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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE 

 

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci obce Brusnica,  

 

dostáva sa Vám do rúk Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) 

obce Brusnica na obdobie rokov 2016 – 2021. Ide o dôležitý strednodobý strategický 

dokument obce, ktorý by mal byť nositeľom rozvojovej politiky a efektívneho vedenia 

našej obce.  

 

Mestá, obce a regióny môžu napredovať len za predpokladu, že majú jasne 

sformulovanú strategickú víziu a ciele, ktoré chcú v blízkej budúcnosti dosiahnuť. 

Vyhotovením tohto dokumentu preto získavame výborný nástroj pre hľadanie 

najvhodnejšej cesty rozvoja obce a skvalitňovania života obyvateľov Brusnice. 

 

Vypracovaním tohto dokumentu si obec plní svoju zákonnú povinnosť, ktorá vyplýva zo 

zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. PHRSR zároveň napomôže k 

splneniu podmienok podpory regionálneho rozvoja obce v zmysle požiadaviek na 

čerpanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v SR. 

 

Týmto by som chcela vyjadriť svoje presvedčenie, že vďaka tomuto dokumentu sa bude 

obec približovať k stanoveným cieľom a naplní tak očakávania svojich obyvateľov. 

Súčasne verím, že my, obyvatelia Brusnice, budeme počas celého programového obdobia 

aktívne pristupovať k problémom obce a budeme sa podieľať na tom, aby bol PHRSR 

otvorený a živý dokument schopný reagovať na aktuálne dianie. 

 

Srdečne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí venovali svoj čas tvorbe tohto 

obsiahleho dokumentu a prispeli tým k formovaniu budúcnosti našej obce. Ďakujem aj 

tým, ktorí boli aktívni a vyjadrili svoj názor a cenné pripomienky v dotazníkovom 

prieskume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tatiana Szabóová 

          starostka obce  
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ÚVOD 

Aby obec spĺňala predstavy svojich 

obyvateľov a kvalitne sa rozvíjala, mala by 

všetky svoje rozvojové aktivity 

v dostatočnom predstihu plánovať 

a organizovať. Stratégia v konaní je žiaduca 

najmä z hľadiska určenia si cieľov, priorít a 

získania finančného kapitálu. Základným 

dokumentom strategického plánovania na 

lokálnej úrovni je Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej iba 

PHRSR). PHRSR je základný komplexný 

strednodobý programový a rozvojový 

dokument, ktorý má voči ostatným 

plánovacím dokumentom spracovaným na 

miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. 

Cieľom spracovania PHRSR obce Brusnica je 

poskytnúť komplexný pohľad na súčasný 

stav, na perspektívy a príležitosti obce 

v oblasti hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, ale tiež stanoviť strategické ciele, 

rozvojové priority a strategické oblasti 

rozvoja obce ako celku.  

Zmyslom procesu tvorby PHRSR je 

sformulovať takú predstavu o smerovaní 

obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne 

záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s 

prijatými koncepciami štátu, vyššieho 

územného celku, príp. rezortnými 

stratégiami, záujmami ochrany životného 

prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. 

Existenciou PHRSR obce Brusnica zvýši tiež 

svoje šance získať finančnú podporu zo 

štrukturálnych fondov, keďže pri uchádzaní 

sa o finančný príspevok musí preukázať 

súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi 

stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú 

reprezentuje práve PHRSR. 

 

Predkladaný dokument PHRSR obce 

Brusnica je členený na päť hlavných častí, 

ktoré sa následne delia na parciálne časti v 

závislosti od daného kontextu: 

ANALYTICKÁ ČASŤ obsahuje tri parciálne 
časti:  
1 – Analýza vnútorného prostredia,  

2 – Analýza vonkajšieho prostredia,   

3 – Zhodnotenie súčasného stavu územia; 

 

STRATEGICKÁ ČASŤ zahŕňa víziu, stratégiu 
a hlavné ciele a priority rozvoja obce; 
 

V PROGRAMOVEJ ČASTI  sa nachádzajú 
konkrétne opatrenia a aktivity (vrátane ich 
merateľných ukazovateľov), 
prostredníctvom ktorých bude možné 
dosiahnuť stanovené ciele; 
 

V REALIZAČNEJ ČASTI sú definované 
inštitucionálne a organizačné kapacity 
potrebné na realizáciu určených opatrení a 
aktivít (vrátane popisu ich konkrétnych 
úloh a postupov), ako aj kapacity 
zabezpečujúce monitorovanie a hodnotenie. 
Do tejto časti tiež patrí akčný plán s 
výhľadom na dva roky; 
 

FINANČNÁ ČASŤ sa delí na dve parciálne 
časti: 
 Indikatívny finančný plán PHRSR a  

 Finančnú časť, ktorá obsahuje 

definované plánované zdroje financovania 

daných opatrení a aktivít. 

Príprava tohto strategického 

dokumentu prebiehala v zmysle platného 

zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja, ako aj v zmysle 

platnej metodiky na vypracovanie PHRSR 

vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR. Tvorba 

dokumentu bola zabezpečená spoločnosťou 

Gemini Group s. r. o. vybranej na základe 

verejného obstarávania v spolupráci s 

pracovnými skupinami pozostávajúcimi 

z miestnych aktérov.  
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1. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

1.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

OBCE 

 

Brusnica je vidiecka obec 

nachádzajúca sa v severovýchodnej časti 

Slovenskej republiky, v Ondavskej 

vrchovine a zároveň v strednom povodí 

rieky Ondavy. Rozprestiera sa v priemernej 

nadmorskej výške 191 m n. m. Územie,  

na ktorom leží, je (na úrovni regionálnych 

štatistických územných jednotiek NUTS 4) 

súčasťou okresu Stropkov a Prešovského 

samosprávneho kraja (na úrovni NUTS 3). 

Cestná vzdialenosť obce od okresného 

mesta Stropkov je 9 km. 

Brusnica svojou rozlohou 1428 ha 

patrí medzi stredne veľké slovenské 

vidiecke obce, počtom obyvateľov (410 

osôb; údaj z r. 2015) sa zaraďuje na 1817. 

miesto z celkového počtu 2750 vidieckych 

obcí. 

Obec Brusnica susedí s katastrami 

siedmich obcí - Kolbovce, Jakušovce, 

Stropkov, Breznica, Miňovce, Tokajík 

a Piskorovce (obec v okrese Vranov  

nad Topľou).  

 

Súradnice: 49°09′13″ s. š.  21°42′02″ v. d.  

Tabuľka č. 1: Základné charakteristiky obce  

 

počet 

obyvateľov 

(r. 2015) 

rozloha 

(km
2
) 

hustota 

zaľudnenia 

(obyv./km
2
) 

Brusnica 410 14,28 28,71 

Okres 

Stropkov 
20 630 388,98 53,04 

Prešovský 

samosprávny 

kraj 

820 257 8 973,70 91,41 

Zdroj: ŠÚ SR 2016 

1.1.1 História 

Prvá písomná zmienka o obci 

Brusnica je datovaná do roku 1408, kedy 

kráľ Žigmund daroval šľachticovi Jánovi z 

Perína stropkovské panstvo, vrátane 

Brusnice, vtedy známej ako Prensincz.  

V roku 1454 sa spomína už ako Brusnyicza. 

Je pravdepodobné, že názov mal najprv 

funkciu chotárneho názvu vyjadrujúc to, že 

sa na tomto území hojne vyskytovala 

rastlina brusnica. Založenie samotnej obce 

ako sídla možno predpokladať pred 14. 

storočím obyvateľmi z blízkej dediny, teda  

z Breznice alebo zo Stropkova. Brusnica 

bola v 14. - 17. storočí nepretržite 

majetkovou súčasťou stropkovského 

panstva. Medzi vlastníkov patrili:
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Mikuláš Erdődy Bakóczar, Peter

Erdődy, Gabriel Perény, Ján Petehö. Od 18. 

storočia sa dostala obec do majetku grófov 

Barkόczyovcov. V roku 1600 malo sídlo 15 

obývaných poddanských domov a dom 

šoltýsa. Na prelome 16. a 17. storočia bola 

Brusnica stredne veľkou obcou s rusínskym 

obyvateľstvom, poddanské domácnosti však 

chudobneli. V 17. storočí bol v Brusnici 

majer, ktorému patrili sedliakmi opustené 

alebo im zobraté pozemky. V roku 1720 žilo 

v Brusnici 13 poddanských domácností. 

Obyvatelia sa živili pastierstvom a pracovali 

v rozsiahlych lesoch. Do roku 1945 

fungovala píla, ktorá zamestnávala asi 20 

robotníkov. V januári toho istého roku bola 

obec oslobodená vojskami sovietskej 

armády.  

Postupne bola realizovaná výstavba 

technickej infraštruktúry a dôležitých 

budov: 

 

 elektrifikácia obce (1953), 

 zavedenie autobusového spojenia,  

 založenie JRD (1959), 

 výstavba viacúčelovej budovy OcÚ 

(1990), 

 plynofikácia obce (2001), 

 obecný vodovod (2004). 

 

1.1.2 Insígnie obce 

 Erb obce Brusnica 

 Vlajka obce Brusnica 

 
 

 Pečať obce Brusnica 

 

 

1.2 OBYVATEĽSTVO 

1.2.1 Vývoj počtu obyvateľov 

Základným ukazovateľom dôležitým 

pre každú obec či mesto je počet 

obyvateľov. Jeho vývoj v obci Brusnica  

za obdobie posledných 20 rokov 

zaznamenáva graf č. 1. Za sledované 

obdobie pribudlo 94 obyvateľov, čo možno 

považovať za pozitívny jav. Najmenej 

obyvateľov v tomto období (307 osôb) mala 

obec v roku 1997 a najviac (444 osôb) 

v roku 2009. Po miernom poklese v rokoch 

2009 - 2012 je počet obyvateľov ustálený  

na hodnote okolo 410 osôb.  
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  Zdroj: ŠÚ SR 2016 

1.2.2 Pohyb obyvateľstva 

Vo všeobecnosti rozlišujeme 

prirodzený a mechanický pohyb 

obyvateľstva. Do prirodzeného pohybu 

vstupujú 2 veličiny, a to počet narodených 

a zomretých (natalita a mortalita). Počet 

narodených v obci Brusnica sa v období 

1996 – 2015 pohyboval medzi 2 a 10 deťmi 

za rok. Priemerne sa za toto obdobie 

narodilo 4,75 dieťaťa ročne. Vývoj počtu 

narodených v obci (tabuľka č. 2) 

nenaznačuje klesajúci či stúpajúci trend. 

Pôrodnosť klesla a stúpla niekoľkokrát 

v sledovanom období. Čím je obec menšia 

vzhľadom na počet obyvateľov, tým je  

 

 

náročnejšie tento trend určiť, resp. 

odhadnúť. 

Podobne sa vyvíjala aj úmrtnosť 

v období rokov 1996 – 2015. Najviac 

zomretých (7 osôb) bolo zaznamenaných 

v rokoch 2000, 2004, 2010 a 2012, naopak 

najmenej v rokoch 1998 a 1999. V tomto 

prípade je možné sledovať trend mierneho 

nárastu úmrtnosti v obci za posledných 20 

rokov.  

Prirodzený prírastok, resp. úbytok 

znázorňuje tabuľka č. 2 a zároveň aj graf č. 

2. Za hodnotené obdobie celkovo pribudli 

prirodzeným pohybom 2 obyvatelia (čo 

značí celkový prírastok). Prevažovali však 

 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Narodení 4 2 4 4 9 4 7 8 3 3 

Zomretí 4 4 2 2 7 4 3 4 7 5 

Prirodzený 
prírastok 

0 -2 2 2 2 0 4 4 -4 -2 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Narodení 3 5 8 6 4 2 3 10 2 4 

Zomretí 5 6 3 5 7 6 7 5 3 4 

Prirodzený 
prírastok 

-2 -1 5 1 -3 -4 -4 5 -1 0 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvateľov v obci Brusnica v rokoch 1996 - 2015 

Tabuľka č. 2: Prirodzený pohyb obyvateľov obce Brusnica 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016 
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Graf č. 2: Prirodzený prírastok/ úbytok v obci Brusnica (1996 - 2015) 

roky so záporným prirodzeným prírastkom. 

V rokoch 1996, 2001 a 2015 bol prírastok/ 

úbytok nulový. 

Mechanický pohyb obyvateľov je 

charakterizovaný počtom prisťahovaných 

a vysťahovaných osôb (graf č. 3). Najväčšiu 

vlnu prisťahovaných zaznamenala obec 

v roku 1999, kedy prišlo 62 osôb. Migračné 

prírastky boli viditeľné aj v období rokov 

2003 až 2006, v nasledujúcich rokoch počty 

prisťahovaných klesli na menej ako 10 ľudí 

ročne.  

 

V sledovanom období bol počet 

vysťahovaných vyrovnanejší ako počet 

prisťahovaných (graf č. 3). Z obce Brusnica 

sa odsťahovalo v priemere 6,7 obyvateľov 

ročne. Najväčší odliv obyvateľov nastal 

v rokoch 1999 a 2001. Ani jedna osoba sa 

neodsťahovala v roku 2002 a 2006.  

Rozdiel medzi prisťahovanými 

a vysťahovanými osobami vyjadruje 

migračné saldo. Viac prisťahovaných a teda 

0

10

20

30

40

50

60

Graf č. 3: Prisťahovaní a vysťahovaní z obce Brusnica (1996 - 2015) 

prisťahovaní vysťahovaníZdroj: ŠÚ SR, 2016 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016 
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kladné migračné saldo bolo zaznamenané 

v roku 1999 a následne v období 2001 – 

2006. Záporné migračné saldo je typické 

najmä pre posledné obdobie, ale ani 

v jednom roku nepresahuje 8 obyvateľov. 

 Súhrnne získala obec Brusnica 

mechanickým pohybom za posledných 20 

rokov 110 obyvateľov. 

 Celkový prírastok je ukazovateľ,  

ktorý predstavuje súčet prirodzeného  

prírastku a migračného prírastku  

(migračného salda). Záporný celkový 

prírastok bol častejšie zaznamenaný 

v poslednom desaťročí, kladný, naopak, 

v predošlom desaťročí. Najväčší celkový 

prírastok v roku 1999 zvýšil počet 

obyvateľov obce o 52 osôb, najmarkantnejší 

celkový úbytok mala Brusnica v roku 2012 

(12 osôb).  

 

 

 

1.2.3 Štruktúry obyvateľstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia 

 

                 V obci Brusnica majú miernu 

početnú prevahu muži na ženami. V roku 

2015 bol ich pomer 51 % ku 49 % (graf č. 

4), v absolútnych číslach 208 mužov a 202 

žien. Vyšší počet mužov môže byť 

determinovaný viacerými faktormi, medzi 

nimi napríklad zvýšenou pôrodnosťou (rodí 

sa viac chlapcov ako dievčat), taktiež 

zmenšovaním zastúpenia poproduktívnej 

zložky obyvateľstva na celkovom počte 

obyvateľov (ženy sa dožívajú v priemere 

vyššieho veku ako muži, preto čím je menej 

osôb je v poproduktívnom veku, tým má 

populácia menej žien), prípadne ďalšími 

faktormi. 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Prirodzený 
prírastok 

0 -2 2 2 2 0 4 4 -4 -2 

Migračné 
saldo 

-4 -4 -1 50 -2 11 4 21 13 25 

Celkový 
prírastok 

-4 -6 1 52 0 11 8 25 9 23 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prirodzený 
prírastok 

-2 -1 5 1 -3 -4 -4 5 -1 0 

Migračné 
saldo 

13 -3 -6 -3 5 -3 -8 5 -1 -2 

Celkový 
prírastok 

11 -4 -1 -2 2 -7 -12 10 -2 -2 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016 

Tabuľka č. 3: Celkový pohyb obyvateľstva obce Brusnica v období 1996 - 2015 

muži 
51% 

ženy 
49% 

Graf č. 4: Podiel mužov a žien v obci 

Zdroj: ŠÚ SR, 2016 
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Štruktúra obyvateľstva podľa veku 

 

 O smerovaní populácie vie veľa 

napovedať práve štruktúra obyvateľstva 

podľa veku. Takúto štruktúru zachytáva 

graf č. 5. Za obdobie posledných 20 rokov je 

možné v obci pozorovať výrazný nárast 

počtu osôb v produktívnom veku. V roku 

1996 bol počet 15 – 64-ročných 178, pričom 

v roku 2015 to bolo už 296 osôb, čo 

predstavuje vyše 66% nárast. Príčinou je 

pravdepodobne prisťahovanie väčšieho 

množstva osôb v roku 1999 a 2001 – 2006,  

zároveň aj vstupom silnejších mladých  

ročníkov do produktívneho veku. Mierne 

zníženie nastalo v kategórii 

poproduktívnych obyvateľov (65 a viac 

ročných) čo mohlo byť zapríčinené 

mortalitou silnejších ročníkov narodených 

po 1. svetovej vojne. Nižší počet obyvateľov 

v poproduktívnom veku zároveň vysvetľuje 

predošlé tvrdenia o pomere mužov a žien 

v obci. Počet obyvateľov 

v predproduktívnom veku (do 14 rokov) sa 

za sledované obdobie udržiaval zhruba  

na jednej úrovni, s menším nárastom v roku 

2006 a následným miernym poklesom. 

Zastúpenie obyvateľov v 5-ročných
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Graf č. 5: Vývoj početnosti skupín obyvateľov podľa produktivity v obci Brusnica 
1996 - 2015  
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Graf č. 6: Veková pyramída obce Brusnica (r. 2015) 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2016 
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vekových kategóriách za rok 2015 v obci 

Brusnica znázorňuje graf č. 6 – tzv. veková 

pyramída. Veková pyramída zväčša 

nadobúda tri typy tvarov, podľa ktorých je 

možné určiť, či je populácia progresívna, 

stacionárna alebo regresívna, teda či 

v budúcnosti smeruje k zvyšovaniu, 

ustáleniu, prípadne znižovaniu počtu 

obyvateľov, až k vymieraniu.  

S prihliadnutím na tvar vekovej pyramídy 

obce a nižší podiel detskej zložky oproti 

produktívnym (a najmä hlavným 

reprodukčným zložkám vo veku od 20 do 44 

rokov) zložkám, ide o mierne regresívny typ 

populácie. Teda napriek celkovo 

priaznivému vývoju počtu obyvateľov 

v posledných dvoch desaťročiach je 

pravdepodobné, že prirodzeným pohybom 

v budúcnosti bude obyvateľov ubúdať. 

Zaujímavosťou sú veľmi početné vekové 

kategórie od 30 – 34 rokov, taktiež aj 50 – 

54 rokov u žien a 55 – 59 rokov u mužov.  

  

Národnostná štruktúra 

 

 Obyvatelia obce sa pri sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 

prihlásili k štyrom národnostiam. 

Najpočetnejšiu skupinu tvoria osoby 

národnosti slovenskej (76 %). Druhou 

najpočetnejšou národnosťou je rusínska 

(11 %), nasleduje rómska (8 %) a 1 % 

obyvateľov sa prihlásilo k ukrajinskej 

národnosti. Národnosť 4 % obyvateľov obce 

nebola zistená. 

 

 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa religiozity 

 

 Obec Brusnica je z religiózneho 

hľadiska pomerne diverzifikovaná. 

Najpočetnejšie zastúpenie majú veriaci 

hlásiaci sa ku Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí 

tvoria 41,2 % obyvateľov (tabuľka č. 4). 

Pravoslávni veriaci tvoria druhú 

najpočetnejšiu skupinu s podielom 36,7 %. 

Nasleduje rímskokatolícke vyznanie s  

15,6 % zastúpením. Religiozita nebola 

zistená u  4,1 % osôb, 1,4 % obyvateľov je 

 

   

76% 

11% 

8% 
4% 1% 

Graf č. 7: Národnostná štruktúra obce 
Brusnica (r. 2011) 

Vierovyznanie 
Počet  
osôb 

Percentuálny 
podiel (%) 

Gréckokatolícka cirkev 172 41,2 

Pravoslávna cirkev 153 36,7 

Rímskokatolícka cirkev 65 15,6 

Nezistené 17 4,1 

Bez vyznania 6 1,4 

Evanjelická cirkev augsburského 
vyznania 

3 0,7 

Náboženská spoločnosť Jehovovi 
svedkovia 

1 0,2 

Zdroj: SODB 2011 

slovenská 

rusínska 

rómska 

 

ukrajinská 

nezistená 

 

Tabuľka č. 4: Religiózna štruktúra obce Brusnica (r. 2011) 

Zdroj: SODB 2011 
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bez vyznania, tri osoby sa prihlásili 

k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

a 1 osoba k Náboženskej spoločnosti 

svedkovia Jehovovi.  

Religiózna aj národnostná štruktúra 

sa vďaka polohe obce výrazne líši od týchto 

štruktúr na úrovni celej Slovenskej 

republiky. Pri poslednom sčítaní v roku 

2011 tvorili osoby rímskokatolíckeho 

vyznania 62 % obyvateľov SR, Evanjelická 

cirkev augsburského vyznania 5,9 %, na 

treťom mieste s 3,8 % Gréckokatolícka 

cirkev, ktorá je v Brusnici najpočetnejšia. 

Oproti priemeru Slovenskej republiky je 

v Brusnici taktiež o niečo menej zastúpená 

slovenská národnosť, naopak, viac 

zastúpená rusínska a rómska národnosť.  

 

Vzdelanostná štruktúra 

 

 Z hľadiska najvyššieho dosiahnutého 

vzdelania v obci Brusnica prevažujú 

obyvatelia so základným vzdelaním, veľké 

zastúpenie majú aj osoby bez vzdelania. 

Časť z nich je však tvorená deťmi do 14 

rokov veku, ktoré študujú alebo budú 

v budúcnosti študovať. Ostatné osoby bez 

vzdelania alebo so základným vzdelaním 

tvoria približne 25 % celkového počtu 

obyvateľov Brusnice. Pomerne veľkú 

skupinu tvoria obyvatelia so 

stredoškolským vzdelaním, 21,1 % 

obyvateľov obce má stredoškolské 

vzdelanie bez maturity a 21,3 % uviedlo 

úplné stredoškolské s maturitou (učňovské, 

odborné alebo všeobecné). Vysokoškolské 

vzdelanie dosiahlo 33 obyvateľov (7,9 %), 

z toho 5 osôb prvostupňové – bakalárske 

a 28 osôb druhostupňové – inžinierske, 

magisterské alebo doktorské.  

 

Ekonomická štruktúra obyvateľstva 

 

 V obci Brusnica je necelá polovica 

obyvateľov ekonomicky aktívnych, z nich je 

väčšina pracujúcich (tabuľka č. 6). V roku 

2011 bolo evidovaných 36 nezamestnaných 

osôb, čo tvorí 18,1 % z ekonomicky 

aktívnych osôb obce. Spolu 16 osôb na 

materskej alebo rodičovskej dovolenke a 7 

pracujúcich dôchodcov. Ekonomicky závislé 

osoby (deti do 16 rokov, študenti, 

dôchodcovia a osoby v domácnosti) tvoria 

spolu pomerne veľkú časť (44,8 %) 

obyvateľstva obce. Samostatne dôchodcovia 

sa na celkovom počte obyvateľov podieľajú 

17,7 %. Ekonomická aktivita nebola zistená 

v prípade 10 osôb a ani jedna osoba nie je 

príjemcom kapitálových príjmov. 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

  

Dosiahnuté vzdelanie Počet osôb

 Základné 109

 Učňovské (bez maturity) 49

 Stredné odborné (bez maturity) 39

 Úplné stredné učňovské (s maturitou) 13

 Úplné stredné odborné (s maturitou) 65

 Úplné stredné všeobecné 11

 Vyššie odborné vzdelanie 2

 Vysokoškolské bakalárske 5

 Vysokoškolské Mgr., Ing., doktorské 28

 Vysokoškolské doktorandské 0

 Bez školského vzdelania 81

 Nezistené 15

Typ ekonomickej aktivity Počet osôb

Pracujúci (okrem dôchodcov) 154

Pracujúci dôchodcovia 7

Osoby na materskej dovolenke 2

Osoby na rodičovskej dovolenke 14

Nezamestnaní 36

Študenti stredných škôl 17

Študenti vysokých škôl 7

Osoby v domácnosti 2

Dôchodcovia 74

Príjemcovia kapitálových príjmov 0

Deti do 16 rokov 87

Iná 7

Nezistená 10

Z toho ekonomicky aktívni 199

Tabuľka č. 5: Vzdelanostná štruktúra obce 

Brusnica (r. 2011) 

Tabuľka č. 6: Štruktúra obce Brusnica podľa 

ekonomickej aktivity obyvateľov (r. 2011) 

Zdroj: SODB 2011 
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1.2.4 Nezamestnanosť 

V obci Brusnica kolísala 

nezamestnanosť za obdobie posledných 10 

rokov medzi 26 % a 51 %. Svoje maximum 

dosiahla v rokoch 2009 a 2010 (51 % 

a 49 %) v nasledovnom období trvajúcom až 

do súčasnosti  sa ustálila na hodnote 

približne 27 %. Od roku 2006 do roku 2009 

bolo viac nezamestnaných mužského 

pohlavia, po roku 2009, naopak, mierne 

dominujú v uchádzačoch o zamestnanie 

ženy. Nezamestnanosť v obci zobrazuje graf 

č. 8.  

 

Graf č. 8: Nezamestnanosť v obci Brusnica 

v rokoch 2006 – 2015 

1.3 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND 

Zástavba v obci Brusnica má typicky 

vidiecky charakter, čoho dôkazom je 

skutočnosť, že sa v jej katastri nachádza 

prevažne nízka domová zástavba. Dominujú 

rodinné domy, ktorých podľa Sčítania 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bolo 

80 (obývaných). V obci sa nachádza iba 1 

dvojpodlažný bytový dom vlastnený 

súkromníkom, ktorý prenajíma jednotlivé 

bytové jednotky. Neobývaných domov bolo 

v roku 2011 v obci Brusnica celkovo 16, 

z toho 12 určených na rekreáciu, 3 

nespôsobilé na bývanie a 1 uvoľnený  

na prestavbu.  

Zo súčasne stojacich domov bolo 10 

postavených pred rokom 1945. Najväčší 

rozmach výstavby obytných domov 

zaznamenala obec v rokoch 1946 – 1990, 

pričom pribudlo 67 domov. V období medzi 

rokmi 1991 až 2000 bol postavený 1 dom 

a v nasledujúcom desaťročí nepribudol 

žiaden obytný dom. Väčšina domov je  

vo vlastníctve fyzických osôb. 

1.4 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

Medzi občiansku vybavenosť  

vo všeobecnosti zaraďujeme budovy, stavby 

a služby v nich poskytované, ktoré slúžia 

primárne v prospech spoločnosti, teda 

obyvateľov obce.  

Podľa využitia môžeme stavby 

občianskej vybavenosti rozdeliť na: 

 

     stavby pre výchovu a vzdelanie, 

     zdravotnícke stavby, 

     stavby pre obchod a služby, 

     športové a telovýchovné stavby, 

     administratívne stavby, 

     stavby s kultúrnym využitím, 

     stavby cestovného ruchu a 

verejného stravovania. 

 

1.4.1 Školstvo 

Obec je zriaďovateľom jednej 

materskej školy s 1 triedou. Materskú školu 

navštevuje v súčasnosti 19 žiakov, pôsobia 

v nej 2 pedagogické pracovníčky a 1 

nepedagogická pracovníčka. MŠ s jedálňou 

bola zriadená v roku 1959 a kapacita 

momentálne postačuje. Plány obce v tomto 

programovom období smerujú 

k zrekonštruovaniu budovy a najmä jej 

okolia. 

V obci Brusnica sa nenachádza 

žiadna základná ani stredná škola. Základná 

škola, ktorá bola zriadená v roku 1955 je 

nevyužívaná, jej budova je v nepriaznivom 

stave. Žiaci v súčasnosti navštevujú 

Základnú školu v obci Kolbovce. 

0

5

10

15

20

25

30

ženy muži

Zdroj: UPSVaR, 2016 
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1.4.2 Zdravotná a sociálna 

starostlivosť 

Zdravotné stredisko, nemocnica ani 

iná inštitúcia poskytujúca zdravotnú 

starostlivosť sa priamo v obci Brusnica 

nenachádza. Obyvatelia dochádzajú  

za lekármi do mesta Stropkov a širšieho 

okolia obce. 

 V obci sa taktiež nenachádza domov 

sociálnych služieb, opatrovateľská služba, či 

zariadenie pre seniorov alebo sociálne 

odkázaných, prípadne zdravotne ťažko 

postihnutých obyvateľov. V roku 2015 

pôsobila v obci terénna sociálna 

pracovníčka s asistentkou, ktoré poskytovali 

pomoc a poradenstvo sociálne slabším 

osobám a taktiež pracovali s rómskou 

komunitou obce. 

V obci Brusnica je plánované 

vytvorenie denného stacionáru určeného 

pre sociálne odkázaných a starších 

obyvateľov. Stacionár bude poskytovať 

širšiu paletu služieb, medzi nimi 

stravovanie, prednášky, prítomnosť lekára, 

masáže, kadernícke/holičské služby. Tieto 

služby by mali byť pravidelne poskytované 

20 – 30 osobám v sobášnej miestnosti na 

obecnom úrade. 

1.4.3 Služby a podnikateľské subjekty 

Základné administratívne a správne 

úkony samosprávy zastrešuje obecný úrad. 

Budova obecného úradu slúži aj verejnosti 

a to najmä pri rôznych akciách ako sú 

sobáše či obecné aktivity prebiehajúce 

v spoločenskej sále. 

Zameranie podnikateľsko-

ekonomickej činnosti v obci Brusnica sa 

sústreďuje na poľnohospodársku výrobu 

a obchodnú činnosť.  

V poľnohospodárskej výrobe 

prevláda živočíšna výroba, najmä chov 

hovädzieho dobytka a spracovávanie 

pridružených produktov. 

Dôležitými podnikateľskými 

subjektmi v tomto odvetví sú: 

 Ekoprodukt s. r. o. – rastlinná 

a živočíšna výroba, výroba 

kravských syrov, predaj hovädzieho 

mäsa, 

 SCBC, s. r. o. – chov škótskych kráv – 

plemena určeného na mäso. 

Tabuľka č. 7: Prehľad podnikateľských 

subjektov v obci 

 

Názov subjektu/ meno  Zameranie 

SCBC, s. r. o. živočíšna a rastlinná výroba 

WCS, s. r. o. biostanica 

Ing. Ján Potoma obchodná činnosť 

Ing. Ladislav Timan obchodná činnosť 

Jozef Čabala potraviny, pohostinstvo 

Ekoprodukt, s. r. o. živočíšna a rastlinná výroba 

Ľubomír Antoš čalúnnictvo 



                

19 
 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BRUSNICA 2016 - 2021 

Základný spotrebný tovar, potraviny 

a pohostinské služby pre obyvateľov 

Brusnice zabezpečuje súkromník. 

 Medzi významných zamestnávateľov 

patrí predovšetkým v rámci obce subjekt 

Ekoprodukt, s. r. o. Ďalším dôležitým 

zamestnávateľom v blízkosti je Tesla 

Stropkov, a. s., ktorý je orientovaný na 

automobilový, elektrotechnický a stavebný 

priemysel. Obyvatelia Brusnice dochádzajú 

za prácou okrem Stropkova aj do Svidníka, 

Prešova a Košíc. 

1.4.4 Ochrana obyvateľov a majetku 

Ochranu obyvateľov Brusnice a ich 

majetku momentálne zabezpečujú zložky 

policajného a hasičského zboru sídliace 

mimo obce.  

V obci sa nachádza požiarna 

zbrojnica, ktorá nie je zariadená požiarnym 

vozidlom. Plánované je preto vytvorenie 

dobrovoľného hasičského zboru o počte 5 

členov, ktorý bude k dispozícii v prípade 

ohrozenia obyvateľov živlami. 

 

1.4.5 Spádovosť obce 

Z hľadiska umiestnenia sídiel 

jednotlivých úradov špecializovanej štátnej 

správy sa na území Brusnice nachádza sídlo 

matričného úradu, ostatné pracoviská a ich 

sídla sú situované v okresnom meste 

Stropkov a Svidník a v krajskom meste 

Prešov. 

1.4.6 Kultúrno-historické pamiatky 

V obci sa nachádzajú prevažne 

sakrálne pamiatky. Podľa Pamiatkového 

úradu Slovenskej republiky je v obci 

Brusnica jedna kultúrna pamiatka – 

Gréckokatolícky kostol Narodenia Panny 

Márie (nazývaný aj Chrám Narodenia 

Presvätej Bohorodičky). Kostol sa nachádza 

v centre obce na návrší a v svojej blízkosti 

má dom smútku a cintorín. Stavba kostola je 

datovaná do roku 1794, prevláda neskorý 

barokový štýl kombinovaný so štýlom 

klasicistickým. Zmeny a opravy kostola 

Narodenia Panny Márie boli postupne 

vykonávané v rokoch 1909, 1932 – 1935, 

1945, 2006 – 2010. Pôdorysom vytvára 

obdĺžnik s polygonálnym záverom a skladá 

sa z 1 lode a 1 veže. Do zoznamu kultúrnych 

pamiatok bol zaradený 1. januára 1988.  

Úrad Sídlo 

Sídlo matričného úradu Brusnica 

Sídlo pracoviska daňového 
úradu 

Stropkov 

Sídlo pracoviska obvodného 
oddelenia policajného zboru 

Stropkov 

Sídlo príslušného 
prvostupňového súdu 

Svidník 

Sídlo príslušného 
odvolacieho súdu 

Prešov 

Sídlo okresného riaditeľstva 
hasičského a záchranného 
zboru 

Svidník 

Sídlo pracoviska okresného 
úradu 

Stropkov 

Sídlo územného úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny 

Stropkov 

Sídlo odboru starostlivosti o 
životné prostredie 

Stropkov 
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V obci sa nachádza aj Pravoslávny 

kostol Narodenia Presvätej Bohorodičky, 

moderný, postavený v 20. storočí. 

Spomenuté pamiatky sú v dobrom 

technickom stave. 

V centrálnej časti obce sú situované 

aj malé sakrálne pamiatky – božie muky. 

 

1.4.7 Kultúra a šport 

Obec organizuje pomerne širokú 

škálu rôznych voľnočasových aktivít pre 

svojich obyvateľov. Zo športových aktivít je 

to najmä stolnotenisový turnaj 

a medziokresná stolnotenisová liga,  

do ktorých sa zapájajú mnohé vekové 

kategórie. Obec pravidelne usporadúva 

športový deň, na ktorom sa konajú 

futbalové zápasy mládeže a rôzne súťaže. 

V súčasnosti začala obec organizovať aj 

aktivitu pre ženy „Tancujeme s hudbou“. 

 Spoločenský život v obci je 

podporovaný početnými akciami, či už je to 

pri príležitostiach ako Deň matiek a Deň 

otcov, Deň detí, Spomienka na oslobodenie 

obce, Mikuláš, začiatok Adventu,  Silvester 

alebo úcta k starším. Medzi ďalšie akcie 

patria majáles, karneval či pivný pochod. 

V rámci spomenutých aktivít často hosťujú 

rôzne folklórne spevácke a tanečné súbory 

(Kandráčovci, Ondavan, Olšavčan, 

Lomenčan, Stropkoviani, Stropkovčan, 

PUĽS), taktiež divadelné súbory (Divadlo 

Ondavan, Divadlo Alexandra Duchnoviča). 

Tieto podujatia sa konajú najmä 

v spoločenskej sále na OcÚ. 

 V obci Brusnica sa nachádza 

športové ihrisko využívané najmä na futbal. 

Ihrisko nie je obecným vlastníctvom, no je 

obcou udržiavané pre účely športových 

aktivít a akcií. Mládež má okrem športového 

ihriska k dispozícii aj mládežnícky klub 

a fitness. 

 

1.5 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Elektrická energia 

 

Obec Brusnica je z hľadiska dodávky 

elektrickej energie zásobovaná vzdušnými 

VN 22kV vedeniami, ktoré sú zaústené do 5 

stĺpových trafostaníc, z toho 3 sú použité 

pre zásobovanie obyvateľov obce.  

 TS 1014-0001 (č. p. 125 C) 

 TS 1014-0002 (č. p. 265 C) 

 TS 1014-0003 (č. p. 520 C) 

Rozvody nízkeho napätia (NN – 

230/400V) a prípojky k obytným objektom 

sú realizované prevažne nadzemnými 

vedeniami. 

Súčasný inštalovaný výkon pokrýva 

požiadavky na zásobovanie elektrickou 

energiou. 

V obci sa nachádza aj nová 

súkromná biostanica, ktorá by v budúcnosti 
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mohla slúžiť aj na dodávku energie v rámci 

obce. 

 

Telekomunikácie a informatizácia 

 

 Telefónna ústredňa zabezpečujúca 

pripojenie obyvateľov pevnou linkou  

do telefonickej siete sa nachádza  

vo vestibule Obecného úradu v Brusnici. 

Telekomunikačná sieť je v súčasnosti 

v uspokojivom stave. Pokrytie sieťou 

mobilných operátorov je zabezpečené 

Orangeom, T-Comom a O2, pričom slabšie 

pokrytie má O2. Internetové pripojenie 

v obci zabezpečuje T-Com. Telefónny 

automat, ktorý by umožňoval telefonické 

spojenie  obyvateľom mimo domácností 

a mobilných telefónov, sa v obci 

nenachádza.   

 V priestoroch obecného úradu bola 

zriadená počítačová miestnosť s prístupom 

na internet, ktorá by v budúcnosti mohla 

byť využívaná mládežou. 

 Obec a jej orgány komunikujú 

s obyvateľmi viacerými komunikačnými 

kanálmi. Aktuality, dôležité oznamy 

a dokumenty sú zverejňované na oficiálnej 

webovej stránke obce www.brusnica.sk. 

Takisto sa môžu obyvatelia informovať na 

OcÚ z úradnej tabule. Obec má funkčný 

obecný rozhlas, ktorý je v dobrom stave. 

  

Plynofikácia 

 

Kompletnú plynofikáciu obce 

zabezpečuje napojenie na stredotlakovú 

regulačnú stanicu. Rozvodná sieť plynu 

v obci predstavuje dĺžku cca 2200 m.  

 

 

 

 

 

Zásobovanie vodou 

 

V katastri Brusnice sa nachádza 

obecný zdroj pitnej vody. Vrt je hlboký 

100 m, jeho výkonnosť predstavuje 1,6 l/s. 

Akumulácia vody je zabezpečená 

nadzemným vodojemom s objemom 150 m3. 

Verejný vodovod je v súčasnosti vyhovujúci, 

napojených je na 50 % domácností v obci. 

Zvyšok domácností odoberá pitnú vodu 

z vlastných studní, pretože je to  

pre obyvateľov finančne výhodnejšie. 

 

Kanalizácia 

 

Kanalizácie nie je v obci Brusnica 

zavedená v žiadnej časti. Vzhľadom  

na veľkosť obce je momentálne finančne aj 

technicky náročné zrealizovať tento zámer.  

 V prípade dostupnosti vhodnej 

výzvy v rámci čerpania nenávratných 

finančných prostriedkov by obec 

prehodnotila zavedenie splaškovej 

kanalizácie v nasledujúcom programovom 

období. 

 

Odpadové hospodárstvo 

 

 Odvoz komunálneho odpadu z obce 

je realizovaný 2-krát mesačne. Pre 

obyvateľov sú k dispozícii aj kontajnery  

na separovaný zber. Sklo je vyvážané 3-krát 

ročne, PET fľaše a zmiešaný plastový odpad 

každý druhý mesiac a papierový odpad 2-

krát v roku. 

Na území Brusnice sa v minulosti 

nachádzali 2 čierne skládky odpadu, z toho 

jedna viac ako 20-ročná. Obe boli 

zlikvidované na obecné náklady. 

 

 

http://www.brusnica.sk/
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1.6 ROZPOČET A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE OBCE 

Tabuľka  č. 9 - Rozpočet obce k 31. 12. 2015 

 

Tabuľka  č. 10 - Rozpočet obce na rok 2016  

 

 
Tabuľka  č. 11 – Štruktúra daňových príjmov obce v rokoch 2012 - 2015   

 

schválený 
rozpočet na 
rok 2015 (€) 

rozpočet 
2015 po 

zmenách (€) 
 

schválený 
rozpočet na 
rok 2015 (€) 

rozpočet 
2015 po 

zmenách (€) 

príjmy celkom 128 461,00 128 461,00 výdavky celkom 128 461,00 128 461,00 

bežné príjmy 128 461,00 128 461,00 bežné výdavky 120 461,00 120 461,00 

kapitálové príjmy 0,00 0,00 
kapitálové 

výdavky 
0,00 0,00 

príjmové 
finančné operácie 

0,00 0,00 
výdavkové 
finančné 
operácie 

8 000,00 8 000,00 

 

schválený 
rozpočet na 
rok 2016 (€) 

rozpočet 
2016 po 

zmenách (€) 
 

schválený 
rozpočet na 
rok 2016 (€) 

rozpočet 
2016 po 

zmenách (€) 

príjmy celkom 131 007,00 131 007,00 výdavky celkom 131 007,00 131 007,00 

bežné príjmy 131 007,00 131 007,00 bežné výdavky 123 007,00 123 007,00 

kapitálové príjmy 0,00 0,00 
kapitálové 

výdavky 
0,00 0,00 

príjmové 
finančné operácie 

0,00 0,00 
výdavkové 
finančné 
operácie 

8 000,00 8 000,00 

 
2012 2013 2014 2015 

prevod podielu dane z príjmov 
fyzických osôb 

88 753,00 95 637,00 92 632,00 105 385,00 

podiel na dani z nehnut. - z 
pozemkov 

12 781,00 5 241,00 9 184,00 6 911,00 

podiel na dani z nehnut. - zo stavieb 737,00 912,00 576,00 6 672,00 

podiel na dani z nehnut. - z bytov a 
NP 

0,00 0,00 0,00 0,00 

daň za psa 122,00 92,00 340,00 69,00 

daň za užívanie verejného 
priestranstva 

0,00 0,00 0,00 0,00 

podiel na poplatku za komunálny 
odpad 

2 212,00 1 961,00 1 424,00 1 889,00 
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1.7 REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBCI 

 

 

 

 

 

P. č. 
Realizované projekty v rámci minulého 

programového obdobia 
Žiadateľ Poskytovateľ 

Výška výdavku/ 
poskytnutého 

príspevku 

Rok 2011 

1. Rekonštrukcia kancelárie starostu obce Brusnica 
Ministerstvo 

financií SR 
11 500,00 EUR 

Rok 2014 

1. 
Rekonštrukcia a oprava kuchyne pri sále 
obecného úradu 

Brusnica 
Ministerstvo 

financií SR 
4 000,00 EUR 

Rok 2015 

1. 
Rekonštrukcia a modernizácia budovy 
kultúrneho  domu 

Brusnica 
Ministerstvo 

financií SR 
2 900,00 EUR 

2. Úprava Krížneho potoka v obci Brusnica Brusnica 
Ministerstvo 

životného 
prostredia SR 

420 286,23 EUR 

3. 
Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Brusnica 

Brusnica 
Ministerstvo 
hospodárstva 

SR 
117 870,30 EUR 

 

  

daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 

daň za predajné automaty 0,00 0,00 0,00 0,00 

daň za ubytovanie 0,00 0,00 0,00 0,00 

daň za užívanie verejného 
priestranstva 

0,00 0,00 0,00 0,00 

daňové príjmy spolu 104 605,00 103 843,00 104 156,00 120 926,00 
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2. ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

2.1 PRÍRODNÉ PODMIENKY  

 Z hľadiska geomorfologického 

začlenenia územia patrí kataster obce (tak 

ako celé územie Slovenka) do alpsko-

himalájskej sústavy. Táto sústava sa ďalej 

rozdeľuje na podsústavy, provincie, 

subprovincie, oblasti, celky a podcelky. Obec 

Brusnica sa nachádza v podsústave Karpaty, 

provincii Východné Karpaty, subprovincii 

Vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Nízke 

Beskydy,  celku Ondavská Vrchovina 

a podcelku Stropkovská brázda. 

Ondavská vrchovina patrí do sústavy 

flyšových celkov, čo z geologického hľadiska 

znamená, že horninové prostredie utvára 

rytmické striedanie usadených hornín -  

ílovcov a pieskovcov. Tieto horniny boli 

odtrhnuté od svojho podložia a formované 

do súčasnej podoby od druhohorných 

období jury a kriedy až po paleogén 

v treťohorách. Vo flyšových pohoriach 

prevláda povrchový odtok vôd  

nad infiltráciou, a to najmä vďaka 

prítomnosti ílových vrstiev, ktoré sú málo 

priepustné. V dôsledku toho podlieha pôda 

zvýšenej erózii, častejšie sa objavujú 

povodne a zosuvy. Flyšové pásmo je 

pomerne chudobné na nerasty, ťaží sa 

zväčša pieskovec využívaný v stavebníctve. 

Čo sa týka klimatických pomerov 

územia, v ktorom leží obec, zasahujú do 

neho 2 klimatické oblasti – teplá a mierne 

teplá oblasť. Takisto obec patrí do 2 

klimatických okrskov. V nížinatej časti 

územia je to teplý, suchý okrsok s chladnou 

zimou a v zvlnenej časti územia mierne 

teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až 

vrchovinový okrsok. Charakteristickým 

znakom pre túto oblasť je viac ako 50 

letných dní a priemerná teplota v januári 

dosahuje menej ako – 3 °C. Ďalšie 

charakteristiky ovzdušia v obci sú 

zaznamenané v tabuľke č. 12: 

 

 

Ako už bolo spomenuté, obec 

z hydrologického hľadiska patrí do povodia 

rieky Ondavy, ktorá je podľa svojej dĺžky 8. 

najdlhšou riekou Slovenska. Spoločne 

s Latoricou vytvára v juhovýchodnom okraji 

Slovenska rieku Bodrog, ktorá sa ďalej 

vlieva do Tisy. Tisa tvorí ľavostranný prítok 

európskeho veľtoku Dunaja ústiaceho do 

Čierneho mora. Obec preto môžeme zaradiť 

do úmoria Čierneho mora, tak ako 96 % 

územia Slovenska.  

Brusnica patrí do oblasti s typom 

režimu odtoku vrchovinovo-nížinným, 

dažďovo-snehovým, čo značí, že maximálna 

vodnatosť vodných tokov je zaznamenávaná  

začiatkom jari - v  marci a apríli, naopak, 

minimálna vodnatosť  v októbri a novembri. 

Priamo cez kataster obce pretekajú  

3 menšie toky – Brusnička, Krišľovčík 

a Krížna. 

Priemerná ročná teplota 
vzduchu 7 – 8 °C 

Priemerná teplota vzduchu 
v júli 16 – 18 °C 

Priemerná teplota vzduchu 
v januári -5 až -4 °C 

Priemerný počet 
vykurovacích dní v roku   240 – 280 

Priemerný ročný úhrn  
zrážok 600 – 800 mm 

Priemerný úhrn zrážok 
v januári 30 – 40 mm 

Priemerný úhrn zrážok 
v júli 80 – 100 mm 

Priemerná ročná suma 
globálneho žiarenia 1150 – 1200 kWh/m

2
 

Priemerný počet dní so 
snehovou pokrývkou  60 – 80 
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Typické pôdy pre oblasť, v ktorej sa 

nachádza Brusnica, sú kambizeme (modálne 

a kultizemné), ktoré sú zároveň 

najrozšírenejším pôdnym typom na 

Slovensku. Kambizeme sú stredne úrodné 

pôdy, vyskytujúce sa v mierne vlhkom 

klimatickom pásme väčšinou pod listnatými 

lesmi, často bývajú označované aj ako hnedé 

lesné pôdy. Sú vhodné pre pestovanie užšej 

palety poľnohospodárskych plodín, najmä 

odolnejších ako ľan, zemiaky, šošovica, 

lucerna, mak. Z hľadiska zrnitosti sú pôdy 

v tejto oblasti predovšetkým hlinité 

a hlinito-piesčité, prevažne stredne 

kamenité (štrkovité). 

Potenciálu prirodzenú vegetáciu pre 

sledované územie tvoria karpatské dubovo-

hrabové lesy a podhorské bukové lesy. 

Pôsobením ľudského faktora však boli 

viaceré plochy odlesnené a premenené na 

lúky pasienky, prípadne trvalo trávnaté 

porasty. Z listnatých stromov sa najviac 

vyskytuje buk lesný (fagus sylvatica), 

v menšej miere breza, javor, dub a hrab, 

z ihličnanov je to smrek obyčajný (picea 

abies). Toto územie patrí do oblasti 

živočíšstva listnatých lesov bohatých na 

druhové zloženie živočíchov. Typická je 

vysoká zver, diviaky, mnoho druhov vtákov, 

hmyzu a ďalších živočíchov. 

2.2 VYUŽITIE ZEME 

Celková výmera územia obce je 1428 

ha. Najväčšiu časť tohto územia zaberajú 

lesné plochy (64,3 %). Pomerne veľkú časť 

tvoria aj poľnohospodárske pôdy (30 %), 

ktoré môžeme rozdeliť na viacero typov:  

 orné pôdy 28 %, 

 záhrady 2,3 %, 

 trvalé trávnaté porasty 69,7 %. 

Zastavaná plocha predstavuje 

necelých 1,8 % výmery obce), vodné plochy 

zaberajú takmer 1 % a iné neproduktívne 

plochy tvoria 2,9 % rozlohy obce. 

 

 

2.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Na území obce a ani v jej okolí sa 

nenachádza žiadna priemyselná prevádzka, 

ktorá by svojou činnosťou poškodzovala 

životné prostredie. Ako už bolo 

poznamenané, nelegálne skládky odpadu 

boli sanované, iné zdroje znečistenia obec 

neeviduje. Biostanica, ktorá bola uvedená do 

prevádzky, je ekologická a neznečisťuje 

ovzdušie.  

Do územia Brusnice nezasahujú 

veľkoplošné ani maloplošné chránené 

územia.  

2.4 DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ OBCE 

Obcou prechádza cesta III. triedy 

smer Stropkov – Kolbovce. Sieť miestnych 

komunikácií sprístupňuje ďalšie obytné 

časti obce, tieto cesty majú bezprašnú 

povrchovú úpravu. Obec nedisponuje 

chodníkmi pre peších chodcov. Celkovo sú 

cestné komunikácie v dobrom stave, 

niektoré nedostatky obec plánuje riešiť 

Využitie zeme 
Rozloha 

(ha) 

poľnohospodárska pôda 429 

zastavaná plocha 25 

lesná pôda 918 

vodné plochy 14 

iné neproduktívne plochy 42 

SPOLU (celková výmera obce) 1428 

Typ poľnohospodárskej pôdy 
Rozloha 

(ha) 

orná pôda 120 

záhrady 10 

vinice 0 

trvalé trávnaté porasty 299 

sady 0 

SPOLU 429 
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projektovým zámerom v rámci súčasného 

programového obdobia.  

 Hromadnú dopravu zabezpečuje 

autobusový prepravca SAD Humenné, a. s. 

Pri ceste III. triedy sú osadené 3 autobusové 

zastávky (Brusnica most, Brusnica rázcestie 

Krišlovce a Brusnica č. domu 37).  

 Železničná doprava nie je do okresu 

Stropkov zabezpečená. Najbližšia vlaková 

zástavka, ktorú majú k dispozícii obyvatelia 

Brusnice, sa nachádza v okresnom meste 

Prešov, vzdialenom 48 km.  

2.5 CESTOVNÝ RUCH 

Obec nepatrí medzi často 

navštevované turistické destinácie. 

Predpoklad pre cestovný ruch tvorí najmä 

pekné, čisté prírodné prostredie, 

a kopcovitý terén okolia Brusnice. Tieto 

danosti využívajú predovšetkým obyvatelia 

z okolia, ktorí prichádzajú na turistiku 

a kvôli zberu húb a lesných plodov – malín, 

černíc, lesných jahôd a brusníc, ktoré sú 

typické pre túto oblasť. Známa pešia túra 

vedie z Brusnice cez Potašňu do susednej 

obce Tokajík, kde je umiestnený pamätník 

Tokajíckej tragédie venovaný padlým 

partizánom. Takisto sa dá trasa z Brusnice 

do obce Tokajík absolvovať na bicykli 

cyklotrasou. Klub slovenských turistov 

Slávia Stropkov organizuje pravidelne 

pochod Tokajík – Stropkov, ktorého 20 km 

trasa prechádza aj obcou Brusnica. 

Po katastri obce sú rozmiestnené 

zastavenia krížovej cesty, ktoré sú 

navštevované najmä deťmi a mládežou 

počas pobytu v letnom náboženskom 

tábore, ktorého je obec dejiskom.  

Podporiť turistický ruch by chcela 

obec najmä označovaním chodníkov a trás 

vhodných pre peších turistov aj bicyklistov 

a taktiež každoročným hosťovaním 

spomenutého náboženského tábora a jeho 

propagáciou. 

 

3. ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA 

3.1 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza sumarizuje a logicky 

triedi vnútorné silné a slabé stránky 

a vonkajšie príležitosti a ohrozenia podľa 

jednotlivých sfér života v obci. Táto analýza 

slúži ako východisko pre formulovanie 

stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi 

vnútornými vlastnosťami a vonkajším 

prostredím. 

OBYVATEĽSTVO 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

+ Pomerne stabilný počet obyvateľov 
v období posledných 10 rokov 

+ Pôrodnosť v obci je dlhodobo stabilná 
+ Vyšší počet obyvateľov 

v predproduktívnom veku ako 
v poproduktívnom 
 

 

- Zvyšovanie počtu obyvateľov 
v produktívnom veku na úkor 
ostatných obyvateľov, čo značí 
zvyšovanie počtu seniorov 
v budúcnosti 

- Pomerne veľký počet obyvateľov zo 
základným vzdelaním alebo bez 
vzdelania 
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OBČIANSKA VYBAVENOSŤ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

+ Plná plynofikácia obce 
+ Obec disponuje vodovodnou sieťou 
+ Dostatočné zabezpečenie 

telekomunikačnými sieťami 
a internetovým pripojením 

+ Realizovanie separácie odpadov 
+ Existencia materskej školy 
+ Dostačujúci domový a bytový fond 

 

- Chýbajúca kanalizačná sieť 
- Absencia základnej školy 
- Absencia lekárskej starostlivosti v obci 
- Absencia zariadenia služieb pre 

seniorov a odkázaných obyvateľov 
- Nefunkčné hasičské zložky napriek 

existencii požiarnej zbrojnice 
- Chýbajúce chodníky pre peších  

 

 

SAMOSPRÁVA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

+ Aktívna samospráva v snahe o získanie 
a využívanie externých finančných 
zdrojov ako sú štátne dotácie, finančné 
zdroje EÚ a pod. 

+ Zrekonštruované pracovisko orgánov 
obce 

+ Zapájanie nezamestnaných obyvateľov 
do aktivačných a iných prác 

+ Zavedenie počítačovej miestnosti na 
OcÚ 

- Vysoký stupeň opotrebovania časti 
obecného majetku 

- Nízka frekvencia aktualizácie 
a nedostatočné obsahové atribúty 
webovej stránky obce 

 
 

 

 

POLOHA A DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ OBCE 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

+ Blízkosť okresného mesta Stropkov 
+ Dostatočné pokrytie autobusovými 

zastávkami a autobusovou dopravou 
+ Dobré dopravné spojenie v smere 

Stropkov - Kolbovce 
 

- Absencia železničného spojenia obce 
- Marginálna poloha v rámci SR 
- Nepriaznivý stav niektorých ciest 

miestneho významu 
 

 

 

PRÍRODNÉ PODMIENKY, VYUŽITIE ZEME A CESTOVNÝ RUCH 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

+ Čisté a kvalitné životné prostredie 
v obci  

+ Kataster obce vhodný pre rozvoj 
turistického ruchu (cyklistika, 
turistika) 

+ Poľnohospodárske využívanie územia 
nezaťažujúce životné prostredie 

+ Existencia sakrálnych pamiatok 
+ Pestré kultúrne a športové aktivity v 

obci 
 

- Zvýšené riziko vzniku záplav  
- Slabé využitie prírodného potenciálu 

pre športové/agroturistické aktivity 
- Neexistencia turistických služieb pre 

návštevníkov obce 
- Absencia atraktivít územia vyššieho 

ako lokálneho významu 
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PRÍLOŽITOSTI OHROZENIA 

+ Možnosť využiť financovanie 
projektov z EÚ a štátneho rozpočtu 

+ Zapojenie ďalších nezamestnaných 
obyvateľov do aktivačných prác 

+ Prilákanie obyvateľov z okolia na 
kultúrne akcie obce 

+ Využitie existujúcej prítomnosti 
poľnohospodárskej výroby 
a prilákanie ďalších súvisiacich 
podnikateľských subjektov 

+ Spropagovanie prostredia obce 
využitím názvu obce ako „značky“ 

- Zvyšovanie počtu seniorov 
v budúcnosti  

- Odchod niektorého z kľúčových 
zamestnávateľov v okolí obce 
a následné zvýšenie počtu uchádzačov 
o zamestnanie 

- Nezáujem podnikateľských subjektov 
o pôsobenie na území obce 

- Nezáujem občanov o problémy obce 

 

3.2 HLAVNÉ FAKTORY A DISPARITY 

ROZVOJA 

     Zo SWOT analýzy sa na základe 

najvýznamnejších silných stránok  

a príležitostí určujú hlavné faktory rozvoja, 

zo slabých stránok a ohrození naopak 

vyplývajú kľúčové disparity na skúmanom 

území. 

 

 

 

 

 

Určenie kľúčových disparít a hlavných 

faktorov rozvoja je nevyhnutné pre 

zabezpečenie čo najvyššej adresnosti 

PHRSR rozvoja a sú rozhodujúce pri 

definovaní stratégie a formulovaní 

programovej štruktúry. 

 

To, akým smerom sa bude obec vyvíjať 

v nasledujúcich rokoch, závisí v prvom rade 

od aktívneho prístupu samosprávy  

pri riešení problémov a navrhovaní 

stratégie rozvoja a v druhom rade aj od 

obyvateľov obce. Predstavitelia samosprávy 

sa však v každom prípade budú usilovať 

o to, aby  rozvojové plány obce uspeli a aby  

 

 

 

bolo možné sústrediť sa na elimináciu 

kľúčových disparít, ako aj na využitie 

najvýznamnejších faktorov rozvoja. Takýto 

vývoj počíta s využívaním finančných 

prostriedkov z vonkajších zdrojov, ako aj s 

využitím vnútorného potenciálu obce 

samotnej.  

HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA HLAVNÉ DISPARITY 

+ Plná plynofikácia obce, elektrifikácia 
a zabezpečenie pitnou vodou 

+ Dostatočné zabezpečenie 
telekomunikačnými sieťami 
a internetovým pripojením 

+ Aktívna samospráva v snahe o získanie 
a využívanie externých finančných 
zdrojov ako sú štátne dotácie, finančné 
zdroje EÚ a pod. 

+ Kvalitné životné prostredie a prírodné 
danosti vhodné na rozvoj cestovného 
ruchu 

 

- Chýbajúca kanalizačná sieť 
- Absencia základnej školy 
- Zvyšovanie počtu seniorov 

v budúcnosti  
- Absencia zariadenia služieb pre 

seniorov a odkázaných obyvateľov 
- Absencia železničného spojenia obce 
- Absencia atraktivít územia vyššieho 

ako lokálneho významu 
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4. VÍZIA ÚZEMIA      

Vízia obce Brusnica predstavuje 

zhrnutie budúcej predstavy o obci, ktorá by 

sa mala dosiahnuť rozvojovými zámermi 

definovanými v stratégii rozvoja. 

      Hlavným cieľom strategickej vízie je 

poskytnúť smer pre strategické plánovanie, 

ako aj pre implementáciu navrhnutých 

opatrení. Vízia tiež vykresľuje želanú 

budúcnosť tým, ktorí v obci žijú, pracujú, 

študujú, navštevujú ju, či v nej podnikajú, 

alebo ktorí v nej plánujú investovať. 

Súčasne strategické plánovanie a strategická 

vízia predstavujú dohovor medzi lokálnymi 

lídrami na prioritách budúceho rozvoja. 

Toto poslanie  strategickej vízie sa najlepšie 

naplní vtedy, keď je jej obsah stručný 

a pôsobivý v najširšom zmysle slova.  

Okrem motivácie má vízia aj 

marketingový, respektíve propagačný účel. 

Predáva daný región/lokalitu, predáva úsilie 

svojej komunity čeliť aktuálnym trendom a 

vytvárať lepšie podmienky pre regionálny 

rozvoj. 

Propaguje obec vo svete, na úradoch 

a medzi partnermi, ale rovnaký význam má 

aj vnútorná propagácia, keďže zabezpečuje 

usporiadanie, identitu a spoločný účel 

činnosti rozvoja. 

 

 

 

Obec Brusnica bude naďalej miestom pokojného a príjemného bývania, bude poskytovať 

zdravé, čisté a priateľské prostredie pre svojich obyvateľov a návštevníkov. Kvalitná 

infraštruktúra bude zabezpečovať komfort, bezpečnosť a zvyšovanie životnej úrovne 

všetkých ľudí bývajúcich v obci. Efektívnou spoluprácou a komunikáciou s verejnosťou 

bude samospráva posilňovať vnútroobecné vzťahy. Vďaka svojim prírodným podmienkam 

a aktivitám sa bude môcť Brusnica prezentovať v pozitívnom svetle aj navonok, čím sa 

stane atraktívnejšou lokalitou aj pre potenciálnych investorov. Zodpovedným 

a proaktívnym prístupom aktérov samosprávy bude zabezpečené splnenie dôležitých 

projektových zámerov, ktoré povedú k udržatelnému rastu a napredovaniu obce Brusnica. 

 

5. VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV PRE OBYVATEĽOV OBCE 

Občania  Brusnice mali možnosť 

vyjadriť svoj názor ohľadne situácie 

a ďalšieho smerovania obce v dotazníkovom 

prieskume. Zber dotazníkov sa uskutočnil 

v apríli – máji 2016 a zozbieraných bolo 43 

dotazníkov v papierovej podobe. 

Do prieskumu sa zapojilo 24 žien 

a 19 mužov, najčastejšie vo veku 50 – 64 

rokov (16 respondentov), vo veku 40 – 49 

rokov a rovnako aj vo veku 30 – 39 rokov 

odpovedalo 7 respondentov. Celkovo 5 

účastníkov prieskumu dosiahlo vek 65 

a viac rokov, z mladších ročníkov (do 30 

rokov) sa zúčastnilo spolu 8 osôb. Najviac 

respondentov ukončilo učňovské vzdelanie 

(41,9 %), o niečo menej základné (18,6 %) 
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a stredné odborné vzdelanie (16,3 %). 

Vysokoškolsky vzdelaní tvorili 13,9 % 

účastníkov prieskumu, stredoškolsky 

všeobecne vzdelaní 9,3 % opýtaných. 

Z hľadiska ekonomickej aktivity boli 

zastúpení najviac dôchodcovia 

a dôchodkyne (34,9 %), na druhom mieste 

nezamestnaní a zamestnaní v súkromnom 

sektore (obe kategórie po 18,6 % 

respondentov). Zúčastnilo sa taktiež 13,9 % 

podnikateľov, 9,3 % študentov a 4,7 % osôb 

zamestnaných vo verejnom sektore. Väčšina 

opýtaných žije v obci viac ako 21 rokov 

(76,7 %), ostatní viac ako 11 rokov, 16,3 % 

viac ako 16 rokov a zvyšok respondentov 

viac ako 11 rokov. 

Na otázku „Ste spokojný s bývaním 

obci?“ odpovedalo viac ako 3 štvrtiny 

respondentov „Áno“, 20,9 % je s bývaním 

v Brusnici čiastočne spokojných a 2,3 % 

respondentov označilo odpoveď „Nie“. 

V otázke „Ako hodnotíte rozvoj 

a napredovanie obce v posledných 5 

rokoch“ ohodnotilo 86 % osôb 

napredovanie obce ako pozitívne, 11,6 % 

nevedelo progres obce posúdiť a 2,3 % 

vyznačilo odpoveď „negatívne“. 

V nasledujúcej otázke mali 

obyvatelia možnosť ohodnotiť známkami 1 

až 5 úroveň niektorých služieb 

a infraštruktúry a ďalších súčastí obce. 

 Úroveň rekreačných služieb 

a možností oddychu v obci 

ohodnotilo 46,5 % respondentov na 

známku 1. V priemere za všetkých 

respondentov sú možnosti oddychu 

a rekreačné služby na úrovni 

známky 1,9. 

 Úroveň služieb pre turistov 

hodnotila najväčšia skupina 

respondentov uspokojivou známkou 

2 (32,6 %). Priemerná známka pre 

služby pre turistov dosiahla 2,25. 

 Najmenej priaznivo hodnotili 

účastníci prieskumu kvalitu ciest, 

ulíc a chodníkov, pričom najčastejšie 

udeľovaná známka bola 3 (32,6 %). 

V priemere udelili opýtaní 

obyvatelia známku 2,7. 

 Najčastejšia známka udeľovaná pre 

stav kultúrnych a historických 

pamiatok bola 1 (takmer  

50 % opýtaných), priemerná 

známka predstavovala 1,8. 

 Kvalita životného prostredia je 

podľa obyvateľov Brusnice 

priaznivá, nakoľko až 67,4 % 

respondentov ju ohodnotilo 

známkou 1. Priemer známok pre 

životné prostredie dosiahol hodnotu 

1,5. 

Oblasti, v ktorých vidia obyvatelia 

obce najväčšie nedostatky, sú znázornené 

v grafe č. 9. Podľa obyvateľov zaostáva 

predovšetkým rozvoj obce ako celku, 

podrozvinutý je aj cestovný ruch, 

ekonomické a podnikateľské prostredie 

a sociálna infraštruktúra. 
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Graf č. 9: V ktorých oblastiach vidíte 
najväčšie nedostatky? 

celkový rozvoj obce
cestovný ruch
ekonomika a podnikateľské prostredie
sociálna infraštruktúra
dopravná infraštruktúra
technická infraštruktúra
životné prostredie
poľnohospodárstvo
vzdelávanie
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Rozvojové plány obce pozná 41,9 % 

zo všetkých respondentov, 53,5 % je s nimi 

oboznámených čiastočne a 2,3 % nepozná 

plány, ktorými chce obec dosiahnuť svoj 

ďalší rozvoj.  

V nasledujúcom programovom 

období by sa podľa účastníkov prieskumu 

mal rozvoj obce sústrediť predovšetkým na 

podporu existujúcich kultúrnych podujatí 

a taktiež zavádzanie ďalších nových 

podujatí. Občania by zároveň prioritne 

prijali rekonštrukciu miestnych komunikácií 

a verejných budov a úpravu a skrášľovanie 

priestranstiev obce. Prioritné oblasti sú 

zaznačené v grafe č. 10. 

Na záver mali občania možnosť 

vyjadriť svoj návrh na konkrétny projekt, 

ktorý by chceli zrealizovať v nasledujúcich 

rokoch. Viacerí respondenti sa vyslovili za 

zriadenie športového ihriska. Objavil sa tiež 

názor za vytvorenie denného stacionáru pre 

odkázaných obyvateľov. 

 

6. NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA OBCE 

V súlade s platnou metodikou  

pre spracovanie PHRSR boli určené tri 

prioritné (kľúčové) oblasti rozvoja – 

hospodárska, sociálna a environmentálna, 

ktoré spolu prispievajú k dosiahnutiu vyššie 

uvedenej vízie. V rámci každej oblasti boli 

následne definované jednotlivé strategické 

ciele, ako aj konkrétne opatrenia slúžiace  

na naplnenie týchto cieľov. Ciele a opatrenia 

boli zvolené v záujme dosiahnutia 

vyváženého trvalo udržateľného rozvoja 

územia, pri rešpektovaní princípov 

regionálnej politiky a so zohľadnením 

vnútorných špecifík obce. 
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Graf č. 10: Na ktoré oblasti by sa podľa Vás mal sústrediť rozvoj obce v nasledujúcich 
rokoch? 

podpora kultúrnych podujatí rekonštrukcia miestnych komunikácií

úprava verejných priestranstiev rekonštrukcia verejných budov

bytová výstavba a nové stavebné pozemky poskytovanie sociálnej starostlivosti

rozvoj cestovného ruchu vybudovanie nových ihrísk a športovísk

podpora rozvoja podnikania informačný systém obce

kultivácia a výsadba zelene rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb

starostlivosť o pamiatky podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov

ochrana prírody a životného prostredia
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Schéma č. 1: Znázornenie vzťahu vízie, prioritných oblastí, cieľov, opatrení a projektov/aktivít 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľky strategických cieľov a opatrení v 3 prioritných oblastiach: 

1.  Prioritná oblasť – Hospodárska 

CIEĽ 
Zabezpečenie kvalitnej dopravnej siete v obci a zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev 

Opatrenie 1.1 
Zlepšenie kvality miestnych komunikácií 

Opatrenie 1.2 
Inštalácia kamerového systému  

Vízia 

1. Prioritná oblasť  

Hospodárska 

2. Prioritná oblasť – 

Sociálna 

3. Prioritná oblasť – 

Environmentálna 

Prioritná oblasť 

Cieľ 

Opatrenie 2.1 Opatrenie 2.2   

Cieľ 

Opatrenie 1.1 

Projekt/ 
Aktivita 

1.1.1 

Opatrenie 1.2 

Projekt/
Aktivita 

1.1.2 

Projekt/ 
Aktivita 

1.2.1 

Projekt/ 
Aktivita 

2.1.1 

Projekt/
Aktivita 

2.2.1 
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Prioritou obce Brusnica 

v hospodárskej oblasti je najmä zlepšenie 

kvality existujúcej dopravnej infraštruktúry 

v obci, konkrétne komunikácií lokálneho 

významu, ktoré každodenne využívajú 

obyvatelia obce. Pre splnenie tohto cieľa 

obec navrhuje opatrenie č. 1.1. – Zlepšenie 

kvality miestnych komunikácií. Vytýčeným 

cieľom v hospodárskej oblasti je zároveň 

zvýšenie bezpečnosti verejných 

priestranstiev, ku ktorému prispejú obe 

navrhované opatrenia – ako opatrenie 1.1 

Zlepšenie kvality miestnych komunikácií, 

tak aj 1.2 Inštalácia kamerového systému.  

V sociálnej oblasti by chcela obec 

nasmerovať pozornosť predovšetkým na 

najmladších obyvateľov. Cieľom je 

vytvorenie priestoru, kde by mohli deti z 

celej obce tráviť aktívne svoj voľný čas 

a stretávať sa. Na dosiahnutie tohto cieľa 

bude slúžiť opatrenie č. 2.1 Výstavba 

a zariadenie miesta na trávenie voľného 

času pre deti. 

V environmentálnej oblasti by obec 

Brusnica chcela prispieť k naplneniu 2 

vytýčených cieľov. Prvým a veľmi zásadným 

cieľom je zníženie ohrozenia povodňami, 

ktoré môžu byť spôsobené nefunkčnou 

technickou infraštruktúrou, ktorá už 

v súčasnosti neplní svoju funkciu.  Na 

zníženie rizika povodní bude slúžiť 

opatrenie č. 3.1 Vykonanie 

protipovodňových opatrení. Obec má taktiež 

záujem o zlepšenie estetického vzhľadu 

a skvalitnenie životného prostredia. V tejto 

oblasti budú preto na programe 2 opatrenia 

– opatrenie č. 3.2 Úprava verejných 

priestranstiev a opatrenie č. 3.3 Zníženie 

energetickej náročnosti obecného úradu, 

ktoré prispejú k celkovému lepšiemu 

vzhľadu Brusnice a taktiež 

k ekologickejšiemu ovzdušiu šetrením 

energie. 

  

2.  Prioritná oblasť –  Sociálna 

CIEĽ 
Vytvoriť miesta na trávenie voľného času pre deti 

Opatrenie 2.1 
Výstavba a zariadenie miesta na trávenie voľného času pre deti  

3.  Prioritná oblasť – Environmentálna 

CIEĽ 
Zníženie ohrozenia povodňami 

CIEĽ 
Prispieť k estetickejšiemu vzhľadu a skvalitneniu životného 

prostredia obce 

Opatrenie 3.1 
Vykonanie protipovodňových 

opatrení 

Opatrenie 3.2 
Úprava verejných 

priestranstiev 

Opatrenie 3.3 
Zníženie energetickej náročnosti 

obecného úradu  
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V tejto časti dokumentu uvádzame 

rozpracovanú hospodársku, sociálnu 

a environmentálnu oblasť na konkrétne 

opatrenia a pod ne priradené aktivity, resp. 

projekty, ktoré sú stanovené na 

zabezpečenie realizácie programu rozvoja 

obce Brusnica.   Programová časť uvádza 

konkrétne merateľné ukazovatele výsledkov 

a dopadu vrátane východiskových 

a cieľových hodnôt. 

 

 
 

 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 

Opatrenie 1.1 
Zlepšenie kvality miestnych 
komunikácií 

Aktivita 1.1.1 
Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 

Hospodárska oblasť 

Opatrenie 1.2 
Inštalácia kamerového systému  

Aktivita 1.2.1 
Inštalácia kamerového systému 
v obci 

Hospodárska oblasť 

Opatrenie 2.1 
Výstavba a zariadenie miesta na 
trávenie voľného času pre deti 

Aktivita 2.1.1 
Zriadenie detského ihriska Sociálna oblasť 

Opatrenie 3.1 
Vykonanie protipovodňových 
opatrení 

Aktivita 3.1.1 
Výmena a oprava rigolov v obci Environmentálna oblasť 

Opatrenie 3.2 
Úprava verejných priestranstiev 

Aktivita 3.2.1 
Úprava verejných priestranstiev 
obce 

Environmentálna oblasť 
 

Opatrenie 3.3 
Zníženie energetickej náročnosti 
obecných budov 

Aktivita 3.3.1 
Zníženie energetickej náročnosti 
obecného úradu 

Environmentálna oblasť 

Typ 
ukazovateľa 

Názov 
ukazovateľa 

Definícia 
Informačný 

zdroj 
Merná 

jednotka 

Východis
ková 

hodnota 
Cieľová hodnota 

2016 2018 2021 

 
1. PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska 

 

Aktivita 1.1.1  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Výsledok 

Dĺžka 
zrekonštruovaných 
miestnych 
komunikácií 

Dĺžka 
zrekonštruovaných 
miestnych 
komunikácií 

PD* m 0 112,33 112,33 

Dopad 
Počet užívateľov 
miestnych 
komunikácií za rok 

Počet osôb 
užívajúcich 
zrekonštruované 
komunikácie ročne 

IEOÚ* počet 0 55 000 55 000 

Aktivita 1.2.1  Inštalácia kamerového systému v obci 

Výsledok 

Počet 
nainštalovaných 
kamerových 
zariadení 

Počet kamerových 
zariadení 
umiestnených na 
verejných 
priestranstvách 

PD* počet 0 9 9 



                

37 
 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BRUSNICA 2016 - 2021 

Dopad 
Počet 
monitorovaných 
priestranstiev 

Počet 
monitorovaných 
verejných 
priestranstiev 

IEOÚ* počet 0 9 9 

 
2. PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna 

 

Aktivita 2.1.1  Zriadenie detského ihriska 

Výsledok 
Celková plocha 
zriadeného 
ihriska 

Plocha zriadeného 
detského ihriska 

PD m2 0 302 302 

Dopad 
Počet užívateľov 
za rok 

Počet osôb 
využívajúcich 
detské ihrisko  
za rok 

IEOÚ* počet 0 3 000 3 000 

 
3. PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna 

 

Aktivita 1.1.1    Výmena a oprava rigolov v obci 

Výsledok 

Celková dĺžka 
opravených a 
vymenených 
rigolov 

Celková dĺžka 
opravených a 
vymenených 
rigolov 

PD* m 0 405 700 

Dopad 
Počet 
ochránených 
obyvateľov 

Počet obyvateľov 
ochránených  
od povodní 

IEOÚ* počet 0 250 350 

Aktivita 1.2.1    Úprava verejných priestranstiev obce 

Výsledok 
Celková plocha 
vybudovaných 
zelených plôch 

Celková plocha 
novovysadenej 
zelene 

PD* m2 0 100 100 

Výsledok 

Celková plocha 
vybudovaných 
spevnených 
plôch 

Celková plocha 
vybudovaných 
spevnených plôch 

PD* m2 0 615,25 615,25 

Dopad 
Počet 
využívajúcich 
osôb za rok 

Počet osôb 
využívajúcich 
upravené 
priestranstvá  
za rok 

IEOÚ* počet 0 56 000 56 000 

Aktivita 1.1.1    Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 

Výsledok 
Počet opatrení 
na zníženie 
spotreby energie 

Počet opatrení 
znižujúcich spotrebu 
energie 

PD* počet 0 4 4 

Dopad 
Úspora potreby 
energie za rok 

Úspora potreby 
energie za rok 

PD* 
kWh/ 

rok 
0 53 731 53 731 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 1 

Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Garant Obec Brusnica 

Kontaktné osoby garanta Tatiana Szabóová 

Partneri garanta (spolupráca s ...) Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu (od ..... 
do .....) 

2016 – 2017 

Stav projektu pred realizáciou  Časť miestnych komunikácií je v nevyhovujúcom 
technickom stave a predstavuje nebezpečenstvo pre 
obyvateľov a vozidlá na nich sa pohybujúce. 
K projektovému zámeru je vypracovaná PD, bolo začaté 
VO, zároveň bolo vydané stavebné povolenie.  

Cieľ projektu Rekonštrukcia siete miestnych komunikácií s dĺžkou 112,33 
m. 

Výstupy  Zrekonštruovaná sieť miestnych komunikácií s dĺžkou 
112,33 m 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce. 

Indikátory monitoringu Dĺžka zrekonštruovaných dopravných komunikácií a počet 
užívateľov miestnych komunikácií za rok. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného 
obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov 
obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná 
pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné 
a personálne kapacity dodávateľa. 

Poznámky -  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/ 
rok) 

Príprava projektovej dokumentácie Externá projektová kancelária 2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami OcÚ 

2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2017 

Kolaudácia Stavebný úrad 2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 

zdroje EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

2017 0 0 0 0 0 0 

Realizácia projektu  2017 93 950,92 79 858,28 9 395,09 0 4 697,55 0 

Spolu  
2017 93 950,92 79 858,28 9 395,09 0 4 697,55 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 2 

Názov projektu Inštalácia kamerového systému v obci 

Garant Obec Brusnica 

Kontaktné osoby garanta Tatiana Szabóová 

Partneri garanta (spolupráca s ...) Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu (od ..... 
do .....) 

2016 – 2016 

Stav projektu pred realizáciou  V obci doposiaľ neboli vykonané žiadne opatrenia, ktoré by 
zabezpečovali prevenciu voči kriminalite. V súčasnosti sa na 
území obce nenachádza obvodné oddelenie policajného 
zboru, preto by obec chcela chrániť majetok a zdravie 
svojich obyvateľov inštalovaním kamerových zariadení. 
K projektovému zámeru je vypracovaná PD, bolo začaté 
VO.  

Cieľ projektu Inštalácia kamerového systému v obci Brusnica 

Výstupy  Nainštalovaný kamerový systém v obci Brusnica 

Užívatelia Samospráva, obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet nainštalovaných kamerových zariadení a počet 
monitorovaných priestranstiev 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného 
obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov 
obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná 
pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné 
a personálne kapacity dodávateľa. 

Poznámky -  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/ 
rok) 

Príprava projektovej dokumentácie Externá projektová kancelária 2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad - nerelevantné  

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami  OcÚ 

2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2016 

Kolaudácia Stavebný úrad - nerelevantné  

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 

zdroje 
 

EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

2016 0 0 0 0 0 0 

Realizácia projektu  2016 35 910,00 30 523,5 3 591 0 1 795,5 0 

Spolu  2016 35 910,00 30 523,5 3 591 0 1 795,5 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 3 

Názov projektu Zriadenie detského ihriska 

Garant Obec Brusnica 

Kontaktné osoby garanta Tatiana Szabóová 

Partneri garanta (spolupráca s ...) Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu (od ..... 
do .....) 

2016 – 2018 

Stav projektu pred realizáciou  Pre deti obec Brusnica poskytuje málo možností, ako môžu 
aktívne využívať svoj voľný čas a nedisponuje objektom, 
kde by sa najmenší so svojimi rodičmi mohli pravidelne 
stretávať.  K projektovému zámeru je vypracovaná PD, bolo 
začaté VO, zároveň bolo vydané stavebné povolenie.  

Cieľ projektu Zriadenie detského ihriska 

Výstupy  Zriadené detské ihrisko 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Celková plocha zriadeného ihriska a počet užívateľov za rok 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného 
obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov 
obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná 
pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné 
a personálne kapacity dodávateľa. 

Poznámky -  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/ 
rok) 

Príprava projektovej dokumentácie Externá projektová kancelária 2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami  OcÚ 

2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2018 

Kolaudácia Stavebný úrad 2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 

zdroje 
 

EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

2016 0 0 0 0 0 0 

Realizácia projektu  2018 35 856 30 477,6 3 585,6 0 1792,8 0 

Spolu  2018 35 856 30 477,6 3 585,6 0 1792,8 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 4 

Názov projektu Výmena a oprava rigolov v obci 

Garant Obec Brusnica 

Kontaktné osoby garanta Tatiana Szabóová 

Partneri garanta (spolupráca s ...) Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu (od ..... 
do .....) 

2015 – 2016 

Stav projektu pred realizáciou  Vďaka nevyhovujúcemu stavu miestnych rigolov výrazne 
stúpa riziko zasiahnutia obce povodňami v prípade 
nepriazne počasia. Obec by týmto opatrením chcela 
prispieť k ochrane obyvateľstva a majetku. K projektovému 
zámeru je vypracovaná PD, bolo začaté VO, zároveň bolo 
vydané stavebné povolenie.  

Cieľ projektu Výmena a oprava rigolov 

Výstupy  Vymenené a opravené rigoly 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka vymenených a opravených rigolov a počet 
ochránených obyvateľov 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného 
obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov 
obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná 
pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné 
a personálne kapacity dodávateľa. 

Poznámky -  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/ 
rok) 

Príprava projektovej dokumentácie Externá projektová kancelária 2015 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2015 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami  OcÚ 

2015 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2016 

Kolaudácia Stavebný úrad 2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 

zdroje 
 

EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

2015 0 0 0 0 0 0 

Realizácia projektu  2016 143 348,43 121 846,17 14 334,84 0 7 167,42 0 

Spolu  2016 143 348,43 121 846,17 14 334,84 0 7 167,42 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5 

Názov projektu Úprava verejných priestranstiev obce 

Garant Obec Brusnica 

Kontaktné osoby garanta Tatiana Szabóová 

Partneri garanta (spolupráca s ...) Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu (od ..... 
do .....) 

2016 – 2017 

Stav projektu pred realizáciou  Niektoré priestranstvá obytnej časti obce Brusnica sú 
z estetického hľadiska v nevyhovujúcom stave a pôsobia 
nereprezentatívne. Predmetom projektu je úprava týchto 
priestranstiev a skrášlenie výsadbou trávnatých plôch 
a zelene. K projektovému zámeru je vypracovaná PD, bolo 
začaté VO, zároveň bolo vydané stavebné povolenie.  

Cieľ projektu Úprava verejných priestranstiev obce 

Výstupy  Upravené verejné priestranstvá obce 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Celková plocha vybudovaných zelených plôch, celková 
plocha vybudovaných spevnených plôch, počet 
využívajúcich osôb za rok 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného 
obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov 
obce na spolufinancovanie projektu, nedostatočná 
pripravenosť žiadateľa, nedostatočné technické, finančné 
a personálne kapacity dodávateľa. 

Poznámky -  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/ 
rok) 

Príprava projektovej dokumentácie Externá projektová kancelária 2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami  OcÚ 

2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2017 

Kolaudácia Stavebný úrad 2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 

zdroje 
 

EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

2016 0 0 0 0 0 0 

Realizácia projektu  2017 96 003,58 81 603,04 9 600,36 0 4 800,18 0 

Spolu  2017 96 003,58 81 603,04 9 600,36 0 4 800,18 0 
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Základné údaje o projektovom zámere č. 5 

Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 

Garant Obec Brusnica 

Kontaktné osoby garanta Tatiana Szabóová 

Partneri garanta (spolupráca s ...) Stavebná firma, Externá projektová kancelária 

Začatie a ukončenie projektu (od ..... do 
.....) 

2016 – 2017 

Stav projektu pred realizáciou  Objekt OcÚ je v súčasnosti v zlom technickom stave a nespĺňa 
požadované energetické normy. Omietka je poškodená, 
tepelná izolácia je nedostatočná, klampiarske výrobky sú 
nevyhovujúce a strecha zateká. Tieto nedostatky zvyšujú 
prevádzkové náklady úradu a ohrozujú osoby, ktoré sa v ňom 
pohybujú. K projektovému zámeru je vypracovaná PD, bolo 
začaté VO, zároveň bolo vydané stavebné povolenie.  

Cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 

Výstupy  Znížená energetická náročnosť obecného úradu 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet opatrení na zníženie spotreby energie a úspora potreby 
energie za rok. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného 
obstarávania. 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov obce 
na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť 
žiadateľa, nedostatočné technické, finančné a personálne 
kapacity dodávateľa. 

Poznámky -  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín 
(mesiac/ 
rok) 

Príprava projektovej dokumentácie Externá projektová kancelária 2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami  OcÚ 

2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 2017 

Kolaudácia Stavebný úrad 2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku 
Termín 

(rok) 

Náklady 
spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 

zdroje 
 EU SR VÚC OBEC 

Projektová 
dokumentácia 

2016 0 0 0 0 0 0 

Realizácia projektu  2017 565 261, 03 480 471,88 56 525,1 0 28 263,05 0 

Spolu  2017 565 261, 03 480 471,88 56 525,1 0 28 263,05 0 
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REALIZAČNÁ ČASŤ 
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Realizačná časť nadväzuje  

na programovú časť a je ňou prepojená 

formulármi podrobnejšieho rozpracovania 

projektových zámerov. Realizačná časť je 

zameraná na popis postupov 

inštitucionálneho a organizačného 

zabezpečenia realizácie programu rozvoja 

obce, systém monitorovania a hodnotenia 

plnenia programu rozvoja obce 

s ustanovením merateľných ukazovateľov, 

vecný časový harmonogram realizácie 

programu rozvoja obce formou akčných 

plánov. 

Popis postupov inštitucionálneho 

a organizačného zabezpečenia realizácie 

programu rozvoja obce:      

Organizačné zabezpečenie – 

realizácia PHRSR je súčasťou činnosti 

samosprávy obce a obec ju vykonáva 

prostredníctvom svojich orgánov (obecné 

zastupiteľstvo, starosta). Samospráva 

získava a spracováva pripomienky 

partnerov, členov komisií, pracovných 

skupín, poslancov a verejnosti v súlade 

s formulárom záznamu monitorovania. 

Obecné zastupiteľstvo - sa schádza 

podľa potreby, najmenej však raz za tri 

mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné 

záväzné nariadenia, a tým rozhodujú 

o základných otázkach chodu obce.  

Vo vzťahu k realizácii programu rozvoja 

obce obecné zastupiteľstvo berie  

na vedomie návrh strategickej časti 

dokumentu, schvaľuje celý dokument 

PHRSR a každoročne schvaľuje 

vyhodnotenie jeho plnenia. Taktiež 

schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých 

projektov financovaných z doplnkových 

zdrojov a z prostriedkov obecného 

rozpočtu. 

Starosta – je najvyšším výkonným 

orgánom obce. Rozhoduje o všetkých 

veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom 

alebo štatútom vyhradené obecnému 

zastupiteľstvu. Vo vzťahu k programu 

rozvoja starosta podpisuje schválenie celého 

dokumentu, vykonáva uznesenia 

a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym 

orgánom, k právnickým a fyzickým osobám 

(riadiace orgány operačných programov, 

dodávatelia a pod.) 

Inštitucionálne zabezpečenie – 

inštitucionálne a administratívne 

zabezpečuje veci obecného zastupiteľstva 

a starostu, ako aj orgánov zriadených 

obecným zastupiteľstvom obecný úrad, 

ktorého činnosť organizuje a riadi 

prednosta úradu. Okrem prípadov, kedy 

budú žiadateľmi/prijímateľmi podpory 

projektov iné subjekty, v plnom rozsahu 

zabezpečuje administráciu a procesy 

komunikácie, hodnotenia a monitorovania. 

Hlavným komunikačným nástrojom 

obce Brusnica je obecná stránka  

so sprievodnými komunikačnými kanálmi 

ako je napr. rozhlas. Komunikačná stratégia 

vo vzťahu k PHRSR prebieha kontinuálne 

počas celého obdobia 2016 – 2021.   

 

7. AKČNÝ PLÁN NA OBDOBIE TRVANIA PHRSR 

Súčasťou realizačnej časti PHRSR je 

aj akčný plán spracovaný na obdobie trvania 

PHRSR.  

Akčný plán je dokument na 

naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi 

činmi. Akčný plán je zoradený podľa oblastí, 

priorít a opatrení. Ku každej aktivite je 

priradený garant, ktorého úlohou je 

zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít.  

Odborný garant bude zodpovedný za 

začlenenie finančných požiadaviek  

na realizáciu aktivít do rozpočtu obce, 

komunikáciu s odbornými útvarmi obce 

a externými partnermi pri realizácii aktivít, 
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realizáciu aktivít v kompetencii samosprávy 

a zabezpečenie všetkých potrebných 

dokumentov, podkladov k monitoringu 

a hodnoteniu, k aktualizácii strategického 

dokumentu. 

Správa o plnení akčného plánu obce 

Brusnica bola spracovaná v zmysle PHRSR 

obce Brusnica na roky 2016 - 2021. Cieľom 

monitoringu Akčného plánu obce je 

pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako 

sa plnia jednotlivé opatrenia a aktivity 

navrhnuté v PHRSR obce Brusnica počas 

celého obdobia platnosti dokumentu. 

Odpočet     aktivít     je     spracovaný 

z pohľadu Brusnice, v niektorých prípadoch 

môže byť ako realizátor danej aktivity 

uvedený iný subjekt (investor, 

prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia, 

a pod.). V akčnom pláne sú vymenované 

aktivity bežného, kapitálového 

a podporného charakteru v časovom slede, 

resp. súbežne. Ide o aktivity, ktoré je 

potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný 

plán je spracovaný na základe údajov 

v schválenom rozpočte obce, schválených 

strategických dokumentoch obce a údajov 

odborných útvarov obecného úradu 

Brusnice.

Akčný plán pre jednotlivé prioritné oblasti obce 

 
Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Brusnica 

 
Zabezpečenie kvalitnej dopravnej siete v obci a zvýšenie bezpečnosti verejných 

priestranstiev 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

Opatrenie 1.1 – Rekonštrukcia Miestnych komunikácií 

Aktivita 1.1.1 
 

2016 – 2017 Obec Brusnica 93 950,92 € 

Opatrenie 1.2 – Inštalácia kamerového systému v obci 

Aktivita 1.2.1  
 

2016 – 2016 Obec Brusnica 35 910, 00 € 

 
Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Brusnica 

 

Vytvoriť miesta na trávenie voľného času pre deti 

Opatrenie 2.1 – Zriadenie detského ihriska 

Aktivita 2.1.1  
 

2016 – 2018 Obec Brusnica 35 856, 00 € 

 
Akčný plán pre Environmentálnu oblasť v obci Brusnica 

 
Zníženie ohrozenia povodňami 

Opatrenie 3.1 – Výmena a oprava rigolov v obci 

Aktivita 3.1.1 2015 – 2016 Obec Brusnica 143 348,43 € 

Prispieť k estetickejšiemu vzhľadu a skvalitneniu životného prostredia obce 
Opatrenie 3.2 – Úprava verejných priestranstiev obce 

 
Aktivita 3.2.1  2016 – 2017 Obec Brusnica 96 003,58 € 

Opatrenie 3.3 – Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 
Aktivita 3.3.1  

 
2016 – 2017 Obec Brusnica 565 261, 03 
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Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR 

P. 
č. 

Časový 
rámec 

Miesto 
konania 

Cieľová 
skupina 

Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

1. 09/2016 OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2017 

Základné údaje 
o projektových 

zámeroch 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2017 

2. 10/2016 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Projektové 
zámery na 
rok 2017 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2017 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov 

3. 11/2016 OCÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 

a progra-
mového 

rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 

výsledky 
hospodárenia 

obce za rok 
2016 

Návrh 
štruktúry 

programové-
ho rozpočtu 
na rok 2017 

4. 12/2016 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Rozpočet 
obce na rok 

2017 

Návrh 
rozpočtu obce 

na rok 2017 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, 

ponuka pre 
súkromných 
investorov 

5. 09/2017 OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2018 

Základné údaje 
o projektových 

zámeroch 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2018 

6. 10/2017 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Projektové 
zámery na 
rok 2018 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2018 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov 

7. 11/2017 OCÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 

a progra-

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 

Návrh 
štruktúry 

programové-
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mového 
rozpočtova

nia 

výsledky 
hospodárenia 

obce za rok 
2018 

ho rozpočtu 
na rok 2018 

8. 12/2017 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Rozpočet 
obce na rok 

2018 

Návrh 
rozpočtu obce 

na rok 2018 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, 

ponuka pre 
súkromných 
investorov 

9. 09/2018 OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2019 

Základné údaje 
o projektových 

zámeroch 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2019 

10. 10/2018 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Projektové 
zámery na 
rok 2019 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2019 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov 

11. 11/2018 OCÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 

a progra-
mového 

rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 

výsledky 
hospodárenia 

obce za rok 
2019 

Návrh 
štruktúry 

programové-
ho rozpočtu 
na rok 2019 

12. 12/2018 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Rozpočet 
obce na rok 

2019 

Návrh 
rozpočtu obce 

na rok 2019 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, 

ponuka pre 
súkromných 
investorov 

13. 09/2019 OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2020 

Základné údaje 
o projektových 

zámeroch 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2020 

14. 10/2019 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Projektové 
zámery na 
rok 2020 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov 
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projektových 
zámerov na 

rok 2020 

15. 11/2019 OCÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 

a progra-
mového 

rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 

výsledky 
hospodárenia 

obce za rok 
2020 

Návrh 
štruktúry 

programové-
ho rozpočtu 
na rok 2020 

16. 12/2019 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Rozpočet 
obce na rok 

2020 

Návrh 
rozpočtu obce 

na rok 2020 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, 

ponuka pre 
súkromných 
investorov 

17. 09/2020 OCÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na 
rok 2021 

Základné údaje 
o projektových 

zámeroch 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2021 

18. 10/2020 OCÚ Občania Verejné 
preroko-

vanie 

Projektové 
zámery na 
rok 2021 

Návrh 
časového, 

inštitucionál-
neho 

a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na 

rok 2021 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov 

19. 11/2020 OCÚ Poslanci Seminár Prepojenie 
PHRSR 

a progra-
mového 

rozpočtova
nia 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 

výsledky 
hospodárenia 

obce za rok 
2021 

Návrh 
štruktúry 

programové-
ho rozpočtu 
na rok 2021 

20. 12/2020 OCÚ Občania verejné 
preroko-

vanie 

Rozpočet 
obce na rok 

2021 

Návrh 
rozpočtu obce 

na rok 2021 

Pripomienky 
a návrhy 
občanov, 

ponuka pre 
súkromných 
investorov 
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8. SYSTÉM MONITOROVANIA A HODNOTENIA 

 

Strategické plánovanie obce je 

nepretržitý proces zabezpečenia rovnováhy 

medzi cieľmi a možnosťami obce v neustále 

meniacom sa prostredí. Účelom 

strategického plánovania je stanoviť ciele 

a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými 

procesmi strategického plánovania sú: 

 

 Programovanie – tvorba 

strategických dokumentov a výber 

projektov. 

 

 

 Implementácia – realizácia 

a financovanie projektov. 

 Monitorovanie a hodnotenie – 

zisťovanie, ako projekty prispeli 

k rozvoju obce a aktualizácia 

strategických dokumentov. 

 

Cieľom monitoringu je zostaviť 

komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia 

opatrenia, jednotlivé aktivity navrhnuté 

v programe rozvoja obce. 

 

Plán hodnotenia a monitorovania PHRSR  

Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2016 – 2021  

Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/periodicita 

Strategické hodnotenie najskôr v roku 2017 
Podľa rozhodnutia obce/koordinátora 
PHRSR a vzniknutej spoločenskej potreby 

Operatívne hodnotenie  

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR 2017 – 2021 

Každoročne v zmysle príslušných ustanovení 
Zákona NRSR 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja v termíne do 3. 
mesiaca príslušného roku 

Tematické hodnotenie časti 
PHRSR 

2017 

Téma hodnotenia: ak bola téma 
identifikovaná ako riziková časť vo výročnej 
monitorovacej správe za predchádzajúci 
kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne hodnotenie 
PHRSR 

 

Pri značnom odklone od stanovených cieľov 
alebo zmene stanovených cieľov 
jednotlivých prioritných oblastí alebo zmene 
hodnôt ukazovateľov. Pri návrhu na revíziu 
Programu rozvoja obce. 

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR  

Na základe rozhodnutia starostu obce 
v zmysle príslušných predpisov, na základe 
rozhodnutia kontrolného orgánu obce, na 
základe podnetu poslancov, na základe 
protokolu Národného kontrolného úradu 
SR, na základe správy auditu 

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR 2021 
Na základe rozhodnutia starostu obce 
o príprave PHRSR na nasledovné 
programové obdobie po roku 2021 
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Kritériá hodnotenia PHRSR 

 

 

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy 

 

Názov dokumentu: 

Termín pripomienkovania:  

 

Pripomienka č. 1 

Text pripomienky: 

Pripomienka sa týka časti dokumentu: 

Zaslal: názov komisie a dátum zasadnutia 

Zdôvodnenie komisie: 

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme  

Zdôvodnenie odborného útvaru: 

… 

 

Počet pripomienok: celkový počet: .....  akceptované: ..... 

Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis 

  

P. č. 
Skupina kritérií 

Kritérium 

Váha 
kritéria/ 

Body 

Rozsah 
bodového 

hodnotenia 
Poznámka 

1. Obsah dokumentu  0 – 4  

2. 
Väzby dokumentu na iné 
strategické dokumenty na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni 

 0 – 4  

3. 
Súlad navrhovanej stratégie 
s potenciálom územia/zdrojmi 

 0 – 4  

4. 
Postupy hodnotenia 
a monitorovania 

 0 – 4  

5. Zrozumiteľnosť dokumentu  0 – 4  

Spolu  0 – 20  
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FINANČNÁ ČASŤ 
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Obec Brusnica plánuje na svoje 

aktivity využiť zdroje z vlastného rozpočtu 

v kombinácií s možnosťami financovania zo 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

Európskej únie. Obec sa bude aktívne 

uchádzať aj o finančnú podporu zo štátnych 

fondov. V plánovacom období 2016 – 2021 

môže obec žiadať na svoje projektové 

zámery z nižšie uvedených operačných 

programov.  

Pri jednotlivých operačných 

programoch uvádzame tie prioritné osi 

a v rámci nich tie investičné priority, pri 

ktorých je obec Brusnica oprávnená žiadať 

o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku.  

 

 

 

 OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) (financovaný z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja – EFRR) 

 

o Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie – IP 4.1, 

IP 4.2,  IP 4.3 

o Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou – IP 5.1 

 

 OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) (financovaný z Kohézneho fondu – KF) 

 

o Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry – IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3, IP 1.4 

o Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo (financovaná 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) – IP 4.2, IP 4.3, IP 4.4, IP 4.5 

 

 Environmentálny fond (EF) 

 

o  B oblasť: Ochrana a využívanie vôd 

o  C oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva  

o  G oblasť: Zelená investičná schéma 

o  H oblasť: Environmentálne záťaže 

o  L oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania 

 

 Dotácie Ministerstva vnútra  

 

o  Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite 

o Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v 

športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových  podujatí Úniou 

telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky 
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Model viaczdrojového financovania 

 

 

Indikatívny rozpočet – sumarizácia  

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná 
oblasť 

Celkové 
náklady (€) 

Verejné zdroje (€) Súkro
mné 

zdroje 
(€) 

EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Hospodárska 
oblasť 

129 860,9 110 381,8 12 986,09 0 6 493,05 129 860,92 0 

Opatrenie 1.1 93 950,92 79 858,28 9 395,09 0 4 697,55 93 950,92 0 

Opatrenie 1.2 35 910,00 30 523,50 3 591,00 0 1 795,50 35 910,00 0 

Sociálna 
oblasť 

35 856,00 30 477,60 3 585,60 0 1792,80 35 856,00 0 

Opatrenie 2.2 35 856,00 30 477,60 3 585,60 0 1792,80 35 856,00 0 

Environmentá
lna oblasť 

804 613,04 683 921,10 80 460,30 0 40 230,65 804 613,04 0 

Opatrenie 3.1 143 348,43 121 846,17 14 334,84 0 7 167,42 143 348,43 0 

Opatrenie 3.2 96 003,58 81 603,04 9 600,36 0 4 800,18 96 003,58 0 

Opatrenie 3.3 565 261,03 480 471,88 56 525,10 0 28 263,05 565 261,03 0 

Spolu 970 329,96 824 780,47 97 031,99 0 48 516,50 970 329,96 0 

Rok 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Spolu 

I. 
Hospodárska 
oblasť (€) 

35 910,00 93 950,92 N/A N/A N/A N/A 129 860,92 

II. Sociálna 
oblasť (€) 

N/A N/A 35 856 N/A N/A N/A 35 856,00 

III. 
Environmentá
lna oblasť (€) 

143 348,43 661 264,61 N/A N/A N/A N/A 804 613,04 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom obce Brusnica pri 

tvorbe vlastného PHRSR bolo nielen splniť 

legislatívne požiadavky a stanovenú 

metodiku, ale aj vytvoriť spoločný rozvojový 

dokument, ktorý by posunul obec vpred. 

Zámerom bolo v kocke predstaviť obec 

komukoľvek, kto prejaví o ňu záujem, či ide 

o potenciálneho investora, potenciálneho 

obyvateľa alebo návštevníka obce. Veríme 

taktiež, že sa prostredníctvom PHRSR 

dozvedeli o obci Brusnica niečo nové aj jej 

dlhoroční obyvatelia.  

Vďaka napĺňaniu stanovených cieľov 

a vízie dokumentu sa obec Brusnica  stane 

miestom pre život nielen s kvalitnejším 

životným prostredím, ale aj s ponukou 

takých služieb a možností, na základe 

ktorých si obyvatelia obce budú môcť 

povedať, že si vybrali správne miesto na 

život.  

Predkladaný dokument PHRSR obce 

Brusnica na roky 2016 až 2021 predstavuje 

strednodobý plánovací dokument, ktorý 

vyjadruje víziu rozvoja obce založenú na 

výsledkoch strategického plánovania. 

Záujmom samosprávy je, samozrejme, 

skutočnosť, aby obec smerovala k trvalo 

udržateľnému hospodárskemu rozvoju 

a napĺňala čo najdokonalejšie stanovenú 

víziu. Práve tieto požiadavky boli jedným 

z dôvodov, prečo PHRSR vznikalo  na 

základe spolupráce pracovných skupín, 

pracovníkov samosprávy, ako aj externých 

odborníkov, z ktorých všetci prispeli 

k formulácii súčasných potrieb obyvateľstva 

i regiónu, v ktorom žijú a na ktorom im 

záleží. 

PHRSR obce Brusnica bol 

spracovaný ako podporný dokument pre 

stanovenie prioritných rozvojových oblastí, 

strategických cieľov, opatrení a aktivít 

rozvoja obce v súlade s novou metodikou na 

vypracovanie programov hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja, pričom 

korešponduje s výsledkami analýz, 

identifikovanými problémami, ako aj 

s možnosťami realizácie programových 

zámerov, ktoré sú ovplyvňované 

kombináciou vnútorných a vonkajších 

faktorov. Treba však pripomenúť, že i keď 

PHRSR kvantifikuje i finančné aspekty 

projektových zámerov, nie je možné 

s definitívnou presnosťou stanoviť budúce 

náklady na rozvoj územia. Na druhej strane 

treba pripomenúť, že bez akéhokoľvek 

pokusu o kvantifikovanie ukazovateľov 

projektových zámerov by bol rozvoj obce 

bezplánový, preto možno považovať PHRSR 

obce Brusnica za významný dokument 

predstavujúci nápomocný koncepčný 

materiál pre rozvoj obce. 

Budeme radi, ak bude tento 

rozvojový dokument vnímaný ako otvorený 

dokument, ktorý môže byť podľa potrieb 

samosprávy a obyvateľov aktualizovaný 

a revidovaný. Akékoľvek podnetné návrhy 

a pripomienky na skvalitnenie PHRSR obce 

Brusnica, ako i obce samotnej preto budú 

vítané. 
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Príloha č. 1: Zámer spracovania PHRSR obce 

 

Zámer spracovania PHRSR 

Názov 
dokumentu 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brusnica  
na roky 2016 – 2021 

Forma 
spracovania 

PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci 
s pracovníkmi samosprávy  

Riadenie procesu 
spracovania 

Proces spracovania dokumentu prebiehal za účasti pracovných 
skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: 
hospodársku, environmentálnu a sociálnu 

Obdobie 
spracovania 

Dokument bol spracovávaný v období od marca 2016 do júla 2016. 

Financovanie 
spracovania 

 náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené 
v osobohodinách), 

 náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, 
prognózy, dotazníky,  

 náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť,  
 náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava 

elektronických médií. 

 

 

Príloha č. 2: Harmonogram spracovania PHRSR 

 

Harmonogram spracovania PHRSR 

2016 

Termín III IV V VI VII 

Úvod      

Analytická časť      

Strategická časť      

Programová časť      

Realizačná časť      

Finančná časť      

Záver      
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Príloha č. 3: Zoznam členov pracovných skupín 

 

Zoznam členov pracovných skupín 

Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení 

Hospodárska skupina 

Ing. Ján Pototma poslanec 

Jozef Haraščák poslanec 

Peter Božik poslanec 

Sociálna skupina 

Svetlana Dudiňaková poslankyňa 

Peter Božik poslanec 

Ing. Ján Potoma poslanec 

Environmentálna skupina 

Jozef Čabala poslanec 

Jozef Haraščák poslanec 

Ing. Ján Potoma poslanec 

 

 

Príloha č. 4: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu 
Platnosť 

dokumentu 
Úroveň 

dokumentu 
Zdroj 

Stratégia Európa 2020 2020 európska http://www.eu2020.gov.sk 

Partnerská dohoda SR na 
roky 2014 – 2020 

2020 národná http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 

Národná stratégia 
regionálneho rozvoja SR 
(NSRR) 

2030 národná http://www.telecom.gov.sk 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 
Prešovského 
samosprávneho kraja 

2020 regionálna https://www.po-kraj.sk/sk/ 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce 
Brusnica 2005 

2015 lokálna Obecný úrad v Brusnici 
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Príloha č. 5: Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

 

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát/téma Zdroj dát Webová stránka 

Obyvateľstvo 
Štatistický úrad SR 
Obecný úrad 

http://slovak.statistics.sk 
http://www.obecbrusnica.sk/ 

Domový a bytový 
fond 

Štatistický úrad SR 
Obecný úrad 

http://slovak.statistics.sk 
http://www.obecbrusnica.sk/ 

Občianska 
vybavenosť 

Obecný úrad 
Štatistický úrad SR 
PHRSR obce Brusnica 2005 

http://www.obecbrusnica.sk/  
http://slovak.statistics.sk 
http://www.obecbrusnica.sk/ 

Technická 
infraštruktúra 

Obecný úrad  
PHRSR obce Brusnica 2005 

http://www.obecbrusnica.sk/ 
http://www.obecbrusnica.sk/ 

Ekonomická 
štruktúra 

Databáza všetkých firiem 
Slovenska 
Obecný úrad 

https://www.vsetkyfirmy.sk/ 
 
http://www.obecbrusnica.sk/ 

Rozpočet a finančné 
hospodárenie obce 

Obecný úrad http://www.obecbrusnica.sk/ 

Poloha Google Earth https://www.google.com/earth/ 

Doprava 
a dostupnosť 
územia 

Google Earth 
SAD Humenné 

https://www.google.com/earth/ 
http://www.sadhe.sk/index.php?show
=87 

Prírodné podmienky 
Atlas krajiny SR 
Obecný úrad 

http://www.enviroportal.sk/ 
http://www.obecbrusnica.sk/ 

Využitie zeme 
Katastrálny portál SR 
Štatistický úrad SR 

http://www.katasterportal.sk/kapor 
http://slovak.statistics.sk 

Životné prostredie 
Štátna ochrana prírody SR 
Obecný úrad 

http://www.sopsr.sk/web/ 
http://www.obecbrusnica.sk/ 

Cestovný ruch 

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR 
Obecný úrad 

http://www.telecom.gov.sk 
 
 
http://www.obecbrusnica.sk/ 

 

Príloha č. 6: Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

 

Druh rizika Objekt rizika Zdroj rizika 
Nežiaduce 
dôsledky 

Pravdepodobnosť 

Individuálne 

Nedostatočná 
odborná 
pripravenosť 
pracovného 
tímu 

Profily členov 
pracovného 
tímu 

Neodborná, 
nedostatočná 
rozpracovanosť 
stratégie 
rozvoja 

Nízka 
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Technické 

Nevysporiadanie 
pozemkov, 
chybná 
projektová 
dokumentácia 

Projektová 
dokumentácia, 
stavebné 
povolenia 

Nemožnosť 
realizovať 
projekt, časové 
oneskorenie, 
predraženie 
projektu 

Veľmi nízka 

Ekologické 

Poškodzovanie 
životného 
prostredia 
projektovými 
aktivitami 

Interné 
dokumenty 
obce 

Negatívny 
dopad až 
degradácia 
životného 
prostredia 

Veľmi nízka 

Sociálne 

Vnímanie 
projektových 
investícií 
obyvateľmi 

Obyvateľstvo 
obce 

Obyvateľstvo 
nebude 
súčinné pri 
realizácii 
projektov 

Nízka 

Ekonomické 

Rizikové 
zaobchádzanie 
s rozpočtom 
samosprávy 

Rozpočet obce 
Zadlženie 
obce, nútená 
správa 

Veľmi nízka 

 

Príloha č. 7: Schválenie PHRSR 

 

 

 

Schválenie PHRSR 

Dokument  Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
Brusnica na rok 2016 – 2021 

 Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú: 
 analytická časť 
 strategická časť 
 programová časť 
 realizačná časť 
 finančná časť 
 záver 

Spracovanie  Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi 
v spolupráci s pracovníkmi samosprávy  

 Obdobie spracovania: marec 2016 – júl 2016 
 Riadiaci tím – počet členov: 3 
 Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina – 

3 členovia, sociálna skupina – 3 členovia, environmentálna skupina – 
3 členovia 

 Externá odborná spolupráca: spoločnosť Gemini Group s. r. o. 
 Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom www 

stránky obce 
 Náklady na spracovanie: bude doplnené 

Prerokovanie  Prerokovanie v orgánoch samosprávy  
 Verejné pripomienkovanie 

Schválenie  Návrh na uznesenie zastupiteľstva 
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POUŽITÉ ZDROJE 

 Oficiálna stránka obce http://www.obecbrusnica.sk/ 

 Štatistické údaje ŠÚ SR http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx  

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brusnica, 2005 

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 

 https://dennikn.sk/160769/kostoly-slovenska-mapa-fotky/ 

 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky http://www.pamiatky.sk/sk 

 Atlas krajiny SR http://geo.enviroportal.sk/atlassr/ 

 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 

 

 

 

 

http://www.obecbrusnica.sk/
http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx
https://dennikn.sk/160769/kostoly-slovenska-mapa-fotky/
http://www.pamiatky.sk/sk
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