 23,83 

Osoby domácnosti       11 0,96 

Deti do 16 rokov 152 13,36 

Študenti stredných škôl 55 4,83 

Študenti vysokých škôl      24 2,11 

Príjemcovia kapitálových príjmov       0 0 

Iný,  nezistení       18 1,58 

Úhrn obyvateľstva 1137 100 

Zdroj: SODB 2011 

Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva ktoré musí za prácou dochádzať je 76,95 %. Podľa 

ekonomickej činnosti sú pracujúci občania zamestnaní prevažne v odvetviach zameraných na 

priemyselnú výrobu, veľkoobchod a maloobchod, verejnú správu, dopravu      a stavebníctva. 

 

Tabuľka  č  19  Bývajúce  obyvateľstvo  ekonomicky  aktívne  podľa  odvetvia   ekonomickej 

činnosti 

 
Odvetvie ekonomickej činnosti 

Ekonomicky 
aktívne osoby 

spolu 

 

z toho dochádza do 

zamestnania 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 61 27 

Ťažba a dobývanie 1 1 

Priemyselná výroba 156 99 

Dodávka elektriny, plynu, pary a 
studeného vzduchu 

 

4 
 

3 

Dodávka vody, čistenie a odvod 
odpadových vôd, odpady a služby 

odstraňovania odpadov 

 
3 

 
2 

Stavebníctvo 34 21 

Veľkoobchod a maloobchod; doprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

 

123 
 

79 

Doprava a skladovanie 147 131 

Ubytovacie a stravovacie služby 23 11 

Informácie a komunikácia 5 4 

Finančné a poisťovacie činnosti 15 7 

Ostatné odborné, technické činnosti 17                  14 

Verejná správa 35                 23 

Vzdelávanie 38                 26 

Zdravotníctvo, sociálna práca 34                30 

 Ostatné činnosti 
 
 
 
 

9 5 

Zdroj: SODB 2011 
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Nezamestnanosť 

 

Ekonomicky   aktívne   obyvateľstvo   sa   delí   na   samostatne   zárobkovo   činné   osoby    a 

zamestnancov. Veľký počet zamestnancov cestuje za prácou do okolitých miest. Podľa 

ekonomickej činnosti sú pracujúci občania zamestnaní prevažne v odvetviach zameraných na 

priemyselnú výrobu, veľkoobchod a maloobchod, verejnú správu, dopravu a stavebníctva. 

Okres Rožňava dlhé roky patrilo medzi regióny Slovenska s priemernou úrovňou 

nezamestnanosti, miera nezamestnanosti v riešenom území je okolo celoštátneho priemeru. V 

období 2013- 2014 evidovaná miera nezamestnanosti v okrese Rožňava sa pohybovala medzi 

8-10 %. Pričom miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike bola okolo 12-13 %, 

teda v danom regióne bola  priaznivá zamestnanosť.  

Odvtedy však sa tieto hodnoty zmenili, /nezamestnanosť/ , žiaľ narástli. 

 
Tabuľka č. 20 Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v období 2004-2013 – regionálne 

porovnávanie 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Okres Rožňava 14,20 12,93 10,08 7,93 6,93 9,79 10,11 11,91 11,50 9,82 8,53 

Košický kraj 14,80 11,39 9,09 7,10 7,41 11,72 11,76 13,27 14,08 12,52 11,21 

Slovenská republika 13,07 11,36 9,40 7,99 8,39 12,66 12,46 13,59 14,44 13,50 12,29 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Tabuľka č. 21 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných podľa dĺžky evidencie v 

obci Hrhov v roku 2014 

Dĺžka evidencie 

 

Počet evidovaných nezamestnaných  

k 31. 12. 2015 

0-3 mesiacov 15 

4-6 mesiacov 19 

7-9 mesiacov 11 

10-12 mesiacov 4 

13-18 mesiacov 9 

19-24 mesiacov                              13 

25-30 mesiacov 5 

31-36 mesiacov 6 

37-42 mesiacov 4 

43-48 mesiacov 2 

nad 48 mesiacov 54 
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Tabuľka č. 22 Vývoj vekovej štruktúry evidovaných nezamestnaných v obci 

Hrhov v roku 2014 
 

 
Veková štruktúra 

Počet evidovaných 
nezamestnaných k 31.12.2015 

< 20 rokov 6 

>= 20 do < 25 rokov 13 

>= 25 do < 30 rokov 22 

>= 30 do < 35 rokov 14 

>= 35 do < 40 rokov 16 

>= 40 do < 45 rokov 11 

>= 45 do < 50 16 

>= 50 do < 55 18 

>= 55 do < 60 23 

>= 60 rokov 3 

Zdroj:UPSVAR,2014 
 

 
Tabulka č. 23 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných podľa vzdelanostnej 

štruktúry v obci  Hrhov v roku 2014 
 

 

Vzdelanostná štruktúra 
Počet evidovaných 

nezamestnaných k 

31313131.12.2015 10 – Neukončené základné vzdelanie 2 

11 – Základné vzdelanie 40 

12 – Nižšie stredné odborné vzdelanie 0 

13 – Stredné odborné vzdelanie 48 

14 – Úplné stredné odborné vzdelanie 38 

15 – Úplné stredné všeobecné vzdelanie 9 

16 – Vyššie odborné vzdelanie 1 

17 – Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 1 

18 – Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 3 

19 – Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 0 

Zdroj: UPSVAR,2014 
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Mzdy 
 

Mzda je jedným z najdôležitejších ukazovateľov  regiónu. Mikropriestor riešeného územia patrí 

na základe výšky priemerných mesačných nominálnych miezd medzi priemerné regióny 

Slovenska: príjmy obyvateľov mesta i okresu sú pod celoštátnym a krajským priemerom. 

V roku 2013 priemerná mesačná nominálna mzda v okrese Rožňava bola 815 EUR, kým 

priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku bola o 76 EUR vyššia. Najvyššiu mzdu 

poberali   zamestnanci   v odvetviach:   dodávka   elektriny,   plynu,   pary,   ďalej   finančné   a 

poisťovacie služby, počítačové programovanie a architektonické a inžinierske činnosti. 

 

 

Tabuľka č. 24 Vývoj priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca (EUR) 

v období 2010-2013 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Okres Rožňava 744 856 869 815 847 

Košický kraj 707 753 783 782 908 

Slovenská republika 828 853 881 891 957 
Údaje sú za podniky a organizácie s 20 a viac zamestnancami. 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2014 
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Tabuľka č. 25 Základné charakteristiky obývaných bytov v bytových domoch v obci Hrhov 
 

Obývané byty v bytových domoch 

 

S
p
o
lu

 

podľa celkovej podlahovej plochy bytu v m
2
 podľa zásobovania vodou (vodovod) podľa vybavenosti 

domácností 

podľa 

pripojenia z toho z toho 
 
 
 

<40 

 
 
 

40-80 

 
 
 

81-120 

 
 
 

120+ 

 

V
 b

y
te

 z
o
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o
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o
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ro
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n

éh
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im
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B
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o
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o
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M
o
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n
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n
 

O
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p
o
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ta
č/

 

n
o
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o
o
k

 

 

O
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b
n
é 
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N
a 

p
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n
ú
 

te
le

fó
n
n
u
 

li
n
k
u

 
 

N
a 

in
te

rn
et

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zdroj: SODB 2011 

 

 
Tabuľka č. 26 Základné charakteristiky obývaných bytov v rodinných domoch v obci Hrhov 

 

Obývané byty v rodinných domoch 

 

S
p
o
lu

 

podľa celkovej podlahovej plochy bytu v m
2
 podľa zásobovania vodou (vodovod) podľa vybavenosti 

domácností 

podľa 

pripojenia z toho z toho 
 
 
 

<40 

 
 
 

40-80 

 
 
 

81-120 

 
 
 

120+ 
V

 b
y
te
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o
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ro
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V
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y
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v
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n

éh
o
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Zdroj: SODB 2011 
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Tabuľka č. 27 Základné charakteristiky bytov v obci Hrhov – I. 
 

Byty 
 

S
p
o
lu

 

Obývané 
 

S
p
o
lu

 
Podľa formy vlastníctva Podľa počtu obytných miestností Podľa veľkosti obytnej plochy v m

2
 

Z toho Z toho Z toho 

Vlastné 
byty v 

byt. 

domoch 

Byty vo 
vlast. 

rodin. 

domoch 

 
Obecné 

byty 

 
Družstevné 

byty 

 
 

iné 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5+ 

 
 

<40 

 
 

40-80 

 
 

81-100 

 
 

100+ 

383 339  337 0 0 3 3 12 39 80 103     
Zdroj: SODB 2011 

 

 

 
Tabuľka č. 28 Základné charakteristiky bytov v obci Hrhov – II. 

 

Byty 

Obývané neobývané 

S
 n

ez
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o
u
 

o
b
ý
v
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o
sť

iu
 Podľa typu kúrenia Podľa zdrojov energie používaných na kúrenie 

S
p
o
lu

 

Podľa dôvodov neobývanosti 

Z toho Z toho Z toho 
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          44      
Zdroj: SODB 2011 
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Trvalo obývané domy vykazujú nepriaznivú vekovú štruktúru, priemerný vek domového fondu je nad celoslovenským priemerom. Od veku bytov 

čiastočne závisia aj všetky ostatné charakteristiky, počínajúc veľkosťou, až po ich technické vybavenie. Bývanie a jeho úroveň patria k dôležitým 

aspektom celkových životných podmienok obyvateľstva. Byt neplní iba materiálnu funkciu prirodzených potrieb rodiny ako základnej jednotky 

spoločnosti, ale zároveň je výraznou zložkou kultúrneho štandardu obyvateľstva a v nemalej miere aktívne pôsobí na regeneráciu ľudí. 

Tabuľka č. 29 Základné charakteristiky obývaného domového fondu v obci Hrhov 
 

Domy 

S
p
o
lu

 

obývané 

S
p
o
lu

 

Podľa typu Podľa formy vlastníctva Podľa obdobia výstavby 

Z toho Z toho Z toho 

rodinné 

domy 

bytov 

domy 

 

iné 
Fyzické 

osoby 

 

štát 
 

obce 
Iné 

právnické 

osoby 

Kombinácia 

vlastníkov 

 

iné 
Do 

roku 

1945 

 

1946-1990 
 

1991-2000 
2001 a 

neskôr 

           52 252 23 1 
Zdroj: SODB 2011 

 

Tabuľka č. 30 Základné charakteristiky neobývaného domového fondu v obci Hrhov 
 

Domy 

Neobývané  

 

S nezistenou 

obývanosťou 

S
p
o
lu

 

Podľa dôvodov neobývanosti Podľa obdobia výstavby 

V tom V tom 

Zmena 

vlastníkov 

Určené na 

rekreáciu 

Uvoľnené 

na   

prestavbu 

Nespôsobilé 

na bývanie 

Z iných 

dôvodov 

Do 

roku 

1945 

1946- 

1990 

1991- 

2000 

2001 a 

neskôr 

 

nezistené 

          44  
Zdroj: SODB 2011 
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Vybavenosť trvale obývaných domov a bytov 

 
Bytový fond sa sústreďuje prevažne v tradičných rodinných domoch. Pri porovnaní s 

priemernými ukazovateľmi štandardu bývania okresu Rožňava sa zistilo, že bytový fond v obci 

Hrhov sa vyznačuje priemerným plošným štandardom, najmä z hľadiska kritérií veľkosti 

obytnej plochy, počtu obytných miestností a počtu osôb na 1 obytnú miestnosť. Kvalita bývania 

len  mierne zaostáva za okresným priemerom. 

 

Tabuľka č. 31 Vybavenie obývaných bytov 

 Počet 

domácností/bytov 

Podľa zásobovania vodou (vodovod)  

- v byte zo spoločného zdroja  

- v byte z vlastného zdroja  

- mimo bytu  

- bez vodovodu  

Podľa zdrojov energie používaných na 

vykurovanie 

 

- plyn  

- elektrina  

- kvapalné palivo  

- pevné palivo  

Podľa vybavenosti domácností  

- zabudovaná vaňa alebo sprcha  

- splachovací záchod  

- mobilný telefón  

- osobný počítač/notebook  

- osobné auto  

Podľa pripojenia  

- na pevnú telefónnu linku  

- na internet  

Spolu  
Zdroj: SODB 2011 
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Technická infraštruktúra obce 
 
 

Technická infraštruktúra predstavuje veľmi dôležitý faktor pôsobiaci na ekonomický rozvoj 

obce. Vytvára podmienky pre kvalitné bývanie obyvateľstva, rozvoj podnikateľských aktivít   v 

obci a okolí a poskytuje dôležité služby pre obyvateľov. Poloha obce zabezpečuje jej 

obyvateľom  školskú, sociálnu, technickú a dopravnú infraštruktúru.  

 

Cestná sieť a dopravné systémy 

Cestné komunikácie – obec je na nadradený komunikačný systém napojený prostredníctvom 

št. cesty II. triedy č. E571 Rožňava – Košice, ktorá v dĺžke 1,5 km prechádza zastaveným 

územím  obce  Hrhov.  Cesta  zabezpečuje  spojenie  s obcami  Jablonov nad Turňou  a 

Dvorníky - Včeláre. S ostatnými okolitými obcami Bôrka a Zádiel cestné spojenie nie je 

vybudované (je možné len po nespevnených poľných cestách). 

 

Autobusová doprava 

Prioritnú úlohu  v dopravnej  obsluhe  obce  má  autobusová  doprava.  Autobusová  doprava  v 

súčasnosti zodpovedá potrebám obsluhy obce vrátane nárokov na zamestnaneckú aj školskú 

dochádzku obce. Verejnú hromadnú autobusovú dopravu zabezpečuje autobusová linka Košice 

- Dobšiná, Moldava nad Bodvou - Silická Jablonica, Košice - Rožňava. Diaľkové linky: 

Humenné - Bratislava, Bardejov – Rožňava. 

 

Železničná doprava 

Najbližšia železničná stanica sa nachádza v Rožňave, ktorá je 22 km vzdialená od obce. 

 

 

Letecká doprava 

Najbližšie letisko medzinárodného významu sa nachádza v Košiciach, vzdialené približne 50  

km. 

 

Vodovodná sieť 

Obec Hrhov má kompletné pokrytie verejným vodovodom. Je naň napojených 95% 

domácností.  
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Rozvodnú sieť pitnej vody prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  

Rožňava.  

Zásobovanie elektrickou energiou 

Prevádzkovateľom elektrickej siete v obci je Východoslovenská energetika a.s. Občianska, 

bytová a podnikateľská vybavenosť sú zásobované z viacerých trafostaníc, ktoré sú rovnomerne 

rozložené po obci. Trafostanice pokrývajú výkonovo požiadavky zásobovania elektrickou 

energiou. 

 

Plynofikácia 

S plynofikáciou obce Hrhov sa začalo v roku 1995, v súčasnosti je obec splynofikovaná cca na 

92 %. Na vykurovanie, prípravu TÚV v obci sa okrem zemného plynu používa pevné palivo, 

elektr. energia. Realizácia plynovodu v obci Hrhov mala dôležitý význam z hľadiska životnej 

úrovne obyvateľstva a životného prostredia, čím sa zlepšila čistota ovzdušia a zamedzilo  sa 

znečisťovaniu okolia. 

 

Telekomunikácie 

Pre každodennú komunikáciu s občanmi obec využíva miestny rozhlas, prostredníctvom 

ktorého občanov bezprostredne informuje o dianiach v obci, o podujatiach či o rôznych akciách. 

V obci je kvalitné pokrytie signálom operátorov mobilných sietí – Orange, Telecom  a O2. 

 
Odpadové hospodárstvo 

Obec je v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z .z. zodpovedná za nakladanie a likvidáciu 

komunálneho a drobného stavebného odpadu ktorý vzniká na území obce. Odvoz komunálneho 

odpadu zabezpečuje firma Fúra Košice, odpad odváža na skládku Štítnik /Rožňava/. 

Komunálny odpad je odvážaný dvojtýždenne domácnostiam a podľa dohody podnikateľom.  
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Tabuľka č. 32 Zhrnutie technickej infraštruktúry v obci Hrhov 

Stručné zhrnutie technickej infraštruktúry obce Hrhov 

Verejná kanalizácia Nie 

Verejný vodovod Áno 

Rozvodná sieť plynu Áno 

Káblová televízia Nie 

Mobilné siete Áno 

Internetová sieť Áno 

Pošta Áno 
Zdroj: obecný úrad 

 

 

Hospodársko – ekonomický potenciál obce 
 

 

Na ekonomickom rozvoji sa podieľajú predovšetkým podnikatelia v súkromnom sektore ale  aj 

miestna samospráva, ktorá vytvára podmienky pre ekonomický rozvoj. Je to najmä prostredníctvom 

svojho majetku a finančných zdrojov rozpočtu, pomocou ktorých vytvára podmienky pre rozvoj. 

 

Podnikateľská aktivita 

 

 

Ekonomický rozvoj v obci podnikatelia ovplyvňujú tým, že: 

- ponúkajú pracovné príležitosti 

- zabezpečujú pracujúcim obyvateľom osobné dôchodky /mzdy/ 

- odvádzajú miestne dane a vytvárajú časť podielových daní, ktoré tvoria základ pre 

financovanie samosprávnych úloh aj pre rozvojové programy 

- vytvárajú tovary a poskytujú služby pre miestny, regionálny a širší trh 

 

 

Významné postavenie v ekonomickom rozvoji má súkromný sektor, ktorý je charakterizovaný 

predovšetkým podnikateľmi živnostníkmi 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Najväčšie zamestnávatelia v obci 

 
Ekonomická štruktúra obce je diverzifikovaná a sformovala ju početná skupina živnostníkov 

zabezpečujúcich predovšetkým služby (  elektroinštalácia, plynoinštalácia, pohostinské služby, 

reštauračné služby). 

Početnejšia skupina živnostníkov je zameraná na obchodnú činnosť (potraviny, predaj textilu, 

predaj mäsa a údenín, priemyselný tovar). 
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Disponibilný obecný majetok a jeho využitie 

 

 

Majetok obce je dôležitým nástrojom rozvoja obce. Obec Hrhov nemá zriadené ani založené 

žiadne právnické osoby a tiež obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu. Obec Hrhov 

prevádzkuje správu cintorína a pohrebné služby. 
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Tabuľka č. 35 Hodnota a štruktúra aktív obce Hrhov v roku 2015 
 

Aktíva Hodnota v tis. € Štruktúra v % 

1. Neobežný majetok spolu (A+B+C) 762,94 94,61 

A. Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

B. Dlhodobý hmotný majetok celkom 519,03 64,37 

z toho   

-    pozemky 85,75 16,52 

-    stavby 420,92 81,10 

C. Dlhodobý finančný majetok 243,91 30,24 

2. Obežný majetok 40,94 5,08 

3. Časové rozlíšenie 2,49 0,31 

Majetok spolu (1+2+3) 806,37 100 

Majetková sila obce v € 737,76  

Zdroj: Obecný úrad, vlastné spracovanie 
 

 
 

Z tabuľky 35 vyplýva, že z celkovej hodnoty majetku najväčší  podiel  tvorí  neobežný majetok 

(93,03%)  z celkovej  hodnoty  majetku. Na jedného obyvateľa obce pripadá majetok v hodnote 

2391,03 €. 

 

Tabuľka č. 36 Hodnota a štruktúra pasív obce Hrhov v roku 2015 
 

Pasíva Hodnota v tis. € Štruktúra v % 

1.   Vlastné imanie spolu 721,20 89,44 

z toho   

- výsledok hospodárenia 721,20  

2.   Záväzky spolu 47,69 5,91 

z toho   

- rezervy 0,35 0,73 

- dlhodobé záväzky    0,34 0,01 

- krátkodobé záväzky 26,88 56,3 

3.   Časové rozlíšenie   37,48 4,65 

Vlastné imanie a záväzky spolu (1+2+3) 806,37 100 
Zdroj: obecný úrad, vlastné spracovanie 

 

 
Z hľadiska hodnotenia pasív tvorí vlastné imanie 89,44 % a záväzky 5,91% podiel na celkovej 

hodnote pasív. Dlhodobé záväzky sú tvorené záväzkami zo sociálneho fondu a krátkodobé 

záväzky tvoria predovšetkým záväzky voči dodávateľom, nevyfakturované dodávky, 

zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia. Časové rozlíšenie predstavujú 

výdavky budúcich období. 
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Občianska a technická vybavenosť 
 

 

Občianska vybavenosť obce Hrhov zahŕňa školské prevádzky, zdravotnícku službu, ,  kultúrne,  

spoločenské  tradície,  spoločenské  a športové organizácie. 

Tabuľka č 37 Spádovosť obce (stav k 31.12.2012) 
 

Ukazovateľ Miesto 

Sídlo matričného úradu Jablonov n/T 

Sídlo pracoviska daňového úradu Rožňava 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného 
zboru 

 

Rožňava 

Sídlo Okresného súdu Rožňava 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru 

 

Rožňava 

Sídlo pracoviska okresného úradu Rožňava 

Sídlo Územnej vojenskej správy Košice 

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava 

Sídlo Okresného úradu životného prostredia Rožňava 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

 

 

Zdravotníctvo 

 
V obci existuje zdravotné zariadenie, kde sa poskytuje všeobecná zdravotná starostlivosť pre 

dospelých trikrát týždenne. Najbližšia lekáreň sa nachádza v obci Jablonov nad Turňou. Okrem 

toho obyvatelia využívajú zdravotnícke služby blízkeho okresného mesta Rožňava. 
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Školstvo 

 
Školskú infraštruktúru obce tvorí budova Základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským  a 1 trieda vytvorená  ročník 1-4  s vyučovacím jazykom slovenským. 

Základná škola pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium. Činnosť základnej školy má 

nesporný vplyv na vyvážený rozvoj    v obci. Materská škola s vyučovacím 

jazykom maďarským plní kľúčovú úlohu v zlepšení pripravenosti žiakov pre vstup 

na ZŠ. 

Tabuľka č. 38 Vybrané charakteristiky materských škôl v obci Hrhov k 15. 9. 2014 
 

 

 
 

Územie, adresa 

 

 
 

Zriaďovateľ 

 

Triedy MŠ so 

starostlivosťou 

– celodennou 

Príprav. 
triedy 

v minulom 

škol. roku 

 

 
 

Učitelia 

triedy deti Triedy deti 

 Materská škola s VJM – Óvoda – 
Hrhov 365 – Tornagörgő 365 

 

Obec 

Hrhov 

 
1 

 
21 

 
1 

 
2 

 
2 

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, 2015 
 

 

 
Tabuľka č. 39 Vybrané charakteristiky základných škôl v obci Hrhov k 15. 9. 2014 

 
 

 

Územie, adresa 

 

 

Zriaďovateľ 

D
ru

h
 

Z
Š

 

O
rg

 

V
y
u
 

 

Ja
zy

k
 Triedy Žiaci 

 
U

či
te

li
a 

v ročníku 

1.-4.  1.-4.  

Základná škola – Alapiskola 
– Hrhov 46 – Tornagörgő 46 

 

Obec 

Hrhov 

 
1-4 

 
 

 
M 

 
2 

 
 

 
19 

 
 

 
4 

Základná škola – Alapiskola 
– Hrhov 46 – Tornagörgő 46 

 Obec Hrhov 

   
 

   1-4     S      1       9        1 

Poznámka: Org Vyu – organizácia vyučovania na I. stupni, 3 – trojtriedna – pre dva postupné 

ročníky je zriadená samostatná trieda a ďalšie dva postupné ročníky sú spojené do jednej triedy, 2 

– dvojtriedna – dva postupné ročníky sú spojené v jednej triede, ďalšie dva postupné ročníky sú 

spojené v druhej triede 

Jazyk: M – maďarský, S - slovenský 

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, 2015 

 

Tabuľka č. 40  Vývoj počtu žiakov na materských a základných škôl 
 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ZŠ 33 31 29         33 32   28 

MŠ  24 24 24 28 24 21 

Zdroj: Obecný úrad 
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Kultúrna infraštruktúra 

 
Obecný úrad sídli v centre obce. Za budovou OÚ sa nachádza rozostavaná budova, ktorá 

voľakedy bola plánovaná ako budova kultúrneho domu. Budova je v nepoužiteľnom stave. 

Domy kultúry kde sa organizujú  spomienkové slávnosti a oslavy, pamätné dni sa nachádzajú 

v dedine, je ich 2, obidve kresťanstvá / rímskokatolické kresťanstvo, reformované kresťanstvo/ 

majú vlastný kultúrny dom. Poslanie kultúrnych domov je sprostredkovať informácie a 

poznatky z kultúry, vedy a techniky, organizovať kultúrne programy, koncerty, divadelné 

predstavenia a pod.  

 

Spoločenské organizácie v obci Hrhov 

 

Csemadok,  

Kultúrne spolky a hudobné skupiny v obci Hrhov 

Mezei virágok énekcsoport, Shotgun rocková skupina 

Občianske združenia v obci Hrhov: 

Futbalový klub, YMCA, JDS, Dobrovoľný hasičský zbor, Palota 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, stav k 26. 6. 2015 

 

 

   Kultúrne pamiatky obce Hrhov: 

Dominantami obce Hrhov jepôvodne gotický rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa s obraným 

 múrom a nízkou hranolovou vežou. 

Tento v súčastnosti klasicistický kostol bol prestavaný v roku 1823. 

Veža v opevnení tvorí južnú stranu areálu kostola. 

 

Nízka hranolová veža je ukončená ihlanovou strechou zastrešenou kamennými platňami. 

 

V kostole je umiestnený gotický náhrobný kameň Juraja Bebeka z ružového mramoru z roku 1381. 

 

kostol klasicistický  reformovanej cirkvi 

Ďalšou významnou pamiatkou v obci je kostol klasicistický  reformovanej cirkvi. 

Základný kameň kostola bol položený 16. marca 1784. 

 

Veža kostola bola pristavaná v rokoch 1795-96. 
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Kostol v roku 1846 vyhorel. 

Dnešné zariadenie kostola bolo vyrobené v roku 1852. 

Organ je z roku 1886, vyrobený bol u budapeštianskeho majstra Lászlóa Országha. 

 

 

 

 

Z ďalších pamiatok je to kaplnka z roku 1780 v tradičnom ľudovom prevedení s neskorobarokovou 

drevenou polychromovanou drevorezbou Sv. Jána Nepomuckého, technická pamiatka starý vodný 

mlyn, ktorá sa nachádza uprostred obce, niekoľko sedliackych domov z konca 19. storočia a 

začiatku 20. storočia. 

Stará vinohradnícka obec je v súčasnosti súčasťou Turnianskej vínnej cesty a má aj vlastný náučný 

chodník. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Nepomuck%C3%BD
http://www.slovensky-kras.eu/info/turnianska-vinna-cesta/
http://www.slovensky-kras.eu/info/wp-content/uploads/2013/07/dsc01033.jpg
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A. II Analýza vonkajšieho prostredia 

 

 
Košický kraj 

Poloha, rozloha, geografické podmienky 

 
 

Košický kraj leží na juhovýchode Slovenska. Z juhu ho ohraničuje slovensko-maďarská a z 

východu slovensko-ukrajinská štátna hranica. 

Počet obyvateľov: 770508 

Rozloha: 6 753 km² 

Metropolou kraja a celého východného Slovenska sú Košice - centrum obchodu, remesiel, kultúry a 

vzdelanosti celého regiónu. Košice sú druhým najväčším mestom Slovenska a oplývajú množstvom 

kultúrnohistorických pamiatok. 

V južnej a juhovýchodnej časti regiónu Gemer leží Národný park Slovenský kras. Jeho viaceré jaskyne 

a priepasti sú zaradené medzi pamiatky UNESCO. Z kultúrno-historických pamiatok zaujmú 

najmä hrady (Krásna Hôrka) alebo ich zrúcaniny, viaceré kaštiele (Betliar) a mnohé kostoly roztrúsené 

po gemerskej vetve Gotickej cesty. 

Región dolného Zemplína vo východnej časti Košického kraja charakterizuje najmä vynikajúce tokajské 

víno. Medzi najnavštevovanejšie turistické lokality Dolného Zemplína patrí okolie vodnej 

nádrže Zemplínska šírava. 

Prírodným skvostom Spiša je Národný park Slovenský raj.Spišský hrad s okolím (najväčší hradný 

stredoveký komplex v strednej Európe, Spišské Podhradie, cirkevné mestečkoSpišská Kapitula, gotický 

kostolík v Žehre) bol zaradený medzipamiatky UNESCO. 

Najväčšie atrakcie: 

Kultúrno-historické pamiatky mesta Košíc, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Dobšinská ľadová 

jaskyňa, Domica,Jasovská jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, vodná nádrž Zemplínska šírava, Herliansky 

gejzír, hrad Krásna Hôrka,kaštieľ Betliar, Slovenský raj, Spišský hrad a okolie, lyžiarske 

stredisko Plejsy, Vinianske jazero, Morské oko, Košice - Kavečany: najväčšia ZOO na Slovensku a 

svojou rozlohou aj v strednej Európe (288 ha), drevené kostolíky v Ruskej Bystrej (UNESCO) a Inovce, 

klimatické kúpele Štós. 

Okresy: Košice 1, Košice 2, Košice 3, Košice 4, Košice okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, 

Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov. 

 

Demografické východiská 

 

Demografická analýza obyvateľstva Košického kraja : 

http://slovakia.travel/kosice-mestska-pamiatkova-rezervacia
http://slovakia.travel/narodny-park-slovensky-kras
http://slovakia.travel/prirodne-pamiatky-unesco
http://slovakia.travel/hrad-krasna-horka
http://slovakia.travel/kastiel-betliar
http://slovakia.travel/goticka-cesta
http://slovakia.travel/tokajska-vinna-cesta
http://slovakia.travel/tokajska-vinna-cesta
http://slovakia.travel/zemplinska-sirava
http://slovakia.travel/narodny-park-slovensky-raj
http://slovakia.travel/spissky-hrad
http://slovakia.travel/spisska-kapitula
http://slovakia.travel/goticka-cesta
http://slovakia.travel/goticka-cesta
http://slovakia.travel/prirodne-pamiatky-unesco
http://slovakia.travel/ochtinska-aragonitova-jaskyna
http://slovakia.travel/dobsinska-ladova-jaskyna
http://slovakia.travel/dobsinska-ladova-jaskyna
http://slovakia.travel/jaskyna-domica
http://slovakia.travel/jasovska-jaskyna
http://slovakia.travel/gombasecka-jaskyna
http://slovakia.travel/zemplinska-sirava
http://slovakia.travel/herliansky-gejzir
http://slovakia.travel/herliansky-gejzir
http://slovakia.travel/hrad-krasna-horka
http://slovakia.travel/kastiel-betliar
http://slovakia.travel/relax-center-plejsy
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V Košickom kraji žilo k 31.12.2014 spolu 795 565 obyvateľov, z čoho takmer tretina (239 464 

obyvateľov, 30%) žila v krajskom meste Košice. Hustota obyvateľov na 1 km2 dosiahla 117,7 

obyvateľov, čo je o 7,2 obyvateľov viac než v priemere za Slovensko. Na počte obyvateľov SR sa 

Košický kraj podieľal 14,7%. Počet žien je dlhodobo mierne vyšší, ako počet mužov, s mierne 

klesajúcou tendenciou v čase. K najhustejšie osídleným patria štyri okresy ležiace na území mesta 

Košice, podstatne redšie je osídlenie v okrese Sobrance, Gelnica a Rožňava.  

 

Na úrovni okresov Košického kraja dosiahlo v roku 2014 celkový úbytok obyvateľstva až sedem 

okresov, najvýraznejší úbytok zaznamenali okresy mesta Košice – Košice III (- 6,03‰), Košice I (-

4,11‰) Košice II (-2,22‰), a okresy Sobrance (-3,29‰) a Rožňava (- 3,26%) 

  

Podľa sčítania z roku 2011 žije v Košickom kraji 73,3% obyvateľov slovenskej národnosti, 9,4% 

maďarskej národnosti a 4,6% obyvateľstva rómskej národnosti. Ostatné národnosti (česká, rusínska, 

ukrajinská, nemecká) sa podieľajú na celkovom počte obyvateľstva Košického kraja podielom menším 

ako 1%. 

V Košickom kraji je možné pozorovať výrazné zmeny v demografickom vývoji, ktoré sú odrazom 

ekonomickej a sociálnej situácie kraja. Prejavuje sa dlhodobá tendencia spomaľovania reprodukcie 

obyvateľstva. Z ostatných demografických procesov dochádza k miernemu znižovaniu sobášnosti a 

rozvodovosti. Pokračuje proces starnutia obyvateľstva.  

 

Ekonomické a sociálne špecifiká 

 

 

Ku koncu roka 2014 bolo v Košickom kraji spolu 366 674 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo 

predstavuje 46,1% z celkového počtu obyvateľstva kraja. Oproti celoslovenskému priemeru dosahuje 

Košický kraj nižší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov cca o 3,5% (podiel v SR ku koncu roka 

2014 dosiahol hodnotu 49,8%). Z priestorového hľadiska je najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov 

v meste Košice, ich podiel zaberá takmer tretinu z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov 

kraja (30,5%). Z ostatných okresov je najviac ekonomicky aktívnych obyvateľov v okrese Košice – 

okolie (15,3%), Michalovce (13,7%) a v okrese Trebišov (13,6%). 

 

Počet zamestnancov v Košickom kraji je v sledovanom období rokov 2008 – 2014 na približne stabilnej 

úrovni 160 – 170 tisíc osôb, ku koncu roku 2014 bol evidovaný priemerný počet zamestnancov v 

Košickom kraji na úrovni 166 894 osôb. Zamestnanosť v Košickom kraji podľa ekonomickej štruktúry 

(odvetvia SK NACE) bola ku koncu roka 2014 najvyššia v oblasti priemyselnej výroby, ktorá tvorí až 
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23,72% z celkovej zamestnanosti v kraji. Medzi významne zastúpené oblasti patrí aj veľkoobchod a 

maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (12,18%), vzdelávanie (11,47%) a verejná 

správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie (10,09%).
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Na území Košického kraja je rozhodujúcich niekoľko odvetví, v ktorých sa zhodnocuje 

potenciál kraja z pohľadu ľudských zdrojov a materiálno-surovinovej základne (drevo, nerasty, 

stavebné hmoty, tradičné výroby). Ide predovšetkým o odvetvia – strojársky, drevospracujúci, 

hutnícky a elektrotechnicky priemysel, geológia a baníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, 

cestovný ruch a služby. Z pohľadu priemyselnej štruktúry sú najvýznamnejšími sektormi v kraji 

hutnícky, strojársky, chemický a IKT a elektrotechnický priemysel. Dominujúce je bezpochyby 

hutníctvo, ktoré tvorí 60% priemyselnej produkcie regiónu a 50% jeho exportu. V tomto 

odvetví pôsobí aj najväčšia spoločnosť v kraji U.S. Steel Košice. Čoraz väčší ekonomický 

význam, ako aj význam v oblasti zamestnanosti získava priemysel informačno-komunikačných 

technológií. 

 

Na celom území kraja je dobre vybudovaná hustá sieť školských zariadení. 

Materské školy Košický kraj je charakteristický vyšším prirodzeným prírastkom obyvateľstva, 

ktoré pozitívne ovplyvňuje rast počtu obyvateľov. Počet škôl i počet žiakov v Košickom kraji 

mali v posledných rokoch klesajúci trend, čo súvisí s demografickým vývojom a postupným 

znižovaním podielu predproduktívnej zložky obyvateľstva, čo sa odráža v následnej 

racionalizácii siete škôl a školských zariadení. Počet materských škôl v košickom kraji v roku 

2014 bol 440. Počet základných škôl v roku 2014 bol 310.Počet stredných škôl v roku 2014 bol 

59. 

 Na území Košického kraja sídlia 3 verejné vysoké školy, ktoré majú charakter univerzitných 

vysokých škôl a 1 súkromná vysoká škola neuniverzitného charakteru.. Technická univerzita v 

Košiciach poskytuje vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov. Má 9 fakúlt 

(hutnícka, strojnícka, elektrotechniky a informatiky, stavebná, ekonomická, výrobných 

technológií so sídlom v Prešove, umení, letecká a fakulta baníctva, ekológie, riadenia a 

geotechnológií), ktoré vzdelávajú nielen v technických disciplínach, ale aj v oblasti 

ekonomických vied, či umenia. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytuje 

trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov na 5 

fakultách (lekárska, prírodovedecká, právnická, filozofická a verejnej správy). Univerzita 

veterinárskeho lekárstva v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, 

vzdelávajúca budúcich odborníkov v oblasti veterinárskeho lekárstva. Vysoká škola 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach je súkromná vysoká škola zabezpečujúca 

vysokoškolské štúdium prvého stupňa zameraného na prípravu odborníkov v oblasti ochrany 

osôb a majetku. 
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Zdravotná starostlivosť v kraji je zabezpečovaná vo fakultnej nemocnici v Košiciach, v 

nemocniciach s poliklinikou, samostatnými poliklinikami a odbornými liečebnými ústavmi.“ 

 

Košický kraj mapa 
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Okres Rožňava  

 

  Okres Rožňava je okres v Košickom kraji na Slovensku. Správne sídlo okresu je mesto Rožňava. 

 

Základné údaje 

Územie okresu patrí do južnej časti centrálno-karpatského pásma Západných Karpát. Rozloha okresu 

je 1620,55 km2, čo z výmery Slovenskej republiky činí 3,3 % a tým ho radí na 9. miesto v rámci SR. 

Jeho južná hranica tvorí súčasne štátnu hranicu s Maďarskom. Na východe susedí s okresom Košice 

okolie, na juhozápade a západe s okresom Revúca, na západe s okresom Brezno a na severe s okresmi 

Poprad a Spišská Nová Ves a na severovýchode s okresom Gelnica. Územie okresu je výrazne členité 

s bohatou reliéfovou štruktúrou. Nájdeme tu horské až vysokohorské prostredie, ale aj údolné nivy a 

údolia riek s aktívnou poľnohospodárskou výrobou. Najvyšším bodom je Stolica (1476 m n. m.) a 

najnižším Hrhov - Turniansky potok (185 m n. m.)  

 

Hospodárstvo 

Z pohľadu historického malo toto územie v minulosti veľký hospodársky význam. Vďačilo za to 

veľkému výskytu nerastných surovín (zlato, striebro, meď, železná ruda a. i.). Svojou rozvinutou 

baníckou a železiarskou technológiou (nemecká kolonizácia) a produkciou patrilo dlhé obdobie k 

najväčším producentom drahých kovov a najmä železa v celom Uhorsku. Postavenie regiónu bolo v 

minulosti limitované aj postavením a vplyvom vtedajších najsilnejších rodov, ktorým patrila veľká 

časť Gemera. Aj keď boli na Gemeri medzi jednotlivými rodmi veľké spory a nejednotnosť, od ich 

majetku, vojenskej sily, diplomacie a vzťahu ku kráľovskej moci sa odvíjal ďalší rozvoj tohto regiónu. 

Z tohto pohľadu zohrali na Gemeri najväčšiu úlohu rody Bebekovcov (13. - 16. stor.) a po nich rod 

Andrássyovcov (od 17. do 20. stor.). 

 

Rozvojová stratégia 

V súčasnosti je najväčším problémom okresu veľká nezamestnanosť, ktorá dosahuje 25 %. Vznikla v 

r. 1990 až 2000 odstránením prezamestnanosti v štátnom a družstevnom sektore, útlmom baníctva a 

zánikom štátnych podnikov. Z pohľadu zamestnanosti sa môže okres Rožňava spoliehať na priemysel, 

dopravu, poľnohosp., lesné hospodárstvo, bytové hospodárstvo, štátnu a verejnú správu a 

zdravotníctvo. Súkromný sektor ešte nestihol vytvoriť podmienky pre efektívne využitie možností, 

ktoré región poskytuje. Možnosti ďalšieho rozvoja a zníženia nezamestnanosti sú hlavne v 

efektívnejšom využití a spracovaní surovinového potenciálu (nerastné suroviny, drevná hmota), 

zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, v rozvoji cestovného ruchu a s ním súvisiacej 

infraštruktúry, v dobudovaní kvalitnejšej cestnej siete a v lepšom využití kvalifikovaných ľudských 

zdrojov. 
 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ick%C3%BD_kraj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava
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Klimatické pomery Klimaticky hodnotené územie patrí do mierne teplej, vlhkej oblasti, 

klimatogeograficky do mierne chladnej horskej klímy. Priemerná teplota v januári je – 6 oC, v júli 12 

oC. Ročné zrážky sa pohybujú medzi 800 – 1 000 mm. Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou je 

170. Priemerná vrstva snehu v doline je 40 cm, na kopcoch 100 cm. 

 

 

Okres Rožňava  podľa územnosprávneho členenia je ohraničený okresmi Poprad,Brezno, Spišská 

Nová Ves, Košice, Gelnica, Revúca. 

 

 

 

 

Okres Rožňava mapa 
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Mestá a obce v okrese Rožňava: 

Ardovo Betliar  Bohúňovo 

Bôrka  Brdárka  Bretka  

Brzotín Čierna Lehota  Čoltovo  

Čučma Dedinky  Dlhá Ves  

Dobšiná  Drnava  Gemerská Hôrka  

Gemerská Panica  Gemerská Poloma  Gočaltovo  

Gočovo Hanková  Henckovce 

Honce Hrhov Hrušov 

Jablonov nad Turňou  Jovice  Kečovo  

Kobeliarovo Koceľovce Kováčová  

Krásnohorská Dlhá Lúka  Krásnohorské Podhradie  Kružná 

Kunova Teplica  Lipovník  Lúčka 

Markuška  Meliata  Nižná Slaná  

Ochtiná Pača  Pašková  

Petrovo  Plešivec  Rakovnica 

Rejdová  Rochovce Roštár 

Rozložná Rožňava  Rožňavské Bystré  

Rudná Silica Silická Brezová  

Silická Jablonica  Slavec  Slavoška  

Slavošovce  Stratená  Štítnik 

Vlachovo  Vyšná Slaná  

 

 

 

http://www.e-obce.sk/obec/ardovo/ardovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/betliar/betliar.html
http://www.e-obce.sk/obec/bohunovo/bohunovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/borka/borka.html
http://www.e-obce.sk/obec/brdarka/brdarka.html
http://www.e-obce.sk/obec/bretka/bretka.html
http://www.e-obce.sk/obec/brzotin/brzotin.html
http://www.e-obce.sk/obec/ciernalehota-kosice/cierna-lehota.html
http://www.e-obce.sk/obec/coltovo/coltovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/cucma/cucma.html
http://www.e-obce.sk/obec/dedinky/dedinky.html
http://www.e-obce.sk/obec/dlhaves/dlha-ves.html
http://www.e-obce.sk/obec/dobsina/dobsina.html
http://www.e-obce.sk/obec/drnava/drnava.html
http://www.e-obce.sk/obec/gemerskahorka/gemerska-horka.html
http://www.e-obce.sk/obec/gemerskapanica/gemerska-panica.html
http://www.e-obce.sk/obec/gemerskapoloma/gemerska-poloma.html
http://www.e-obce.sk/obec/gocaltovo/gocaltovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/gocovo/gocovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/hankova/hankova.html
http://www.e-obce.sk/obec/henckovce/henckovce.html
http://www.e-obce.sk/obec/honce/honce.html
http://www.e-obce.sk/obec/hrhov/hrhov.html
http://www.e-obce.sk/obec/hrusov-kosice/hrusov.html
http://www.e-obce.sk/obec/jablonovnadturnou/jablonov-nad-turnou.html
http://www.e-obce.sk/obec/jovice/jovice.html
http://www.e-obce.sk/obec/kecovo/kecovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/kobeliarovo/kobeliarovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/kocelovce/kocelovce.html
http://www.e-obce.sk/obec/kovacova-kosice/kovacova.html
http://www.e-obce.sk/obec/krasnohorskadlhaluka/krasnohorska-dlha-luka.html
http://www.e-obce.sk/obec/krasnohorskepodhradie/krasnohorske-podhradie.html
http://www.e-obce.sk/obec/kruzna/kruzna.html
http://www.e-obce.sk/obec/kunovateplica/kunova-teplica.html
http://www.e-obce.sk/obec/lipovnik/lipovnik.html
http://www.e-obce.sk/obec/lucka-kosice/lucka.html
http://www.e-obce.sk/obec/markuska/markuska.html
http://www.e-obce.sk/obec/meliata/meliata.html
http://www.e-obce.sk/obec/niznaslana/nizna-slana.html
http://www.e-obce.sk/obec/ochtina/ochtina.html
http://www.e-obce.sk/obec/paca/paca.html
http://www.e-obce.sk/obec/paskova/paskova.html
http://www.e-obce.sk/obec/petrovo/petrovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/plesivec/plesivec.html
http://www.e-obce.sk/obec/rakovnica/rakovnica.html
http://www.e-obce.sk/obec/rejdova/rejdova.html
http://www.e-obce.sk/obec/rochovce/rochovce.html
http://www.e-obce.sk/obec/rostar/rostar.html
http://www.e-obce.sk/obec/rozlozna/rozlozna.html
http://www.e-obce.sk/obec/roznava/roznava.html
http://www.e-obce.sk/obec/roznavskebystre/roznavske-bystre.html
http://www.e-obce.sk/obec/rudna/rudna.html
http://www.e-obce.sk/obec/silica/silica.html
http://www.e-obce.sk/obec/silickabrezova/silicka-brezova.html
http://www.e-obce.sk/obec/silickajablonica/silicka-jablonica.html
http://www.e-obce.sk/obec/slavec/slavec.html
http://www.e-obce.sk/obec/slavoska/slavoska.html
http://www.e-obce.sk/obec/slavosovce/slavosovce.html
http://www.e-obce.sk/obec/stratena/stratena.html
http://www.e-obce.sk/obec/stitnik/stitnik.html
http://www.e-obce.sk/obec/vlachovo/vlachovo.html
http://www.e-obce.sk/obec/vysnaslana/vysna-slana.html
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A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia 

 

 
Zhodnotenie súčasného stavu obce Hrhov predstavuje dôležitý vstup a informačnú 

základňu pre tvorbu spracovania stratégie rozvoja obce. Na základe zhodnotenia súčasného 

stavu bude možné navrhnúť stratégiu rozvoja obce na vopred stanovené obdobie. 

 

SWOT analýza 

 

 

SWOT analýza je univerzálna analytická technika zameraná na zhodnotenie vnútorných a 

vonkajších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácie alebo nejakého konkrétneho zámeru 

(napríklad nového produktu či služby). Najčastejšie je SWOT analýza používaná ako situačná 

analýza v rámci strategického riadenia. SWOT je akronym z počiatočných písmen anglických 

názvov jednotlivých faktorov: 

 

 

 

S 
Strengths 

(Silné stránky) 

W 
Weaknesses 

(Slabé stránky) 

O 
Opportunities 

(Príležitosti) 

T 
Threats 

(Ohrozenia) 
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Tabuľka č. 43 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá  geografická  poloha obce , 
Prírodné bohatstvo -Slovenský Kras, 
poľovnícky revír , História 

nedostatočné využívanie potenciálu 
 

   vidieckeho cestovného ruchu blízkosť veľkého  mesta Košice vysoká miera nezamestnanosti 

 a okresného mesta Rožňava nedostatok pracovných príležitostí 

existencia školských a predškolských 

zariadení 

 

 

 

 

 

 v obci a jej okolí 

 
organizovanie športových a kultúrno- Veľmi zlý technický stav kultúrneho 

domu 
           spoločenských podujatí zlý stav miestnej komunikácie 

existencia verejného vodovodu Nevysporiadané majetkové vzťahy 

 Plynovod, elektrická sieť 

 
absencia domu dôchodcov, amfiteátra 

a trhoviska, absencia cyklotrasy 


 

nevyhovujúci stav verejnej zelene 

existencia vandalizmu a kriminality 

 v obci 

Príležitosti Ohrozenia 

možnosti čerpania prostriedkov z fondov starnutie populácie obce 

 EÚ a zo štátneho rozpočtu nevysporiadané vlastnícke vzťahy 

rozvoj vidieckej turistiky  k pôde 

vytvorenie nových pracovných miest nedostatok finančných prostriedkov 

možnosti využívania alternatívnych nezáujem podnikať na území obce 

 zdrojov energie pomalý rast tvorby pracovných miest 

pomoc  mladým  rodinám  pri   získavaní odliv kvalifikovanej pracovnej sily 

 bývania v obci zvyšovanie  administratívnej  záťaže  vo 

   verejnej správe 

  
pokles počtu žiakov v MŠ,  ZŠ 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Tabuľka č. 44 STEEP analýza 
 

Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické Politické Hodnoty 

Starnutie 

populácie 

Dostupná 

technológia 

Možné 

finančné 

zdroje 

Podpora 

tvorby 

a ochrany 

ŽP 

Politika 

vlády 

Zmena 

postojov 

k miestnemu 

rozvoju 

Zvyšovanie 

ekonomickej 

závislosti 

obyvateľstva 

Úroveň 

technológie 

poskytovateľa 

Vplyv 

daňovej 

politiky 

Politika ŽP Legislatíva Spolupráca 

Životný štýl Kontakt 
s obyvateľmi 

prostredníctvom 

technológie 

Nové trhy 

a nové 

príležitosti 

Možnosti 

obnovy 

a tvorby 

Zmena 

vlády ako 

výsledok 

volieb 

Organizačná 

štruktúra a 

kultúra 

Zmeny 

postojov 

a správania 

Technológia 

využívaná 

obyvateľmi, 

podnikateľmi 

Stagnujúce 

klesajúce 

trhy 

v niektorých 

poskyt. 

službách 

Dopad ŽP Štandardy 

na politickej 

scéne 

Osobné 

hodnoty 

Zdroj: vlastné zdroje 
 

 
Tabuľka č. 45 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

 

Druh rizika Objekt rizika Zdroj rizika 
Nežiaduce 

dôsledky 
Pravdepodobnosť 

Individuálne  Vandali Znehodnocovanie 70 % 

Technické Infraštruktúra 

občianskej 

vybavenosti 

Časový faktor  70 % 

Ekologické Životné 

prostredie 

Obyvatelia 

obce 

Vytváranie 

čiernych skládok 

a znečisťovanie 

územia 

50 % 

Sociálne Nezáujem 

občanov 

Starnúce 

obyvateľstvo 

Nízka kvalita 

spoločenského 

života 

60 % 

Ekonomické Rozpočet obce Štát a jeho 

politika 

Nízke zdroje na 

rozvoj obce 

70% 

Zdroj: vlastné zdroje 
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Strategická časť 
 

Zámerom tejto kapitoly je identifikácia prioritných rozvojových oblastí obce a stanovenie 

strategických cieľov, priorít a opatrení predstavujúcich rozvojovú stratégiu obce na základe 

komplexnej analýzy územia obce Hrhov a určenia slabých a silných stránok, príležitostí a 

ohrození   a   na   základe   ďalších   programových   dokumentov   Slovenskej   republiky    

a Košického samosprávneho kraja. 

 

Strategická časť obsahuje: 

 
 víziu územia 

 

 strategický cieľ obce 

 

 výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja. 
 

 

 

 

Vízia obce Hrhov 

Obec Hrhov bude obcou poskytujúcou priaznivé podmienky pre harmonický život 

obyvateľov. Obec sa stane konkurencieschopnou obcou poskytujúcou kvalitné služby pre 

obyvateľov obce a bude ohľaduplne využívať svoje prírodné bohatstvo, kultúrne a historické 

dedičstvo za účelom jeho ekonomického a ekologického zveľaďovania. 

Strategický cieľ obce Hrhov 

Strategickým cieľom obce je dosiahnuť trvalo udržateľný hospodársky rast založený na miestnych 

zdrojoch , zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce zvýšením kvality sociálnych služieb 

a zvýšením kvality životného prostredia. 

 

 
Strategický cieľ v hospodárskej oblasti: Trvalo udržateľný hospodársky rast založený na 

miestnych zdrojoch. 

Strategický cieľ v sociálnej oblasti: Zvýšenie kvality a kvantity sociálnych služieb 

pre obyvateľov obce. 

Strategický cieľ v environmentálnej oblasti: Kvalitné životné prostredie v obci Hrhov 
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Tabuľka č. 46 Hierarchia cieľov v štruktúre strategického dokumentu 

Vízia 

1. Prioritná oblasť - 

Hospodárska 

2. Prioritná oblasť - 

Sociálna 

3. Prioritná oblasť - 

Environmentálna 

Trvalo udržateľný 

hospodársky rast založený na 

miestnych zdrojoch. 

Zvýšenie kvality a kvantity 

sociálnych služieb pre obyvateľov 

obce. 

Kvalitné životné prostredie v 

obci Hrhov 

Opatrenie 1.1 

Bezpečnosť 

dopravy 

     

1.1.1 Oprava 

ciest  

 

1.1.2 

-Oprava 

chodníkov  

 

  1.1.3        

Vybudovanie 

kontrolných 

a informačných 

tabúľ, 

 

  1.1.4 

Výstavba par- 

kovísk 

 

  1.1.5 

- Oprava, 

výmena 

verejného 

osvetlenia 

 

 1.2 

 -Zateplenie 

obecných budov 

 

 1.3. 

 Vysporiadanie       

a odkúpenie 

pozemkov,  

  

1.4 

Sebestačnosť-

energetická, 

potravinárska, 

služby 

 

 Opatrenie 2.1 

Podpora 

bývania ,DSS 

,technologia 

 

2.1.1 

-Výstavba 

nájomných 

bytov 

2.1.2-

Ubytovacie 

zariadenie 

 

2.1.3 

-Výstavba 

nového DSS  

 

   

2.2. 

Modernizácia 

IKT 

technológie 

obecného 

úradu  

 

2.2.1 

Zabezpečenie 

verejného 

prístupu 

k internetu  

 

2.3 

Podpora 

pohybových 

aktivít 

obyvateľov 

 

 

2.3.1 

-Výstavba 

telocvične 

2.3.2 

-Výstavba 

multifunkčného 

ihriska, dráha 

na kolieskové 

korčule, 

tenisový kurt 

2.3.3 

-Výstavba 

športového 

fitness centra 

2.4 

Rekonštrukcie 

Podpora rozvoja 

vzdelávania 

2.4.1 

-Rekonštrukcia , 

plynofikácia ZŠ 

a MŠ-výmena 

okien a strechy 

2.4.2 

Vytvorenie 

MKS 

v budove 

MŠ , 

využitie na 

kultúrno-

spoločenské 

účely 

2.5 

Rozvoj, úprava 

verejných 

priestranstiev 

2.5.1 

-Rekonštrukcia 

strechy  

domu smútku 

2.5.2 

Výstavba 

multifunkčného 

kultúrneho 

domu so sálou 

pre cca 200 

osôb,  

 

  

2.5.3 

-Výstavba 

vidieckého 

domu, 

turistického 

centra 
 

2.5.4 

-Výstavba 

amfiteátra 
 

 

2.6 

Podpora 

kultúrnych 

podujatí 
 

  

2.6.1 

Organizovan

ie tradičných 

kultúrnych 

festivalov 

Opatrenie 

3.1 

Ochrana 

ŽP  

 

3.1.1-

Čističky 

odpadových 

vôd 

  

3.1.2-

Odvedenie 

dažďových 

vôd 

 

3.1.3-

Výsadba 

zelene  

 

3.1.4 

Revitalizá

cie 

vodopádu

+areál 

 

3.1.5 

Výstavba 

zberného  

dvora so 

strojmi,mini

malizácia 

odpadov 
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Programová časť 
 

 
Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť. Táto časť obsahuje zoznam opatrení    a 

aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť PHSR obce Hrhov 

obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej politike. Strategickým cieľom rozvoja obce na roky 2015 -2025 je dosiahnuť 

trvalo udržateľný hospodársky rast založený na miestnych zdrojoch , zlepšiť kvalitu života 

obyvateľov obce zvýšením kvality sociálnych služieb a zvýšením kvality životného prostredia. 

 

 

 

 

Tabuľka č. 47 Tabuľka opatrení, projektov/aktivít podľa oblastí 

 

Opatrenie Projekt/Aktivita Prioritná oblasť/oblasť 

Opatrenie 1.1  

Bezpečnosť dopravy 

Projekt 1.1.1 Oprava ciest 
Hospodárska 

 Projekt 1.1.2 Oprava chodníkov 
Hospodárska 

 Projekt 1.1.3 Vybudovanie 

kontrolných a informačných tabúľ 

 

Hospodárska 

   Projekt 1.1.4 

 Výstavba   parkovísk 

 

Hospodárska 

   Projekt  1.1.5 Oprava, výmena 

verejného osvetlenia a rozhlasu 
Hospodárska 

 Opatrenie 1.2. 

  Zateplenie obecných budov 

 Projekt 1.2  Zateplenie 

                     obecných budov 
Hospodárska 

 Opatrenie 1.3 

 

 Vysporiadanie a odkúpenie 

  pozemkov 

  Investičná aktivita 1.3 

Vysporiadanie a odkúpenie 

 pozemkov na stavebné účely  

 a pod obecnými budovami 

Hospodárska 

 Opatrenie 1.4 

 Vytvorenie dobrého 

podnikateľského prostredia na 

lokálnej úrovni-spolupráca s 

obyvateľmi- sebestačnosť 

 Aktivita 1.4. 

 Vytvorenie výhodného 

 podnikateľského prostredia na  

 lokálnej úrovni 

Hospodárska 
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Opatrenie 2.1 Podpora bývania Projekt 2.1.1  

Výstavba nájomných bytov 
Sociálna 

 Projekt 2.1.2 

 Ubytovacie zariadenie 
Sociálna 

 Projekt 2.1.3  
Výstavba nového DSS    

Sociálna 

Opatrenie 2.2 Skvalitnenie a 

rozšírenie IKT technológií a 

služieb 

Projekt 2.2.1  

Zabezpečenie verejného prístupu 

k internetu  

 

 

Sociálna 

Opatrenie 2.3 Podpora 

pohybových aktivít obyvateľov 

Projekt 2.3.1  

Výstavba telocvične 

 

Sociálna 

 Projekt 2.3.2 -Výstavba 

volejbalového ihriska, cyklodráha, 

tenisový kurt 

 

Sociálna 

 Projekt 2.3.3 Výstavba 

športového fitness centra 
Sociálna 

Opatrenie   2.4 Rekonštrukcie-   

 Podpora rozvoja vzdelávania 

Projekt 2.4.1 Rekonštrukcia , 
plynofikácia ZŠ a MŠ-výmena okien 
a strechy, zateplenie 

Sociálna 

 Projekt 2.4.2 Vytvorenie KSC 
v budove MŠ, využitie na kultúrno 
spol.aktivity 

Sociálna 

    

 

 

  

    Opatrenie 2.5 Rozvoj, úprava 

verejných priestranstiev 

 

Projekt 2.5.1 Rekonštrukcia strechy  

domu smútku a požiarnej zbrojnice 

 

Sociálna 

 Projekt 2.5.2 

Výstavba/rekonštrukcia/multifunk

čného  kultúrneho domu so sálou 

pre cca 200 osôb,  

 

Sociálna 

 Projekt 2.5.3 

Výstavba turistického centra 
Sociálna 

 Projekt 2.5.4 

Výstavba amfiteátra 

 

 

Sociálna 

   

Opatrenie 2.6 
Podpora kultúrnych podujatí 

Projekt 2.6.1 Organizovanie 

tradičných kultúrnych festivalov 
Sociálna 
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Opatrenie 3.1 Ochrana ŽP Projekt 3.1.1 ČOK 

 
Environmentálna 

 Projekt 3.1.2 Odvedenie dažďových 

vôd 

 

Environmentálna 

 Projekt 3.1.3 Výsadba zelene, park 

kultúry a oddychu  

 

Environmentálna 

 Projekt 3.1.4 Revitalizácie 

vodopádu 

 

Environmentálna 

 Projekt 3.1.5 Výstavba zberného  

dvora so strojmi, minimalizácia 

odpadov 

 

 

Environmentálna 
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Tabuľka č. 48 Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Hrhov 

 

 

Opatrenie, 

projekt 

Oblasť, na 

ktorú je 

projektový 

zámer 

orientovaný 

 

Predpokladaný 

termín realizácie 

 

Predpokladané 

náklady 

Spolupráca 

s partnerom 

pri   

realizácii 

 

Realizácia projektu je 

viazaná na podmienku 

Opatrenie 1.1.      

Projekt 1.1.1 Hospodárska 2016-2023 20 000/rok 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 1.1.2 Hospodárska 2016-2023 5 000/rok 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 1.1.3 Hospodárska 2017-2020 5 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 1.1.4 Hospodárska 2018 30 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 1.1.5 Hospodárska 2018 3 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 1.2 Hospodárska 2018-2023   
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 1.3 Hospodárska 2017-2023  
  

Projekt 1.4 Hospodárska  2016-2023  
  

Opatrenie 2.1      

Projekt 2.1.1. Sociálna 2018 660 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 2.1.2 Sociálna 2016-2023 150 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt  2.1.3 
         Sociálna          2016-2023         300 000 

 získanie fin.zdrojov EÚ, 
ŠR 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

Opatrenie 2.2    
  

 

Projekt 2.2.1 Sociálna 2019 150 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Opatrenie 2.3    
  

Projekt  2.3.1 Sociálna 2016-2023 400 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 2.3.2 Sociálna 2016-2023 100 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 2.3.3 Sociálna 2016-2023 200 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 
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Opatrenie 2.4    
  

Projekt 2.4.1        Sociálna         2016-2018          100 000  získanie fin.zdrojov EÚ, 
                    ŠR 

 
 Projekt 2.4.2    

       Sociálna         2017-2023    

Opatrenie 2.5 
     

Projekt 2.5.1      Sociálna 2016-2018 30 000  získanie fin.zdrojov EÚ, 
                    ŠR 

Projekt 2.5.2      Sociálna 2016-2018 400 000  získanie fin.zdrojov EÚ, 
                    ŠR 

Projekt 2.5.3      Sociálna 2016-2020 200 000  získanie fin.zdrojov EÚ, 
                    ŠR 

Projekt 2.5.4      Sociálna 2016-2020 100.000  získanie fin.zdrojov EÚ, 
                    ŠR 

Opatrenie 2.6 
     

Projekt 2.6.1 Sociálna 2016-2025 2500/rok  získanie fin.zdrojov EÚ, 
                    ŠR 

 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie

     ŠR Opatrenie 3.1      

Projekt 3.1.1. Environmentálna 2017-2025  
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 3.1.2. Environmentálna 2017-2020 500 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 3.1.3 Environmentálna 2016-2023 1 000/rok 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 3.1.4 Environmentálna 2016-2018 100 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 

Projekt 3.1.5 Environmentálna 2016-2020 300 000 
 získanie fin.zdrojov EÚ, 

ŠR 
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Realizačná časť 

 
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia 

realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu 

rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram 

realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. 

 

Tabuľka č. 49 Akčný plán 
 

Akčný plán pre oblasť hospodárstva v obci Hrhov 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

Opatrenie 1.1 Bezpečnosť dopravy 

Projekt 1.1.1 Oprava ciest 
2016-2023 Obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 1.1.2 Oprava 

chodníkov 
2016-2023 Obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 1.1.3  

Vybudovanie kontrolných a 

informačných tabúľ 

 
2017-2020 

 
obec 

 

Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 1.1.4  

Výstavba parkovísk 
2018 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 1.1.5  

Oprava, výmena 

verejného osvetlenia 

2018 obec  Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 1.2  

Zateplenie obecných 

budov 

2018-2023 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Investičná aktivita  1.3. 

Vysporiadanie 

a odkúpenie pozemkov 

2018-2023 obec Vlastné 

 Opatrenie 1.4 Sebestačnosť:  

 -Vytvorenie dobrého 

trhu na lokálnej úrovni-

spolupráca 

s obyvateľmi-farmársky 

trh  

-Energetická- fabrika,         

-služby -Sociálny 

podnik 

2018-2023 Obec  
         

            Vlastné, štátne, EÚ 

 

 

Akčný plán pre oblasť sociálnu v obci Hrhov 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

Opatrenie 2.1 Podpora bývania 

Projekt 2.1.1  

Výstavba nájomných 

bytov 

2018 Obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 2.1.2 

 Ubytovacie zariadenie 
2016-2023 Obec Vlastné, štátne, EÚ 
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Projekt 2.1.3  

Výstavba nového DSS 
2016-2023 Obec Vlastné, štátne, EÚ 

Opatrenie 2.2 Skvalitnenie a rozšírenie IKT technológií a služieb 

Projekt 2.2.1  
Zabezpečenie verejného 
prístupu k internetu 

2019 obec Vlastné, štátne, EÚ 

 
   

               Opatrenie 2.3  Podpora pohybových aktivít obyvateľov 

Projekt 2.3.1  

Výstavba telocvične 
2016-2023 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 2.3.2  

Výstavba multifunkčného 

ihriska, dráha na 

kolieskové korčule, 

tenisový kurt 

 

2016-2023 
 

obec 
 

Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 2.3.3 

 Výstavba športového 

fitness centra 

 

 

2016-2023 
 

obec 
 

Vlastné, štátne, EÚ 

 
   

Opatrenie 2.4 Rekonštrukcie-Podpora rozvoja vzdelávania 

Projekt 2.4.1 

Rekonštrukcia , 

plynofikácia ZŠ a MŠ-

výmena okien a 

strechy 

2016-2018 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 2.4.2  

Oddelenie prízemia budovy 

MŠ od prevádzky MŠ, využitie 

na kultúrno spoločenské účely 

2017-2023 Obec  Vlastné, štátne, EÚ 

Opatrenie 2.5 Rozvoj, úprava verejných priestranstiev 

Projekt 2.5.1 

Rekonštrukcia strechy 

domu smútku 

2016-2018 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 2.5.2 Výstavba 

/rekonštrukcia/multifu

nkčného kultúrneho 

domu so sálou pre cca 

200 osôb 

2016-2018 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 2.5.3 Výstavba 

vidieckého domu, 

turistického centra 

2016-2018 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 2.5.4 

Výstavba amfiteátra 
2016-2018 obec Vlastné, štátne, EÚ 

 Opatrenie 2.6 Podpora kultúrnych podujatí 

Projekt 2.6.1   

  Organizovanie 

   tradičných kultúrnych  

  festivalov 

2016-2025 obec Vlastné, štátne, EÚ 
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Zdroj: vlastné spracovanie

Akčný plán pre oblasť environmentálnu v obci Hrhov 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

Opatrenie 3.1 Ochrana ŽP 

Projekt 3.1.1  

ČOV 
2017-2025 obec  

          Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 3.1.2    Odvedenie 

dažďových  vôd 
2017-2020 obec  

Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 3.1.3 Výsadba 
zelene 

2017-2020 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 3.1.4 

Revitalizácie jazier, 

vodopádu 

2016-2018 obec Vlastné, štátne, EÚ 

Projekt 3.1.5 Výstavba 

zberného dvora so 

strojmi , minimalizácia 

odpadov 

2016-2020 obec Vlastné, štátne, EÚ 
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Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii 

 

Obec Hrhov má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja primerané skúsenosti  

na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR budú partnermi obce obyvatelia     a 

miestne občianske združenia. V rámci prípravy programu bol vypracovaný dotazník, ktorý bol 

distribuovaný obcou do domácnosti. Vzhľadom na nízku návratnosť a malú výpovednú 

hodnotu, pristúpila obec k verejným stretnutiam s občanmi, podnikateľmi a záujmovými 

skupinami. Poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí 

strategického dokumentu. 

Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR 

Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce a obec ju vykonáva pomocou 

svojich orgánov (starosta, obecné zastupiteľstvo). Predstaviteľom a najvyšším výkonným 

orgánom   obce   je   starosta.   Obecné   zastupiteľstvo   schvaľuje   celý   dokument   PHSR   a 

každoročne schvaľuje a vyhodnocuje jeho  plnenie. Obecný úrad  zabezpečuje organizačné  a 

administratívne veci zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným 

zastupiteľstvom. Rieši výkon činností súvisiacich s realizáciou PHSR. 

 

Struční popis komunikačnej stratégie 

Súčasťou každého realizovaného projektu PHSR sú rôzne formy komunikácie v rámci 

povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity. Hlavným nástrojom komunikácie obce 

s obyvateľmi je webová stránka, informačná tabuľa, rozhlas a obecné noviny.        Komunikácia 

s obyvateľmi je nepretržitá. Ďalším nástrojom komunikácie sú aj rokovania obecného 

zastupiteľstva, ktoré sú v zásade verejné. Materiály a odborné podklady na rokovanie pripravuje 

a zabezpečuje starosta v súčinnosti so zamestnancami obce. 

Systém monitorovania a hodnotenia 

Monitorovanie a hodnotenie PHSR obce Hrhov sa zabezpečí pomocou monitorovacej 

skupiny, ktorej úloha bude spočívať v kontrole, monitorovaní a hodnotení realizácie programu.                                                                                                                      

Hodnotenie programu sa uskutoční na základe informácií získaných z monitorovania a 

zabezpečí sa pomocou plnenia stanovených ukazovateľov so zameraním na vyhodnotenie 

efektívnosti realizovanej aktivity. Výstupom celého procesu monitorovania a hodnotenia sú 

monitorovacie a hodnotiace správy. Hodnotiace správy zahŕňajú predbežné, následné a 

tematické hodnotenie a hodnotia celkový prínos realizovaných aktivít k cieľom stanoveným v 

programovom dokumente a vzťah medzi plánovanými a realizovanými opatreniami. 
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Cieľom monitoringu projektových zámerov obce Hrhov je zostaviť komplexnú informáciu o 

plnení opatrení navrhnutých v PHSR počas celého obdobia platnosti dokumentu. Vstupnými 

údajmi pre monitorovanie sú uvedené v Prílohe č. 4 – ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu 

projektu. 

Cieľom monitorovania je získavanie informácii o reálnom plnení opatrení, o prípadnom 

negatívnom vývoji, spôsobe realizácie, definovanie a prijatie nápravných opatrení. 

 

Tabuľka č. 50 Plán hodnotenia a monitorovania 
 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 - 2020 

Typ hodnotenia 
Vykonať 

prvýkrát 
Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické 

hodnotenie 

najskôr v roku 

2017 

podľa  rozhodnutia  obce a vzniknutej  spoločenskej 

potreby 

Operatívne 

hodnotenie 

  

Tematické 

hodnotenie časti 

PHSR 

2016 téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo 

výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci 

kalendárny rok 

Ad hoc 

mimoriadne 

hodnotenie 

 pri značnom odklone od stanovených cieľov 

a doľahnutých hodnôt ukazovateľov 

  pri návrhu na revíziu PHSR 

Ad hoc 

hodnotenie 

celého PHSR 

alebo jeho časti 

 na základe rozhodnutia starostu, kontrolného orgánu 

obce 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Finančná časť 

 
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu 

a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce. 

Finančná časť obsahuje: 

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR, 

- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za 

účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový 

rozpočet obce, 

- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov. 

 

 

Zdroje financovania realizácie PHSR: 

 
Zákon o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z.z.) definuje zdroje financovania 

regionálneho rozvoja v § 4: 

 

(1) Regionálny rozvoj sa financuje 

 

a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol 

ministerstiev, 

b) zo štátnych účelových fondov, 

c) z rozpočtov vyšších územných celkov, 

d) z rozpočtov obcí, 

e) z prostriedkov fyzických osôb, 

f) z prostriedkov právnických osôb, 

g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií, 

h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu 

uzatvorených 

i) medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, 

j) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis. 

 
 

(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú 

finančné prostriedky z Európskej únie určené 
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a) hospodársky zaostalým regiónom, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho 

rozvoja a 

b) sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň 

Európskej únie, regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a 

podnikateľského prostredia. 

 

 

Tabuľka č. 51 Indikatívny rozpočet - sumarizácia 
 

 Rok 

Obdobie 2016 – 2025 

Hospodárska politika – oblasť 210 000,00 € 

Sociálna politika – oblasť 2 987 500 € 

Environmentálna politika – oblasť 2 110 000 € 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 

 

Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov 

 
Financovanie projektov bude viaczdrojové, jednotlivé štruktúry zdrojov PHSR budú 

závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce a od spoločensko-ekonomických podmienok. 

Financovanie sa bude opierať o zdroje obce, štátu, EÚ, VÚC a súkromné zdroje. Finančné 

vyčíslenie jednotlivých projektových zámerov PHSR bolo stanovené kvalifikovaných 

odhadom, prieskumom a vychádzalo sa z existujúcich rozpočtov projektantov. 

 

Tabuľka č. 52 Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica 
 

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná 

oblasť 

Celkové 

náklady 

Verejné zdroje Súkromné 

zdroje EÚ Štát/VÚC Obec/mesto Spolu 

Opatrenie 1.1. 210 000 168 000 31 500 10 500 210 000  

Projekt 1.1.1 140 000 112 000 21 000 7000 140 000  

Projekt 1.1.2 35 000 28 000 5250 1750 35 000  

Projekt 1.1.3 5000 4000 750 250 5000  

Projekt 1.1.4 30 000 24 000 4500 1500 30 000  

Projekt 1.1.5 100 000      

Opatrenie 1.2 500 000      

Opatrenie 1.3 100 000      

Opatrenie 1.4.        

Spolu 210 000 168 000 31 500 10 500 210 000  

 



65 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025   

 

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná 

oblasť 

Celkové 

náklady 

Verejné zdroje Súkromné 

zdroje EÚ Štát/ VÚC Obec/mesto Spolu 

Opatrenie 2.1 1 310 000 1 048 000 196 500 65 500 1 310 000  

Projekt 2.1.1. 660 000 5280 00 99000 33000 660 000  

Projekt 2.1.2 150 000 120000 22500 7500 150 000  

Projekt 2.1.3 500 000 400 000 75 000 25 000 500 000  

Opatrenie 2.2 150 000 120 000 22 500 7500 150 000  

Projekt 2.2.1 150 000 120 000 22 500 7500 150 000  

Opatrenie 2.3 700 000 560 000 105 000 35 000 700 000  

Projekt 2.3.1 400 000 320 000 60 000 20 000 400 000  

Projekt 2.3.2 100 000 80 000 15 000 5000 100 000  

Projekt 2.3.3 200 000 160 000 30 000 10 000 200 000  

Opatrenie 2.4 100 000 80000 15000 5000 100 000  

Projekt 2.4.1 100 000 80000 15000 5000 100 000  

Projekt 2.4.2       

Opatrenie 2.5 705 000 564 000 105 750 35 250 705 000  

Projekt 2.5.1 30 000 24 000 4500 1500 30 000  

Projekt 2.5.2 400 000 320 000 60 000 20 000 400 000  

Projekt 2.5.3 200 000 160 000 30 000 10 000 200 000  

Projekt 2.5.4 75 000 60 000 11 250  3750 75 000  

Opatrenie 2.6 22 500 18 000 3375 1125 22 500  

Projekt 2.6.1 22 500 18 000 3375 1125 22 500  

Spolu 2 987 500 2 390 000 448 125 149 375 2 987 500  

Viaczdrojové 

financovanie 
Prioritná 

oblasť 

Celkové 

náklady 

Verejné zdroje Súkromné 

zdroje EÚ Štát/VÚC Obec/mesto Spolu 

Opatrenie 3.1 2 107 000 1 685 600 316 050 105 350 2 107 000  

Projekt 3.1.1. 1 500 000 1 200 000 225 000 75 000 1 500 000  

Projekt 3.1.2 200 000 160 000 30 000 10 000 200 000  

Projekt 3.1.3 7 000 5600  1050 350 7 000  

Projekt 3.1.4 100 000 80000 15000 5000 100 000  

Projekt 3.1.5 300 000 240 000 45 000 15 000 300 000  

Spolu 2 107 000 1 685 600 316 050 105 350 2 107 000  
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Záver 

 
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov“ bol vypracovaný na základe 

iniciatívy obecného zastupiteľstva podľa zákona NR SR č. 309/2014 o podpore regionálneho 

rozvoja“ v zmysle uplatnenia princípu programovania, subsidiarity a partnerstva a v 

nadväznosti na §8 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.  

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov  je strednodobý dokument, ktorý určuje 

smery rozvoja v nasledovnom období od 2015 do 2025. Vychádza zo súčasnej situácie a rieši 

najdôležitejšie problémy obce na základe aktuálnych potrieb. Dokument obsahuje strategický 

plán rozvoja sociálnej a hospodárskej oblasti obce, teda plány na rozvoj infraštruktúry, 

hospodárstva, komunity a životného prostredia. V prípade realizácie aktivít strategického plánu 

sa dá očakávať, že obec Hrhov sa stane príťažlivou obcou, ktorá poskytuje „pokojné bývanie a 

priaznivé životné prostredie na vidieku“. Vykonateľnosť jednotlivých opatrení a tým dosiahnutie 

stanovených cieľov bude závisieť od mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť 

jednotlivých priorít. Schválený PHSR obce Hrhov je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové 

priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov po jeho prerokovaní schvaľuje 

obecné zastupiteľstvo, rovnako ako jeho aktualizácie. 

Tabuľka č. 53 Schválenie PHSR 
 

Schválenie PHSR 

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov na roky 2015 

– 2022 s výhľadom do roku 2025 

 
Štruktúra: v súlade s príslušnou legislatívou a Metodikou na vypracovanie 

PHSR 

Spracovanie Forma spracovanie: s pomocou externých expertov 

Obdobie spracovania: 01/2015 – 12/2016 

 

Náklady na spracovanie: vlastné zdroje obce 

Prerokovanie Prerokovanie v orgánoch samosprávy 

Schválenie Dňa   17.8. 2017 uznesením OZ č. 04-17-08-17/OZ 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Prílohy 
 

Príloha č. 1 Zoznam skratiek 

 

 

EÚ Európska únia 

FO Fyzická osoba 

MŠ s VJM Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

  OZ Obecné zastupiteľstvo 

PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

SHR Súkromne hospodáriaci roľník 

SODB 2011 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

SR Slovenská republika 

ŠR Štátny rozpočet 

TJ Telovýchovná jednota 

VÚC Vyšší územný celok 

ZŠ s VJM Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 
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Príloha č. 2 Zoznam tabuliek 
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Tabuľka č. 3 Zoznam členov pracovných skupín 

Tabuľka č. 4 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Tabuľka č. 5 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Tabuľka č. 6 Trvanie slnečného svitu za rok – meteorologická stanica 

Tabuľka č. 7 Úhrn zrážok za rok – meteorologická stanica  

Tabuľka č. 8 Využitie pôdneho fondu v obci za rok 2014 

Tabuľka č. 9 Vývoj podľa obyvateľstva podľa pohlavia Tabuľka č. 10 

Demografické trendy obyvateľstva za posledných 10 rokov Tabuľka č. 11 

Demografické trendy obyvateľstva 

Tabuľka č. 12 Predpokladaný počet obyvateľov v Hrhov do roku 2024  

Tabuľka č. 13 Veková štruktúra obyvateľov za rok 2013 

Tabuľka č. 14. Strom života obyvateľov v Hrhov v roku 2013 

Tabuľka č. 15 Národnostné zloženie obyvateľstva 

Tabuľka č. 16 Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania 

Tabuľka č. 17 Školské vzdelanie obyvateľov obce 

Tabuľka č. 18 Štruktúra obyvateľov podľa ekonomickej aktivity 

Tabuľka č 19 Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa odvetvia ekonomickej 

činnosti 

Tabuľka č. 20 Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v období 2004-2013 – regionálne 

porovnávanie 

Tabuľka č. 21 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných podľa dĺžky evidencie v obci Hrhov 

v roku 2014 

Tabuľka č. 22 Vývoj vekovej štruktúry evidovaných nezamestnaných v obci Hrhov v 

roku 2014 

Tabuľka č. 23 Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných podľa vzdelanostnej štruktúry 

v obci  Hrhov v roku 2014 

Tabuľka č. 24 Vývoj priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca (EUR) v období 

2010-2013 

Tabuľka č. 25 Základné charakteristiky obývaných bytov v bytových domoch v obci 

Hrhov 

Tabuľka č. 26 Základné charakteristiky obývaných bytov v rodinných domoch v obci 

Hrhov 

Tabuľka č. 27 Základné charakteristiky bytov v obci Hrhov – I. Tabuľka 

č. 28 Základné charakteristiky bytov v obci Hrhov – II. 
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Tabuľka č. 29 Základné charakteristiky obývaného domového fondu v obci Hrhov 

Tabuľka č. 30 Základné charakteristiky neobývaného domového fondu v obci Hrhov 

Tabuľka č. 31 Vybavenie obývaných bytov 

Tabuľka č. 32 Zhrnutie technickej infraštruktúry v obci Hrhov 

Tabuľka č. 33 Vývoj počtu fyzických osôb - podnikateľov podľa právnych foriem v obci 

Hrhov 

Tabuľka č. 34 Vývoj počtu právnických osôb v obci Hrhov 

Tabuľka č. 35 Hodnota a štruktúra aktív obce Hrhov v roku 2015 

Tabuľka č. 36 Hodnota a štruktúra pasív obce Hrhov v roku 2015 

Tabuľka č 37 Spádovosť obce (stav k 31.12.2012) 

Tabuľka č. 38 Vybrané charakteristiky materských škôl v obci Hrhov k 15.9.2014 

Tabuľka č. 39 Vybrané charakteristiky základných škôl v obci Hrhov k 15.9.2014 

Tabuľka č. 40  Vývoj počtu žiakov na materských a základných škôl 

Tabuľka č. 41 Základné údaje o okrese Rožňava 

Tabuľka č. 42 SWOT analýza 

Tabuľka č. 43 STEEP analýza 

Tabuľka č. 44 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

Tabuľka č. 45 Hierarchia cieľov v štruktúre strategického dokumentu 

Tabuľka č. 46 Tabuľka opatrení, projektov/aktivít podľa oblastí 

Tabuľka č. 47 Súhrnný prehľad projektových zámerov obce Hrhov 

Tabuľka č. 48 Akčný plán 

Tabuľka č. 49 Plán hodnotenia a monitorovania 

Tabuľka č. 50 Indikatívny rozpočet - sumarizácia 

Tabuľka č. 51 Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica 

Tabuľka č. 52 Schválenie PHSR 
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Graf  č. 1 Pôdny fond  v obci Hrhov 

Graf č. 2 Nepoľnohospodárska pôda v obci Hrhov 

Graf č. 3 Poľnohospodárska pôda v obci Hrhov 
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  Mapa č. 1 Detail lokalizácie obce Hrhov 

 

Mapa č. 2 Lokalizácia obce v rámci okresu Rožňava 
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Príloha č. 4 Zoznam ukazovateľov výsledkov a dopadov 

 

Typ 
ukazovateľa 

Názov 
ukazovateľ 

a 

 
Definícia 

Informačn 
ý zdroj 

Merná 
jednotk 

a 

Východiskov 
á hodnota 

Cieľová hodnota / 
Rok 

2015 2018 2022 

Prioritná oblasť - Hospodárska 

Projekt 1.1.1 Oprava ciest 

Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 60 000 80 000 

Výsledok km opravených komunikácií OcÚ km 0 2 3 

Dopad % nárast spokojných obyvateľov Štatistika % 0 15 20 

Projekt 1.1.2 Oprava chodníkov 

Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 15 000 20 000 

Výsledok km opravených chodníkov OcÚ km 0 1,5 2 

Dopad % nárast spokojných obyvateľov Štatistika % 0 10 15 

Projekt 1.1.3 Vybudovanie kontrolných a informačných tabúľ 

Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 1 000 2 000 

Výsledok Počet nových informačných a kontrolných tabúľ OcÚ počet 0 10 10/2 

Dopad % nárast spokojných  obyvateľov a návštevníkov obce Štatistika % 0 7 10 

Projekt 1.1.4 Výstavba parkovísk 

 
Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 30 000  

Výsledok Parkovisko na kraji obce OcÚ M2 0 300 

Dopad % nárast spokojných obyvateľov, turistov Štatistika % 0 10 
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Projekt 1.1.5 Oprava, výmena verejného osvetlenia 

Hlavné - 

Core 

ukazovatele: 

 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 25 000 55 000 

Výsledok Obnovené verejné osvetlenie v obci OcÚ počet 0 

  

Dopad Znížená spotreba elektrickej energie Štatistika % 0 

  

Projekt 1.2  Zateplenie obecných budov 

Hlavné - 

Core 

ukazovatele: 

 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 5 000 200 000 

Výsledok  Tepelne izolované obecné budovy OcÚ počet 0 

  

Dopad % zníženia CO v ovzduší Štatistika % 0 

  

Projekt 1.3 Vysporiadanie a odkúpenie pozemkov 

Hlavné - 

Core 

ukazovatele: 

 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 2 000 10 000 

Výsledok Stavebné pozemky v majetku obce OcÚ m2 0 800 

 

Dopad % nárast spokojných  obyvateľov a návštevníkov obce Štatistika % 0 

  

                                             Projekt 1.4 Vytvorenie dobrého podnikateľského prostredia na lokálnej úrovni-spolupráca s obyvateľmi- sebestačnosť 

 

Hlavné - 

Core 

ukazovatele: 

 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 100 000 200 000 

Výsledok Vytvorený obecný sociálny podnik (samost.s.r.o.) OcÚ počet 0 

  

Dopad  % zvýšenia domácej produkcie Štatistika % 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrhov na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025   

 

Prioritná oblasť – Sociálna 

Projekt 2.1.1 Výstavba nájomných bytov 

Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 130 000 260 000 

2 Výsledok Počet nových bytov OcÚ Počet 0 1 

Dopad 
% nárast nájomných bytov vo vlastníctve obce 

Štatistika % 0 9 

Projekt 2.1.2 Ubytovacie zariadenie  

Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 50 000 100 000 

Výsledok Počet získaných stavebných pozemkov OcÚ Počet 0   

Dopad % nárast stavebných pozemkov v obci Štatistika % 0 33 66 

Projekt 2.1.3 Výstavba nového  DSS 

Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 150 000   150 000 

 

      1 

    100 

Výsledok Počet nového  objektu  sociálnej starostlivosti OcÚ Počet 0  

Dopad % nárast novej  budovy DSS vo vlastníctve obce Štatistika % 0  

           Projekt 2.2.1 Zabezpečenie verejného prístupu k internetu 

Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 
- výsledku 
- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0  150 000 

Výsledok Počet nových služieb obyvateľstvu OcÚ Počet 0 1 

Dopad %   nárast   obyvateľov   využ.   Internet   služby   vo verejných 

budovách 

Štatistika % 0 50 

               Projekt 2.3.1 Výstavba telocvične 

Hlavné - Core 
ukazovatele: 

- výstupu 

- výsledku 

- dopadu 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 200 000   200 000 

          1 

       50 
Výsledok Počet novej budovy vo vlastníctve obce OcÚ Počet 0  

Dopad %   nárast   spokojných obyvateľov Štatistika % 0  
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Projekt 2.3.2 Výstavba multifunkčného  ihriska, dráha na kolieskové korčule, tenisový kurt 

Hlavné - Core 

ukazovatele 
 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0     100 000 

          2 

         50  

Výsledok Počet vybudovaných  ihrísk, dráhy OcÚ Počet 0  

Dopad % nárast spokojný ch obyvateľov Štatistika % 0  

Projekt 2.3.3 Výstavba športového fitness centra 

Hlavné - Core 

ukazovatele 
 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 25 000 25 000 

Výsledok Počet vybudovaných športových fitness centier OcÚ Počet 0 0 1 

Dopad %   nárast   snímaných   verejných   priestranstiev   a 

verejných 

Štatistika % 0 30 33 

 budov      

Projekt 2.4.1 Rekonštrukcia , plynofikácia ZŠ 
a MŠ-výmena okien a strechy 

Hlavné - Core 

ukazovatele 
 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0  500 000 

Výsledok Tepelne izolovaný objekt s novým kúrením OcÚ  0  

Dopad % zníženia CO v ovzduší Štatistika % 0  

                                                                                            Projekt  2.4.2 Oddelenie prízemia budovy   MŠ od prevádzky MŠ                                                                                                                                                                           

Hlavné - Core 

ukazovatele 
        

Výstup 

Výsledok 

Dopad 

Náklady na realizáciu  

Vytvorené Kultúrne stredisko v objekte 

% zvýšenia kultúrnych podujatí 

 

  

OcÚ 

OcÚ 

EUR 0 1 000 

 

2 500 

Projekt 2.5.1 Rekonštrukcia strechy domu smútku 

Hlavné - Core 

ukazovatel: 

 

Dopad Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 3 500  

Výsledok Počet opravených objektov OcÚ Počet 0 1  

Dopad % nárast spokojných obyvateľov Štatistika % 0 10  
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Projekt 2.5.2 Výstavba /rekonštrukcia/ 
multifunkčného kultúrneho domu so sálou pre cca 

200 osôb 

Hlavné - 

Core 

ukazovatele 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0   

Výsledok % prevádzkovaných častí  multifunkčného kult.domu OcÚ % 0  

Dopad % nárast spokojných obyvateľov Štatistika % 0  

Projekt 2.5.3 Výstavba vidieckeho domu, turistického centra 

Hlavné - 

Core 

ukazovatel 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0   

Výsledok Počet vybudovaných turistických centier a destinácií OcÚ Počet 0  

Dopad % nárast spokojných obyvateľov, návštevníkov Štatistika % 0  

Projekt 2.5.4 Výstavba amfiteátra 

Hlavné - 

Core 

ukazovatel 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0   

Výsledok Počet vybudovaných objektov v amfiteátri a areáli OcÚ Počet 0  

Dopad % nárast podujatí v priestore amfiteátra Štatistika % 0  

Projekt 2.6.1 Organizovanie kultúrnych festivalov 

Hlavné - Core 

ukazovatel 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0   

Výsledok Počet kultúrnych podujatí OcÚ Počet 0  

Dopad % nárast návštevníkov kultúrnych podujatí Štatistika % 0  
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Prioritná oblasť – Environmentálna 

      Projekt 3.1.1 ČOV  

Hlavné - 
Core 
ukazovatele 

Výstup 
 
Výsledok 
 
Dopad 

Náklady na realizáciu  OcÚ EUR    

                                                                                                 Projekt 3.1.2 Odvedenie dažďových vôd  

Hlavné - 
Core 
ukazovatele 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0   

Výsledok Km úseku ciest s odvedeným dažďových vôd OcÚ km 
0  

Dopad % nárast ciest s odvedeným dažďových vôd Štatistika % 0  

      Projekt 3.1.3 Výsadba zelene 

Hlavné - 

Core 

ukazovatele 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 2 500  

Výsledok Plocha upravenej zelene OcÚ m2 0   

Dopad % nárast spokojných obyvateľov Štatistika % 0   

  Projekt 3.1.4 Revitalizácia potoka Fej, vodopádu 

Hlavné - 
Core 
ukazovatele 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 25 000  

Výsledok Počet revitalizovaných úsekoch na potoku Fej OcÚ počet 0   

Dopad % nárast revitalizovaných častí potoka Fej Štatistika % 0   

                                                          Projekt 3.1.5 Výstavba zberného dvora so strojmi, minimalizácia odpadov                   

Hlavné - 
Core 
ukazovatele 

Výstup Náklady na realizáciu OcÚ EUR 0 50 000 120 000 

Výsledok Vybudovaný zberný dvor OcÚ počet 0   

Dopad Percento zvýšenia separovaného odpadu Štatistika % 0   

     Zdroj: Vlastné spracovanie 


