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Úvod
Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gočovo (PHSR)“ je
strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie
ďalšieho smerovania rozvoja obce na základe všeobecného konsenzu verejného sektora,
podnikateľov a občanov obce.
Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja, ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý
programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavne
smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh v celom spektre života obce.
Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon
stanovuje aj úlohy týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a
pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu.
PHSR je neoddeliteľnou súčasťou hierarchicky štruktúrovanej sústavy dokumentov:
Národného rozvojového plánu (NDP), jeho operačných programov a Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Je základným
východiskovým dokumentom aj pre získanie rôznych grantov a finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie.
PHSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Finančné zabezpečenie rozvoja
Na podporu rozvoja možno použiť prostriedky:
•
Z verejných zdrojov: z rozpočtu štátu, VÚC, obcí a štátnych fondov
•
Súkromných zdrojov fyzických a právnických osôb
•
Úvery a príspevky medzinárodných organizácií
Doplnkovým zdrojom sú:
•
Prostriedky z fondov EÚ
Príjemcovia môžu byť:
•
Podnikateľské subjekty, obce a nimi založené právnické osoby alebo združenia obcí
•
Neziskové, právnické osoby, ktoré predložia projekt v súlade s programami rozvoja
•
Financovanie z verejných zdrojov a fondov EÚ je stanovené predpismi
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História obce
Obec Gočovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline rieky Slaná.
Gočovo vzniklo ako pastierska osada asi v 14.storočí, písomne sa prvýkrát spomína v roku
1427. Zakladateľom bol istý Goleč. Jeho menom pomenovali vtedajšiu osadu. Časť
obyvateľstva mala valaské výsady. V druhej polovici 16. storočia sa počas tureckých
nájazdov osada vyľudnila. Od 18. storočia bol v obci hámor. Súpis obyvateľstva z roku 1828
zaznamenal v obci 76 domov a 607 obyvateľov. V roku 1910 v nej žilo 478 ľudí. Obyvatelia
sa v minulosti zaoberali ovčiarstvom, chovom dobytka, ťažbou a spracovaním dreva, výrobou
kolies, uhliarstvom a baníctvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Gemersko malohontskej stolice.
Obec je známa ako rodisko akademika Jura Hronca - významného slovenského
matematika, pedagóga, organizátora vysokého školstva a vedy na Slovensku, predsedu Matice
slovenskej. Bol prvým rektorom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V obci je
muzeálne zriadený jeho rodný dom s portrétnou bustou dejateľa od sochára J. Kostku.
Navštevovaný je žiakmi škôl z celého Slovenska, niektoré nesú názov jeho mena napr.
Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, ZŠ J. Hronca v Rožňave, Gymnázium J. Hronca v
Kežmarku, Študentský domov J. Hronca v Bratislave. Navštevovaný je aj jeho hrob na
miestnom cintoríne, kde bol pochovaný na vlastnú žiadosť. Navrhol si aj nápis na hrob:
Akademik Dr.Dr.Dr. Jur Hronec.
Prvý titul (PhDr.) získal na univerzite v Gisene v roku 1912. Druhým bol Doctor honoris
causa (Dr.h.c), ktorý mu udelila Univerzita Komenského v roku 1949. Tretím bol tzv. veľký
doktorát (DrSc.), ktorý dostal koncom päťdesiatych rokov, keď sa tento titul začal zavádzať
do života.
Centrum obce tvorí malé námestie s parkom a pomníkom padlých v SNP. Dominantou
námestia je Evanjelický kostol a.v., postavený v roku 1781 po vydaní Tolerančného patentu
Jozefom II, zaručujúcim evanjelikom v Uhorsku rozsiahlejšie náboženské slobody. Dielo sa
dokončilo za kráľa Leopolda r. 1790-92. Veľmi významnou po historickej a umeleckej
stránke aj hodnotnou časťou je drevený vyrezávaný barokový oltár z roku 1761. Jeden z
prameňov hovorí, že dielo mohli vytvoriť aj žiaci majstra Pavla z Levoče. Na oltári sa
zachovali plastiky Mojžiša a Árona spolu s dvoma anjelmi po bokoch, obraz znázorňujúci
Poslednú večeru a reliéf Najsvätejšej Trojice. Zachovala sa aj medená, baroková krstiteľnica z
konca 18. storočia. Významnou časťou mobiliáru kostola je gotický kalich zo 16. storočia
vyrobený z pozláteného striebra.
V obci pôsobí spevácky zbor "GOČOVAN". Zbor vznikol v roku 1981 pri
príležitosti stého výročia narodenia akademika Hronca. Počas svojej existencie získal viacero
vyznamenaní na rôznych folklórnych súťažiach a cirkevných podujatiach po celom Slovensku
pod vedením pána Jána Matajzíka.
Dňa 5. októbra 2003 bola na priečelí kostola odhalená pamätná tabuľa nášmu rodákovi
Ivanovi Kornelovi Halátovi, prvému misionárovi evanjelickej cirkvi na Slovensku. Pôsobil
v Kamerune a neskôr vo Francúzku v Montpeliér, kde aj zomrel .
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A. ANALYTICKÁ ČASŤ
1. Poloha, prírodné podmienky a využitie krajiny
Obec Gočovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline rieky Slaná.

Mapa zobrazujúca polohu obce Gočovo

Územie obce:
Poľnohospodárska pôda
TTP
Lesy
Ostatné plochy

22 ha
625 ha
412 ha
150 ha

2. Obyvateľstvo a osídlenie
2.1

Obyvateľstvo

Charakteristika súčasného stavu obyvateľstva podľa pohlavia, veku, národnosti
a vzdelanostnej úrovne je obsiahnutá v daných tabuľkách. Informácie v nasledujúcich
tabuľkách boli čerpané z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001.
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V rámci Košického kraja sa územie radí k oblastiam, kde má počet obyvateľov
z dlhodobého hľadiska stagnujúci charakter.
V obci stagnuje rozvoj bytového fondu, malého a stredného podnikania. Rozhodujúcim
faktorom ekonomickej prosperity územia s ohľadom na prírodné atraktivity bude rozvoj
malého a stredného podnikania. Tieto aktivity sú podmienené vybudovaním, resp.
dobudovaním technickej infraštruktúry a podpore vidieckej rekreácie a turizmu.

Veková štruktúra
Predproduktívny vek:

51 obyvateľov

Produktívny vek:

226 obyvateľov

Poproduktívny vek:

133 obyvateľov

Nezistený:

-

V súčasnosti je priaznivý vývoj vitality obyvateľstva, nakoľko produktívna a predproduktívna
zložka prevyšuje poproduktívnu zložku. Z vývoja počtu evidovaných nezamestnaných
vyplýva, že v celej obci má stagnujúci trend. Je to spôsobené sezónnym charakterom
pracovných príležitostí, nakoľko zamestnávatelia ako družstvá, lesy a urbárne spoločenstvá
prijímajú pracovníkov na letnú sezónu a počas zimnej sú títo pracovníci vedení na úrade práce
ako nezamestnaní, preto vývoj nezamestnanosti má sínusoidný priebeh.

Počet obyvateľov obce Gočovo

406 obyvateľov

Národnostná štruktúra
Slovenská:

404 obyvateľov

Rómska:

-

Maďarská:

2 obyvatelia

Rusínska:

-

Ukrajinská:

-

Česká:

-

Nezistená:

-
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Vzdelanostné kategórie obyvateľstva
Deti do 16 rokov

54 obyvateľov

Základné:

100 obyvateľov

Stredné odborné bez maturity:

225 obyvateľov

Vysokoškolské vzdelanie- spolu:

29 obyvateľov

Bez udania školského vzdelania

1 obyvateľ

Ostatní bez školského vzdelania:

1 obyvateľ

Náboženská štruktúra obyvateľov obce :
Rímskokatolícka

30 obyvateľov

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

308 obyvateľov

Gréckokatolícka

2 obyvatelia

Reformovaná kresťanská cirkev

1 obyvateľ

Pravoslávna cirkev

1

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

-

Cirkev bratská

-

Bez vyznania

67 obyvateľov

Iné nezistené

1 obyvateľ

2.2

Osídlenie

Obec Gočovo leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria v doline rieky Slaná. Patrí do
Košického samosprávneho kraja, okresu Rožňava. Obec leží v severovýchodnej časti regiónu
Horný Gemer pri rieke Slanej. Podľa sčítania obyvateľov, bytov a domov z roku 2001 v obci
sa nachádzalo 164 domov, z toho trvale obývaných 130.
V roku 1992 bolo v obci postavených 7 nových rodinných domov, ktoré vytvorili jednu
ulicu. Od tej doby výstavba rodinných domov v obci stagnuje. Občania obce si však
zveľaďujú svoje domy nadstavbami a vytváraním podkrovných obytných priestorov. V rámci
úspory energií si občania tepelne izolujú domy a vymieňajú okná, dvere a vonkajšie fasády.
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Úroveň bývania - priemerný počet na 1 trvale obývaný byt –2,77
m obytnej plochy
68,2
obytných miestností
3,54
2
priemerný počet m obytnej plochy na osobu
24,6
2

2.3

Rozvoj vidieka

V obci prevláda vidiecke osídlenie. Vidiecke prostredie patrí medzi územie, ktoré si
vyžaduje osobitnú ochranu a starostlivosť, pretože doterajší vývoj životných podmienok
viedol k degradácii tejto časti sídelnej štruktúry. V obci sa nachádzajú rodinné domy, ktoré sú
zapísané ako národná kultúrna pamiatka. Obec a obyvateľstvo, ktoré žije na tomto území
predstavuje podstatný potenciál duchovného a hmotného bohatstva spoločnosti, ktorý má
zmysel práve v tomto prostredí. Obec je prevažne monoštrukturálne orientovaná. Tradičné
remeslá sú na ústupe, služby sú dostatočne rozvinuté. Rozvoju obce je potrebné venovať
pozornosť vzhľadom k jej polohe a osídleniu. Obec má veľmi dobré, no nevyužívané
endogénne možnosti rozvoja. Jej veľkou šancou je rozvoj malého a stredného podnikania
hlavne v oblasti cestovného ruchu.
Keďže v poslednom období došlo k odchodu (presťahovaniu) mladých rodín do
susedných obcí z dôvodu nedostatku domov na bývanie, je potrebné v obci postaviť byty pre
mladé rodiny. Ich realizáciou sa podmieni možnosť využitia miestnej sily a zabráni ďalšiemu
odchodu občanov z obce.
Zvýšenú starostlivosť je potrebné venovať ochrane životného prostredia pre zvýšenie
životného štandardu a ochrany zdravia obyvateľov, zachovanie prírodných krás obce.
Pozornosť je potrebné venovať zabráneniu vzniku čiernych skládok, vytváraním
organizovaných skládok, ako aj rozvoju agroturistiky.
3. Občianska vybavenosť
3.1 Školstvo a vzdelávanie
V obci je plne organizovaná Materská škola (15 detí). Z dlhodobého hľadiska je predpoklad
fungovania tejto školy, avšak je nutná rekonštrukcia celej budovy. Materské školy aj základné
školy sa nachádzajú v susedných obciach (Vlachovo, Nižná Slaná).
3.2 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Zdravotnícka starostlivosť pre občanov je poskytovaná formou primárnej, sekundárnej a
následnej zdravotníckej starostlivosti v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach
v okresnom meste v Rožňave. Ambulancia praktického lekára pre dospelých sa nachádza
v susednej obci Nižnej Slanej.
3.3 Kultúra
V obci sú významné kultúrne pamiatky. Medzi najvýznamnejšie patrí Evanjelický kostol a.v.,
postavený v roku 1781 po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II, zaručujúcim evanjelikom
v Uhorsku rozsiahlejšie náboženské slobody. Dielo sa dokončilo za kráľa Leopolda v rokoch
1790-92.
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Ďalšou významnou kultúrnou pamiatkou je rodný dom akademika Jura Hronca, jeho hrob na
miestnom cintoríne a ľudové domy v obci.
V obci sa nachádzajú tieto združenia, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť:
• Poľovné združenie Jasenov vrch
• Jednota dôchodcov
• Cirkevný spevácky zbor GOČOVAN
• Evanjelická mládež – spevácky skupina
• Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo
• Obecný hasičský zbor
• Zväz protifašistických bojovníkov
• Občianske združenie ,,Zachovanie pamiatky Jura Hronca,,
3.4 Šport a voľný čas
Obec v oblasti športu a voľného času disponuje :
• futbalovým ihriskom, ktoré je v dobrom technickom stave a využíva sa len na prípravné
zápasy mužstiev zo susedných obcí, nakoľko obec nemá vlastné futbalové mužstvo
• nohejbalovým ihriskom
• turistickým informačným panelom
3.5 Obchody, služby a iné :
V obci Gočovo sa nachádzajú tieto firmy:
• GECOTRANS Ján Gecelovský – nákladná doprava
• Jednota COOP Revúca – Potraviny
• Hudáková Zuzana – zákazkové šitie
• Melišková Mária ZEPPA – Pohostinstvo
• Šalling Jaroslav – Potraviny
• JUDr. Bilý Michal – advokátska kancelária
• SIDERIT s.r.o. N.Slaná – ťažba a spracovanie železnej rudy
• Vansa Ján – stolárstvo
• Sklenár Ján – stolárstvo
• ELIN Štober Rudolf – elektroinštalačné práce
• PD so sídlom vo Vlachove - hospodársky dvor Gočovo
3.6 Úrady, inštitúcie a iné
Verejná správa a administratíva je zastúpená obecným úradom. Existujúce plochy
a zariadenia verejnej občianskej vybavenosti vyhovujú súčasným potrebám obce
Údaje o obecnom úrade:
Milan Mlynár
Starosta:
obecné zastupiteľstvo:
5 poslancov
Muži: 2
Obecný úrad
Zamestnanci: 7
Ženy: 5
Zdravotne postihnutý občan:0
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Komisie:
kultúrno-športová komisia
sociálna komisia
ochrana verejného poriadku
4. Hospodársko – ekonomická oblasť
4.1 Poľnohospodárstvo
Obec Gočovo svojou polohou a charakterom je predurčená na poľnohospodársku výrobu,
čoho dôkazom je, že v obci sú podnikateľské aktivity tohto charakteru. Na
poľnohospodárskom družstve sa realizuje živočíšna (chov oviec a hovädzieho dobytka)
a rastlinná výroba (pestovanie poľnohospodárskych plodín).
4.2 Ekonomika
Obyvateľstvo obce ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa
odvetvia hospodárstva (údaje z roku 2001) :
Odvetvie hospodárstva

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo
Lesníctvo, ťažba dreva
Rybolov, chov rýb
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje
Peňažníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie, výskum a vývoj
Verejná správa a obrana
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Verejné, sociálne a osobné služby
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Exteritoriálne organizácie a združenia
Bez udania odvetví
Spolu

Ekonomicky aktívne osoby
muži
ženy
spolu
z toho dochádza
do zamestnania

15
2
38
5
5
2
5
1
1
8
3
0
1
14
100

5
0
5
9
0
11
6
5
0
13
6
12
0
10
82

20
2
43
14
5
13
11
6
1
21
9
12
1
24
182

14
2
38
10
1
8
11
6
1
17
9
10
1
7
135
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4.3. Infraštruktúra
Energetika: V obci je zriadená VN prípojka, takže obec je napájaná v celom rozsahu.
Vlastníkom sietí sú VSE Košice. V súčasnosti inštalovaný výkon vyhovuje, ale nie je
vytvorená žiadna výkonová rezerva. Jednotliví odberatelia sú napájaní z TS na betónových
stĺpoch a stožiaroch. Verejné osvetlenie je prevedené kombinovane výbojkovými svietidlami
upevnenými na podperných bodoch vonkajšieho sekundárneho elektrického vedenia.
Ďalej je potrebné dobudovať verejné osvetlenie s jednotným výrazom - použiť rovnaké
osvetľovacie telesá s úspornými žiarivkami.
Telekomunikácie:
V obci je vzdušné vedenie telekomunikačných káblov. Obec je napojená na automatickú
digitálnu telefónnu ústredňu. Telekomunikačné služby zabezpečujú Slovenské
telekomunikácie.
V obci je vybudovaný miestny verejný rozhlas, ktorý je ovládaný z rozhlasovej ústredne
v objekte Obecného úradu. Je však potrebná rekonštrukcia tejto ústredne. Perspektívne bude
potrebné uložiť rozvody do zeme, rozšíriť počet reproduktorov.
Poštové služby zabezpečuje Slovenská pošta, ktorá má prevádzku vo Vlachove.
Zásobovanie plynom:
V roku 2000 bola ukončená plynofikácia obce. Chýbajúce domácnosti nie sú pripojené
z dôvodu nezáujmu jednotlivcov, resp. nevysporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemkom
Zásobovanie teplom:
Zásobovanie obce teplom je riešené individuálne v domových kotolniach prevažne na zemný
plyn, čiastočne sa využíva elektrické vykurovanie a vykurovanie pomocou tuhých palív.
V dôsledku zvyšovanie cien plynu a elektriny však niektoré domácnosti prechádzajú opäť na
vykurovanie tuhým palivom.
Vodné hospodárstvo:
Obec má vlastný vodovod v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. V obci je na
50% vybudovaná kanalizačná sieť. Čističku odpadových vôd je potrebné dobudovať.
Kanalizácia:
Vybudovanie kanalizačnej siete rieši odkanalizovanie celej obce do ČOV. Projekt je nutné
zmodernizovať, nakoľko bol spracovaný v roku 1991.
Cestná infraštruktúra:
V roku 2003 bola zrušená osobná železničná doprava na úseku Dobšiná – Rožňava.
Osobnú autobusovú dopravu v súčasnosti prevádzkuje SAD Rožňava.
Osobná preprava je taktiež riešená individuálne vlastnými motorovými vozidlami.
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Jestvujúce miestne komunikácie sú v dĺžke 2800 m a chodník v dĺžke 300 m. Potreba je
zrekonštruovať miestne komunikácie, ktoré sú v zlom stave po plynofikácii a kanalizácii a
doasfaltovať cestu vedúcu k novostavbám.
Životné prostredie:
Odpadové hospodárstvo:
Odpadové hospodárstvo obce Gočovo je zabezpečované v tejto štruktúre:
• Obec zabezpečuje vývoz tuhého komunálneho odpadu 2x do mesiaca. Je potrebné ďalej
prehodnocovať a aktualizovať plán odpadového hospodárstva.
• Separovaný zber odpadov - skla a plastov, s ktorým obec začala v roku 2004 je dobrým
východiskom pre spomínané zámery.
• Podpora pozitívnej výchovy obyvateľstva k ochrane životného prostredia a
environmentálna výchova na škole je ďalším nevyhnutným krokom k znižovaniu
zaťažovania životného prostredia odpadmi.
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SWOT ANALÝZA
Význam
Univerzálna analytická metóda, ktorá slúži pre jednotnú identifikáciu a formalizáciu
výsledkov analýzy so zameraním na rýchly prehľad silných a slabých stránok, predpokladov
a rizík rozvoja. V ďalšom kroku umožňuje formalizovať vízie, strategické ciele, vybrať
a určiť priority. Je používaná v programoch a projektoch rozvoja s väzbou na fondy EÚ.
Jej štruktúru možno použiť tiež pre podrobný rozbor vybranej oblasti, strategický cieľ, alebo
na opatrenie z vyššieho programu, alebo koncepcie vo všetkých hlavných súvislostiach, ktoré
sú popísané v úvodnej analýze a ktoré sú predmetom posudzovania z hľadiska riešenia
ďalšieho rozvoja.

•
•
•
•

•
•
•
•

Silné stránky

Slabé stránky

Obec Gočovoje súčasťou okresu Rožnava, •
a tým aj Košického samosprávneho kraja.
Výhodná geografická poloha obce v rámci
•
regiónu horného Gemera
Dobré prírodné podmienky pre rozvoj
•
vidieckej turistiky a agroturistiky,
Kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny
fond v prevažnej časti obce pre pestovanie
klasických plodín a drevín, rozvoj
poľnohospodárskej a lesníckej výroby,
Kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca •
súčasnej úrovni hospodárstva v obci,
•
Vybudovaná kvalitná sieť služieb
Bohaté zdroje drevnej hmoty
Kladný prístup predstaviteľov samosprávy, •
štátnej
správy,
tretieho
sektora
k rozvojovým aktivitám v obci.

Vysoká miera disparít medzi vyspelejšími
a problémovými obcami s nízkym stupňom
ekonomického rozvojového potenciálu,
Nedostatočná mikroekonomická adaptácia
obce na podmienky trhového hospodárstva,
Zaostávajúca technická infraštruktúra najmä
výstavba kanalizačnej siete a napojenie
obyvateľov na kanalizačnú sieť s cieľom
zlepšenia ich kvality života i životného
prostredia,
Nevyhovujúca
kvalita
cestnej
siete
obecného i štátneho významu,
Nedostatok voľných finančných zdrojov pre
rozvoj výroby a jej modernizáciu,
Odchod
kvalifikovaných
zdrojov
pracovných síl do vyspelejších regiónov,
najmä do zahraničia ako dôsledok
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej
ceny práce,
Trvalo rastúca miera nezamestnanosti
s podielom
dlhodobo
evidovaných
nezamestnaných,
Zlý stav životného prostredia v dôsledku
chýbajúcej infraštruktúry (kanalizačná sieť)
a blízkosti podniku SIDERIT Nižná Slaná.

•
•
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Predpoklady
•
•
•
•

Využitie štrukturálnych fondov EÚ na
rozvoj infraštruktúry

Riziká
•

•
Možnosť rozvoja obce, vytváranie nových
•
pracovných príležitostí
•
Možnosť získať financie z turistických
aktivít na rozvoj obce
Vzrast záujmu domácich a zahraničných
investorov v oblasti obchodu, služieb,
turistiky

•

Nevyužitie štrukturálnych fondov EÚ
Nezáujem investorov
Vzrast a pretrvávanie nezamestnanosti
Riziko, či sa podarí zvrátiť odliv mladých
a vzdelaných ľudí do vyspelejších regiónov
z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí
Zanedbávanie rozvoja vidieka – jeho
sociálne a ekonomické ohrozenie

Podrobnejší rozpis SWOT analýzy
V tejto časti sú bližšie rozpísané body, ktoré sa nachádzajú v tabuľke. Sú zadefinované
výhody a problémy určitých oblastí, ovplyvňujúcich ďalší rozvoj obce. Poskytujú výhody,
z ktorých môže obec profitovať, ak bude efektívne využívať finančné prostriedky a ľudské
zdroje. Odstránením nevýhod dôjde k priaznivému vývoju obce a zároveň k zvýšeniu životnej
úrovne.
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•

Gočovo je súčasťou okresu Rožnava, a tým aj Košického samosprávneho kraja, ktorý
nesie vysoký potenciál v oblasti prírody, životného prostredia, demografie a kultúrnych
tradícií.
Obec sa nachádza vo výhodnej polohe Horného Gemera.
Obec aktívne využíva dobré prírodné podmienky pre rozvoj turistiky a vidieckeho
turizmu. V obci fungujú neziskové organizácie, združenia a inštitúcie, ktoré realizujú
svoju činnosť v oblasti turistiky a zachovania kultúrneho dedičstva danej obce a lokality.
Kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny fond v prevažnej časti obce pre pestovanie
klasických plodín a drevín, rozvoj poľnohospodárskej a lesníckej výroby. V obci aktívne
vyvíja činnosť poľnohospodársky podnik, ktorý realizuje živočíšnu a rastlinnú výrobu.
Kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca súčasnej úrovni hospodárstva v obci.
Služby pre obyvateľov obce sú kvalitne vybudované a riešené.
V chotári obce sa nachádza bohatý drevný fond.
Predstavitelia samosprávy, štátnej správy a tretieho sektora majú konštruktívny postoj
k rozvojovým aktivitám v obci.

Slabé stránky
•
•

Vysoká miera rozdielu medzi vyspelejšími a problémovými obcami s nízkym stupňom
ekonomického rozvojového potenciálu.
Obec sa postupne adaptuje na podmienky trhového hospodárstva.
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•
•
•
•
•
•

Neúplná technická infraštruktúra najmä výstavba kanalizačnej siete a napojenie
obyvateľov na kanalizačnú sieť.
Potreba obnovy miestnych a štátnych ciest.
Nedostatok vlastných voľných finančných zdrojov pre rozvoj výroby a jej modernizáciu.
Obec zápasí s odchodom kvalifikovaných zdrojov pracovných síl do vyspelejších
regiónov, ako dôsledok chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej ceny práce.
Rastúca miera nezamestnanosti s podielom dlhodobo evidovaných nezamestnaných.
Nevyhovujúci stav životného prostredia z dôvodu blízkosti podniku SIDERIT Nižná
Slaná.

Predpoklady
K zvýšeniu atraktivity obce by prispelo dobudovanie infraštruktúry obce, s možnosťou
využitia štrukturálnych fondov EÚ. Príchodom domáceho a zahraničného investora sa
predpokladá zníženie nezamestnanosti obyvateľov obce a okolia. Vytvorením celej škály
služieb domácemu obyvateľstvu a turistom sa vytvoria predpoklady na rozvoj malého
a stredného podnikania. Základným predpokladom pre vytvorenie turistiky je okrem
prírodných podmienok hlavne záujem a vzťah k jej rozvíjaniu, ktorý je zasa podmienený
klimaticky vhodným prostredím pre letnú a zimnú turistiku a športové aktivity. Je možnosť
získať financie z turistických aktivít na rozvoj obce. Je predpoklad vytvárať podmienky pre
udržanie a oživenie stagnujúceho a upadajúceho vidieckeho osídlenia v oblasti, ako aj
podporovanie kultúrnych a spoločenských aktivít v obci a vzbudenie záujmu občanov
a potencionálnych turistov.

Riziká
Z hľadiska rozvoja obce a cestovného ruchu môže ohroziť atraktivitu obce nedostatok
financií. Migrácia mladých vzdelaných ľudí do okolitých miest a regiónov, ako aj ďalšie
zvyšovanie nezamestnanosti môže byť zapríčinené nevyužitím eurofondov, prípadne
neakceptovanie príchodu domáceho a zahraničného investora. Zanedbávaním a slabým
rozvojom obce hrozí sociálny a ekonomický úpadok. Taktiež je rizikom nevyužiť všetky
možné finančné zdroje pre oblasť turizmu a rekreácie v obci. Je nutné vytvoriť priaznivejšie
sociálno – ekonomické podmienky, čím by bol predpoklad stabilizovať mladé obyvateľstvo
s deťmi v obci.
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B. STRATEGICKÁ ČASŤ
Stratégia je stanovená strategickými cieľmi na najvyššej úrovni programu, ktorými sú
formulované vízie. Predstavujú pohľad do budúcnosti na do roku 2015. Ide o Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gočovo. Rozvojová stratégia predstavuje nový
integrovaný prístup, ktorý je v súčasnosti zameraný na problém ekonomického zaostávania
území identifikovaných v Národnom rozvojovom pláne (NRP). Medzi identifikované
zaostávajúce regióny patrí aj územie KSK (Košický samosprávny kraj) a teda aj obec
Gočovo.
Strategické ciele:
Na základe získaných informácií, analýzy súčasnej situácie a stanovených predpokladov
navrhuje Obecný úrad Gočovo na obdobie rokov 2007 až 2014 nasledujúce strategické ciele:
Strategický cieľ 1: Technická infraštruktúra
Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravy
• modernizácia a skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry,
• údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií,
• opravy a spevnenie obecných kanálov a stok,
• výstavba chodníka pre chodcov okolo hlavnej cesty,
• zabezpečenie trvalo udržateľnej mobility a zlepšenie životného prostredia v obci,
• zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci.
Predpokladané prínosy:
vytvorenie pracovných príležitostí pri budovaní infraštruktúry a rozšírenie možností pre
miestnych podnikateľov,
zníženie prepravných časov,
zníženie dopravnej nehodovosti a jej dôsledkov,
zníženie miery zdravotných rizík obyvateľov a ich dôsledkov,
zlepšenie životného prostredia (zníženie množstva exhalátov a plynov v ovzduší),
zvýšenie mobility obyvateľstva a turistov.
Opatrenie 1.2: Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry
• zlepšenie vybavenosti technickou infraštruktúrou na úrovni štandardov EÚ,
• a tým zvýšenie atraktivity územia i pre podnikateľskú sféru a návštevníkov,
• vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV,
• zlepšenie kvality podzemných i povrchových vôd a zníženie potenciálneho ohrozenia vôd,
• zníženie rizika povodní a ich možných následkov.
• vyčistenie protipovodňových hrádzí a rekonštrukcia regulácie miestneho potoka
Predpokladané prínosy:
vytvorenie podmienok pre ekonomickú stabilizáciu rozvoja obce,
zvýšenie atraktivity obce pre podnikanie,
znižovanie znečistenia podzemných a povrchových vôd,
vytvorenie pracovných príležitostí pri budovaní infraštruktúry,
zníženie potenciálnych následkov povodní.
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Opatrenie 1.3: Zásobovanie obce energiou a úspora energie
• znižovanie spotreby energie a zvyšovanie účinností energie,
• posilnenie vedenia a vybudovanie nových TS podľa potreby,
• znižovanie strát a zvyšovanie spoľahlivosti sietí,
• zvýšenie informovanosti a vzdelávania obyvateľov o úsporách energie,
• výmena osvetlenia v obci za úspornejšie svietidlá.
Predpokladané prínosy:
zlepšenie vybavenosti obce, efektívne využitie investícií pre rozvoj obce,
zvýšenie atraktivity obce pre podnikanie a agroturistiku,
úspora elektrickej energie.
Opatrenie 1.4: Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry
• kvalitná ponuka telekomunikačných, hlasových a dátových služieb pre spojenie
vnútroštátne i zahraničné,
• zabezpečenie dostupnosti rýchlostného internetu na verejných staniciach s kvalitným
pripojením, zavedenie moderných informačných technológií,
• zavedenie káblovej televízie v obci a podanie projektu na tento účel z grantov EÚ.
Predpokladané prínosy:
zvýšenie atraktivity obce pre podnikanie, cestovný ruch a investorov, vyššia účinnosť
propagácie,
rozvoj obchodovania, vytvorenie nových pracovných príležitostí,
zapojenie podnikateľského, neziskového sektoru a občanov do riešenia obce,
zlepšenie vybavenosti obce.
Strategický cieľ 2: Kultúra, šport a vonkajšie vzťahy
Zámerom obce Gočovo k naplneniu jednotlivých opatrení tohto strategického cieľa sú:
- prestavba kultúrneho domu vytvoriť miestnosť, do ktorej sa umiestnia 2 stolnotenisové
stoly, nakoľko je o tento šport v obci veľký záujem,
- majetkovo vysporiadať pozemky pod futbalovým ihriskom,
- obnoviť a zrekonštruovať pôvodné nohejbalové ihrisko v objekte futbalového ihriska
z grantov EÚ,
- odkúpiť a rekonštruovať neobývaných domov v obci na individuálnu agroturistiku
- rekonštruovať a opraviť budovy Materskej školy
- rekonštruovať a opraviť budovy bývalého MNV
- vytvoriť remeselný dvor k uchovaniu tradícií ľudových tradícií
Vzhľad obce je jedným z najvýznamnejších faktorov, ktorý ovplyvňuje dojem turistu a
zanecháva príjemný alebo negatívny zážitok. Upravené záhrady, verejné priestranstvá,
udržiavané fasády objektov s ich okolím vyvolávajú u turistu už pri prvom kontakte s obcou
príjemný pocit, ktorý môže mať kladný vplyv na jeho dĺžku pobytu, frekvenciu pobytov
v obci či odporúčania známym. Toto je veľmi účinná reklama, preto sa odporúča:
skrášľovať a udržiavať čistotu verejných priestranstiev,
zo strany obce vytvoriť motivačné podmienky pre skrášľovanie súkromných zariadení a
priestranstiev (súťaž s vyhodnotením a ocenením o najkrajšiu predzáhradku, o najkrajší
balkón a pod),
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na vybraných miestach v hlavných turistických častiach vytvoriť jednoduché komplexy
pre detské hry a aktivity, rekonštrukcia cintorína – vytvorenie chodníkov, terénne úpravy,
nové architektonické riešenie vstupu do areálu, nová forma pochovávania,
Odporúčania a návrhy:
-

-

vytvoriť podmienky pre prezentáciu histórie obce a to v interiéri, prípadne v exteriéri
(napr. kováčstvo, tkáčstvo, košíkarstvo, čipkárstvo, vyšívanie, rezbárstvo), zriadiť
predaj upomienkových predmetov s tematikou napr. výrobkov z dreva, čipkárskych
výrobkov, tkaných kobercov a pod.
dobudovať priestory pre vytvorenie dobového historického skanzenu
rekonštrukciu obecných budov riešiť v rámci grantov z EÚ

Infraštruktúra športových zariadení
V riešenom území je infraštruktúra športových zariadení zúžená na jedno futbalové ihrisko,
ktoré je v dobrom technickom stave a využíva sa len na prípravné zápasy mužstiev zo
susedných obcí, nakoľko obec nemá vlastné futbalové mužstvo.
Z uvedeného vyplýva, že ponuka plôch na aktívne využívanie voľného času je v záujmovom
území nedostatočná. Neexistujú športové zariadenia interiérového typu – posilovňa, fitnes,
stolný tenis a pod.
Odporúčania, návrhy:
- v rámci zámeru obce využiť voľné plochy na zrealizovanie už navrhnutých zámerov,
- presadzovať a zo strany obce napomôcť zriadeniu aspoň jedného interiérového
športového zariadenia – posilňovňa, fitnes, sála pre cvičenie pri hudbe, stolný tenis.
- zrekonštruovať nohejbalové ihrisko na futbalovom ihrisku
- vysporiadať pozemky ihriska
Opatrenie 2.1: Budovanie systému verejnoprávnych partnerstiev v oblasti cestovného ruchu
na miestnej , regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
• vytvorenie inštitucionálneho rámca pre vzájomnú kooperáciu všetkých relevantných
partnerov v oblasti regionálneho rozvoja - štátna správa, samospráva, okolité obce, tretí
sektor, podnikateľská sféra a profesijné združenia,
Predpokladané prínosy:
vybudovaná sieť inštitúcií zameranej na podporu a propagáciu cestovného ruchu v obci,
rozvinutá a účinná cezhraničná spolupráca, úspešné získavanie finančných prostriedkov
v oblasti regionálneho rozvoja.
Opatrenie 2.2: Zachovanie kultúrno-historického dedičstva
• ochrana a obnova pamiatkového fondu
• podpora živej kultúry - folklór, ľudové remeslá, ochotnícke divadlo, literatúra, výtvarné
umenie a iná kultúrno-záujmová činnosť,
• podpora živej kultúry v obci zriadením účelového zariadenia pre trávenie voľného času
obyvateľov obce / predovšetkým dôchodcov ale aj mládeže/, čím sa im poskytne priestor
pre rozvoj remesiel a folklóru,
• podpora agroturistiky v oblasti kultúry,
• vytvorenie remeselného dvora
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Predpokladané prínosy:
udržanie a rozvoj tradícií – folklór, ľudová tvorivosť a iné
zvýšenie úrovne poznania a budovania vzťahu k svojej obci
zlepšenie kvality života obyvateľstva, rozvoj kultúry v obci
zvýšenie informovanosti obyvateľov o kultúrnych podujatiach,
systematická propagácia pozitívneho image obce,
Strategický cieľ 3: Podpora a rozvoj podnikania
Vytvorenie pozitívneho podnikateľského prostredia zosúladeného s prirodzenými danosťami
a možnosťami obce a vývojovými trendmi. Znamená to zabezpečenie trvalo udržateľného
rozvoja prostredníctvom ekonomického rozvoja v oblasti služieb, cestovného ruchu,
v poľnohospodárstve, agroturistike a priemysle. Dobudovanie technickej infraštruktúry a
rozvoj ľudských vzťahov.
Zriadenie expozitúry banky (bankomat) v areáli obce, ktorá napomôže zlepšeniu
podnikateľského prostredia v obci, zvýši atraktivitu obce pre turistov, prispeje k zvýšeniu
komfortu života obyvateľov obce.
Opatrenie 3.1: Stabilizácia a rozvoj existujúcich výrobných kapacít (remeslá
a poľnohospodárstvo) a progresívne prispôsobovanie ich profilu vývojovým trendom
• zvýšenie využitia a vyťaženosti existujúcich perspektívnych, výrobných kapacít,
• zvýšenie finalizácie výroby
Predpokladané výnosy:
stabilizácia existujúcej výrobnej základne
udržanie zamestnanosti
príležitosť pre uplatnenie domácich odborníkov
Opatrenie 3.2: Optimalizácia obecnej štruktúry a kvality podnikateľských subjektov
v oblasti výroby
• intenzívne využívanie podporných programov pre malé a stredné podnikanie,
• podpora a zvyšovanie úrovne podnikov,
Predpokladané výnosy:
príchod zahraničných investícií k zvýšeniu efektivity a kvality výstupov podnikov,
rozvoj efektívnejšieho systému podpory začínajúcim podnikateľom
Opatrenie 3.3: Vybudovanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry
• dobudovanie ciest (miestne) po ukončení dobudovania infraštruktúry,
• vybudovanie chodníka okolo hlavnej cesty
• zabezpečenie adekvátneho technického stavu dopravnej infraštruktúry,
• vybudovanie chodníkov po dokončení infraštruktúry,
Predpokladané prínosy:
zníženie nezamestnanosti,
mobilita turistov a domácich obyvateľov,
zníženie rizika nehodovosti,
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zníženie exhalátov v obci
skrášlenie obce
Opatrenie 3.4: Posilňovanie sociálneho kapitálu
• podpora sociálnych infraštruktúr smerujúcich k zvyšovaniu kvality života,
• podpora využitia miestneho potenciálu na sociálno-ekonomický rozvoj (cestovný ruch,
kultúra, prírodné zdroje a rozvoj MSP)
Predpokladané prínosy:
spôsobilosť obce úspešne implementovať programy rozvoja
možnosti využívania finančných prostriedkov z EÚ,
konkurencieschopnosť pri využívaní miestneho potenciálu,
Strategický cieľ 4: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiecky rozvoj
Zámerom obce Gočovo je dosiahnutie konkurencieschopnosti v oblasti poľnohospodárskej
výroby. Čiastkovými všeobecnými cieľmi k naplneniu tohto zámeru sú:
- Skvalitnenie životných podmienok obyvateľov s dôrazom na vytváranie zdravého
životného prostredia.
- Zapojenie poľovníckeho združenia do projektov EÚ – zazverovanie, vytvorenie obory,
ochrana lesa a pôdneho fondu, organizovanie poľovačiek a zapojenie sa do procesu
zatraktívnenia obce.
- Oživiť poľnohospodárstvo a vytvoriť nové možnosti aj pre spracovateľský priemysel.
Opatrenie 4.1: Podpora a rozvoj lesného spoločenstva v obci
• zabezpečenie preverenia bonity pôdy z hľadiska výrobnej konkurencieschopnosti
• vysporiadanie vlastníckych vzťahov s pôdou,
• zabezpečenie racionálneho PPF,
• návrh na racionálnu dotačnú politiku,
Predpokladané prínosy:
racionálne využitie pôdy,
odstránenie neefektívneho PPF,
odbúranie neefektívnej poľnohospodárskej výroby,
Opatrenie 4.2: Podpora dynamického rozvoja prvovýroby a spracovateľského priemyslu
• podpora modernizácie a technologickej inovácie prvovýroby,
• podpora zavedenia medzinárodných noriem kvality (ISO 9001- normy EÚ),
• podpora vzdelávania pracovníkov v agrosektore
Predpokladané prínosy:
zvýšenie produktivity práce a kvality potravín,
dosiahnutia konkurencieschopnosti a výrobnej intenzity,
znižovanie výrobných nákladov,
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Opatrenie 4.3: Ochrana PPF
• zvyšovanie ochrany PPF pred povodňami a záplavami,
• znižovanie znečistenia pôdy a vody z poľnohospodárskej výroby,
• znižovanie pôdnej erózie,
• zalesňovanie ekonomicky výhodnými drevinami
Predpokladané prínosy:
stabilizácia hospodárenia na pôde,
zvýšenie ochrany majetku,
zabezpečenie ekologickej čistoty a kvality životného prostredia
využívanie biokalov z ČOV,
Opatrenie 4.4: Rozvoj turizmu a agroturizmu vo vidieckom priestore
• zvyšovanie vedomia vidieckeho obyvateľstva na využívanie jestvujúcich stavieb a budov
na vidieku
• zabezpečenie marketingu, propagácia vidieka – vidieckeho turizmu a agroturizmu
• zabezpečenie dotačnej politiky štátu na budovanie agroturistických zariadení,
Predpokladané prínosy:
efektívne využívanie vidieckej krajiny pre domácich a zahraničných hostí,
zvyšovanie príjmov obyvateľov,
stabilizácia osídlenia vidieka,
Opatrenie 4.5: Podpora rozvoja poľovníckej turistiky ako súčasť turistiky rozvoja vidieka
• využívať granty pre rozvoj poľovníckeho združenia (vybudovanie obory, zazverovanie,
ochrana lesného fondu, spolupráca v CR)
• vytvorenie informačnej siete, propagačného materiálu pre domácich a zahraničných hostí
• poskytovanie možnosti poľovačky v poľovnom revíry,
• nárast turistickej, poľovníckej verejnosti na vidieku,
• možnosti prílevu finančných prostriedkov na vidiek (ubytovanie, stravovanie za ostatné
doplnkové služby)
Opatrenie 4.6: Stabilizácia a zlepšenie obhospodarovania poľovných revírov
• intenzívna starostlivosť o zdravotný stav zveriny v poľovnom revíri,
• dodržiavanie ročného povoleného odstrelu poľovnej zveriny,
• pravidelné zabezpečovanie objemových a jadrových krmovín na zimnú sezónu pre
zverinu v poľovnom revíru,
Predpokladané prínosy:
poľovný revír bude vyhľadávaný domácimi i zahraničnými poľovníkmi pre hojnosť
poľovnej zveriny v jednotlivých poľovných revíroch.
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Strategický cieľ 5: Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Cieľom obce je vybudovať funkčnú sociálnu sieť a systém financovania, čo v sebe zahrňuje
prípravu ľudských zdrojov v súlade s potrebami regiónu a zlepšenie zdravotného stavu
populácie. Gočovo plánuje sociálnu otázku riešiť po dohode s okolitými obcami
vybudovaním DDS.
Opatrenie 5.1: Zvýšenie kvality sociálnych služieb
• spracovanie štandardov kvality a finančnej náročnosti služieb
Predpokladané prínosy:
spokojnosť prijímateľov služieb
Opatrenie 5.2: Dosiahnutie aktívnej účasti na starostlivosti o zdravie
• zlepšiť prístup občana k informáciám o ochrane zdravia
Predpokladané prínosy:
prostredie podporujúce rozvíjanie zdravého životného štýlu občana
Strategický cieľ 6: Životné prostredie
Dlhodobým zámerom obce Gočovo je ochrana a skvalitňovanie životného prostredia a
vybudovanie vysokej kvality ŽP, ktorá je prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou rastu kultúry
života a ekonomických aktivít obyvateľov.
Opatrenie 6.1: Ochrana a racionálne využívanie vôd, zabezpečenie dostatku pitnej vody
• vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV,
• zlepšenie kvality povrchových tokov a podzemných vôd,
• zabezpečenie protipovodňovej ochrany územia,
• v celej obci úprava existujúcej a výstavba nekrytej dažďovej kanalizácie, priepustov,
vydláždiť a spevniť prírodným kameňom,
• vyčistenie prameňov pitnej vody v ochrannom pásme vody
Predpokladané prínosy:
zníženie miery zdravotného rizika obyvateľov,
dosiahnutie dobrej kvality povrchových a podzemných vôd,
predchádzanie povodniam,
dostatok pitnej vody v letných mesiacoch
Opatrenie 6.2: Minimalizácia vzniku odpadov, ekologické nakladanie s odpadmi
• znižovanie produkcie odpadov,
• zvýšenie podielu separácie odpadov a zhodnocovania separovaných odpadov,
• organizované a ekologické odstraňovanie odpadov,
• propagácia metód moderného odpadového hospodárstva,
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Predpokladané prínosy:
znižovanie produkcie odpadov,
maximálne zhodnocovanie odpadov,
znižovanie rizík nebezpečných odpadov,
čistejšie životné prostredie
Opatrenie 6.3: Ochrana a racionálne využívanie pôd
• zabezpečenie protieróznej ochrany pôd,
• prevencia kontaminácie eliminácia kontaminovaných pôd,
• zvyšovanie prirodzenej úrodnosti pôd
Predpokladané prínosy:
znižovanie rizika pôd eróziou,
predchádzanie kontaminácie,
zvyšovanie úrodnosti,
Opatrenie 6.4: Ochrana ovzdušia
• znižovanie objemu znečisťujúcich látok produkovaných do ovzdušia
• umiestnenie filtrov na komín SIDERIT -u
Predpokladané prínosy:
zlepšenie emisnej situácie v ovzduší
Opatrenie 6.5: Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie v súlade s potrebami
a trendmi ochrany životného prostredia
• rozšírenie a skvalitnenie environmentálnej výchovy a vzdelávanie v školskom systéme i
mimo neho,
• podpora osvety a záujmu širokej verejnosti v problematike ochrany a skvalitňovania
životného prostredia,
• zjednodušenie prístupu obyvateľov ku komplexným informáciám o stave životného
prostredia v obci,
• podpora škôl pri výučbe a prezentácii environmentálnej osvety
Predpokladané prínosy:
dosiahnutie efektívneho systému environmentálnej výchovy a vzdelávania v školách,
zvýšenie informovanosti obyvateľov a ich zapojenie do ochrany životného prostredia,
Strategický cieľ 7: Vzdelávanie a školstvo
Prioritným cieľom Gočova je dosiahnuť kompatibilitu vzdelania a kvalifikácie s požadovanou
úrovňou EÚ. Ďalšími cieľmi sú: Cieľavedomé a kontinuálne prepojenie medzi dopytom na
trhu práce v danej lokalite, v spolupráci s ÚPSVR viesť rekvalifikačné školenia pre lepšie
uplatnenie nezamestnaných na trhu práce.
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Opatrenie 7.1: Rozvoj vzdelávania
• zapojenie relevantných partnerov do procesu vzdelávania (ÚPSVR, zamestnávatelia)
• podpora rozvoja vzdelávania cez rekvalifikačné kurzy,
• zvyšovanie kvalifikačnej úrovne
Predpokladané prínosy:
vytvorenie možnosti na zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie obyvateľov,
mnohostranné vzdelanie obyvateľov v záujme zvýšenia kvality ich života,
zníženie nezamestnanosti
Opatrenie 7.2: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
• vytváranie možnosti pre intenzifikáciu prípravy detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia predškolského veku na vstup do školských zariadení
• vytvorenie legislatívnych podmienok pre celodenný pobyt žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia v sociálne podnetnom prostredí
• presadenie rešpektu voči zákonom upravujúcim povinnosti rodičov v oblasti vzdelávania
detí
Predpokladané prínosy:
zníženie sociálnej zaťaženosti regiónu,
zníženie podielu nevzdelaných a nekvalifikovaných obyvateľov
Strategický cieľ 8: Výstavba
Opatrenie 8.1: Riešenie bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou štruktúrou výroby a
rekreácie
Vzniká atraktívne prostredie pre uplatnenie zaujímavých architektonických riešení nového
typu vidieckeho bývania, ktoré kladie väčšie nároky na kvalitu bývania, kde hospodárske
využívanie pozemku ustupuje do pozadia. Hlavný dôraz by mal byť kladený na zaujímavé
architektonické riešenie a celkový prínos novej výstavby pre nový charakter obce s turistickorekreačným zameraním.
Informatívne vymedzenie etapizácie výstavby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výstavba obytného domu (bytovky) v obci
rekonštrukcia kultúrneho domu na multifunkčný objekt
rekonštrukcia budovy bývalého MNV
rekonštrukcia materskej školy
rekonštrukcia pamätnej izby
rekonštrukcia chodníka pozdĺž hlavnej cesty
vybudovanie infraštruktúry k novostavbám
rekonštrukcia miestnych komunikácií
vybudovanie káblovej televízie v obci
prestavba plochej strechy na budove Obecného úradu na sedlovú strechu z využitím
podkrovných priestorov na cestovný ruch / informačné centrum, ubytovanie, internet/
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Urbanististická štúdia
Základná urbanistická koncepcia, funkčné využitie a priestorové usporiadanie plôch vychádza
zo zásad rozboru územného rozvoja VÚC Košického kraja, zhodnotenia súčasného stavu a
požiadaviek i priorít samosprávy obce.
Koncepcia urbanistického riešenia ďalej vychádza z prírodných a technických podmienok,
doterajšieho vývoja územia, z hlavných cieľov riešenia pri zohľadnení obmedzujúcich
faktorov trvalého charakteru. Obmedzujúcimi faktormi trvalého charakteru v sídelnom útvare
obce sú : ochrana poľnohospodárskeho a lesného fondu.
Urbanistický návrh je zameraný na tieto hlavné ciele:
- návrhy spojené s posilnením významu obce v cestovnom ruchu – zachovanie a ochrana
kultúrneho dedičstva, zachovanie ľudových zvykov, krojov a tradičných remesiel,
ľudovej architektúry, skrášľovanie obce, estetizácia verejných priestranstiev
Priorita riešenia:
Vzhľadom na hodnoty riešeného územia je prioritou riešenia realizácia územného plánu, resp.
urbanistickej štúdie
Regulatívy
Pri riešení jednotlivých aktivít v obci je potrebné rešpektovať tieto regulatívy:
1. Všetky druhy ochranných pásiem / od VN el. vedenia, transformačných staníc, PHO
vodných zdrojov, zdrojov minerálnych vôd, rozvodov plynu, regulačných staníc plynu,
ČOV, lesa, dopravných zariadení / v zmysle platných zákonov, vyhlášok a noriem SR
2. V oblasti funkčného členenia a priestorového usporiadania :
- dodržať funkčnú hierarchiu
- využiť kvalitné prírodné prostredie a existujúci stavebný fond pre rozvoj vidieckeho
turizmu
3. V oblasti ochrany prírody:
- nepripustiť nadlimitné zaťaženie jednotlivých rekreačných priestorov,
- dodržať ekostabilizačné opatrenia,
- nové rekreačné zariadenia navrhovať predovšetkým v zastavaných častiach územia a
na odsúhlasených plochách,
- prednostne dobudovať technickú infraštruktúru, predovšetkým kanalizačný systém
s ekologicky nezávadným čistením odpadových vôd,
- vykurovanie objektov riešiť nezávadným spôsobom – plynofikáciou resp. biomasou
- chrániť brehové porasty,
- pri výstavbe nepripustiť nadmerné zásahy do terénu a maximálne chrániť zeleň
Niektoré zámery a činnosti v riešenom území / výstavba rekreačných a turistických
ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, lyžiarske trate, bežecké trate,
tematické parky, rybníky, ČOV a kanalizačné siete a iné/ podliehajú posúdeniu ich vplyvu na
životné prostredie v zmysle zákona č. 391/2000Z. z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR
č.127/1994 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Príslušný povoľovací orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo poľnohospodárstva
SR (zariadenia vodného hospodárstva).
4. Regulačné prvky priestorového a architektonického riešenia:
Architektonické riešenie objektov:
- dodržať mierku
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-

penzióny, objekty občianskej a rekreačnej vybavenosti,
maximálne dve nadzemné podlažia a využiteľné podkrovie,
strechy sedlové, valbové, manzardové so sklonkom 30 až 45 stupňov, s dôrazom na
použitý materiál a farebnosť striech,
materiálovo prispôsobiť navrhované objekty prírodnému prostrediu (prírodné
materiály),
chatky a rekreačné domčeky : maximálne jedno nadzemné podlažie s obytným
podkrovým
v navrhovaných areáloch územie doplniť vysokou zeleňou, sadovými úpravami,
drobnou architektúrou, oplotením, ich architektonický výraz a použitý materiál nutne
zosúladiť s hlavným objektom,
pri výbere rastlinného materiálu je nutné zohľadniť požiadavky pôdne, klimatické,
expozičné a zásadne použiť druhy typické pre túto oblasť,
na oplotenie používať predovšetkým živé ploty

Strategické ciele, definujúce stratégiu, sú podrobne porovnávané s cieľmi a opatreniami
vyšších programových dokumentov (NRP, SOP, KSK).

Relevantnosť strategických cieľov voči vyšším programovým dokumentom
Vzhľadom k špecifikám obce Gočovo a možnostiam čerpania podporných finančných
prostriedkov z verejných fondov SR a EÚ je potrebný súlad týchto cieľov vo vzťahu
k národným a regionálnym rozvojovým programom. Porovnanie je vykonané k cieľom
Národného rozvojového plánu, jeho operačnými programami a vo vzťahu k regionálnemu
programu KSK.
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Plán programu a finančné zabezpečenie
Predpokladaný časový rámec (harmonogram) realizácie programu
spracovaných projektov:
Je to rámec, ktorý poukazuje ukončenie, respektíve plnenie uvedených opatrení. Je závislý od
spracovania a odsúhlasenia jednotlivých projektov, ich rozsahu a získania finančných zdrojov
na zabezpečenie jednotlivých opatrení.
Jednotlivé opatrenia

približný termín realizácie
Strategický cieľ 1: Technická infraštruktúra

Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravy

Do 2014

Opatrenie 1.2: Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry

Do 2014

Opatrenie 1.3: Zásobovanie obce energiou a úspora energie

Do 2014

Opatrenie 1.4: Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry

Do 2014

Strategický cieľ 2: Kultúra, šport a vonkajšie vzťahy
Opatrenie 2.1: Budovanie systému verejnoprávnych partnerstiev
v oblasti cestovného ruchu na miestnej , regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni

Do 2014

Opatrenie 2.2: Zachovanie kultúrno-historického dedičstva

Do 2014

Strategický cieľ 3: Podpora a rozvoj podnikania
Opatrenie 3.1: Stabilizácia a rozvoj existujúcich výrobných
kapacít
(remeslá
a poľnohospodárstvo)
a progresívne
prispôsobovanie ich profilu vývojovým trendom
Opatrenie 3.2: Optimalizácia obecnej štruktúry a kvality
podnikateľských subjektov v oblasti výroby

Do 2014
Do 2014

Opatrenie 3.3: Vybudovanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry

Do 2014

Opatrenie 3.4: Posilňovanie sociálneho kapitálu

Do 2014

Strategický cieľ 4: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiecky rozvoj
Opatrenie 4.1: Podpora a rozvoj lesného spoločenstva v obci

Do 2014
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Opatrenie 4.2: Podpora dynamického
a spracovateľského priemyslu

rozvoja

prvovýroby

Do 2014

Opatrenie 4.3: Ochrana PPF

Do 2014

Opatrenie 4.4: Rozvoj turizmu a agroturizmu vo vidieckom
priestore

Do 2014

Opatrenie 4.5: Podpora rozvoja poľovníckej turistiky ako súčasť
turistiky rozvoja vidieka

Do 2014

Opatrenie 4.6: Stabilizácia
poľovných revírov

Do 2014

a zlepšenie

obhospodarovania

Strategický cieľ 5: Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Opatrenie 5.1: Zvýšenie kvality sociálnych služieb

Do 2014

Opatrenie 5.2: Dosiahnutie aktívnej účasti na starostlivosti
o zdravie

Do 2014

Strategický cieľ 6: Životné prostredie
Opatrenie 6.1: Ochrana a racionálne
zabezpečenie dostatku pitnej vody

využívanie

vôd,

Do 2014

Opatrenie 6.2: Minimalizácia vzniku odpadov, ekologické
nakladanie s odpadmi

Do 2014

Opatrenie 6.3: Ochrana a racionálne využívanie pôd

Do 2014

Opatrenie 6.4: Ochrana ovzdušia

Do 2014

Opatrenie 6.5: Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie
v súlade s potrebami a trendmi ochrany životného prostredia

Do 2014

Strategický cieľ 7: Vzdelávanie a školstvo
Opatrenie 7.1: Rozvoj vzdelávania

Do 2014

Opatrenie 7.2: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov zo sociálne
znevýhodneného prostredia

Do 2014

Strategický cieľ 8: Výstavba
Opatrenie 8.1: Riešenie bývania, občianskeho vybavenia so
sociálnou štruktúrou výroby a rekreácie

Do 2014
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Predpokladané projekty realizácie programu:
Sú to projekty, ktoré zabezpečia každé opatrenie, čím sa získa následnosť plnenia Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Gočovo. Pre zabezpečenie je potrebné realizovať
projekty, ktoré budú prínosom pre obec. Ide o projekty, pri ktorých sa obec bude podieľať
minimálne s 5 percentnou finančnou účasťou.
Strategický cieľ 1: Technická infraštruktúra
Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravy
Komplexný stavebný projekt na výstavbu infraštruktúry miestnych komunikácií. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych fondov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 1.2: Rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry
Stavebný projekt na celkové riešenie vodohospodárskej infraštruktúry. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov, z environmentálneho fondu a z rozpočtu obce.
Opatrenie 1.3: Zásobovanie obce energiou a úspora energie
Projekt na opravu vedenia a vybudovanie nových TS. Projekt bude realizovaný do roku 2014.
Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov a z rozpočtu
obce.
Opatrenie 1.4: Rozvoj telekomunikačnej infraštruktúry
Projekt na zavedenie káblovej televízie a vysokorýchlostného internetu. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov a z rozpočtu obce.
Strategický cieľ 2: Kultúra, šport a vonkajšie vzťahy
Opatrenie 2.1: Budovanie systému verejnoprávnych partnerstiev v oblasti cestovného ruchu
na miestnej , regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
Plán kooperácie verejnoprávnych a súkromných inštitúcií. Projekt bude realizovaný do roku
2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov
a z rozpočtu obce.
Opatrenie 2.2: Zachovanie kultúrno-historického dedičstva
Stavebný projekt na vybudovanie remeselného dvora. Rámcový plán rozvoja a zachovania
kultúrno-historického dedičstva. Projekty budú realizované do roku 2014. Budú financované
zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov a z rozpočtu obce.
Strategický cieľ 3: Podpora a rozvoj podnikania
Opatrenie 3.1: Stabilizácia a rozvoj existujúcich výrobných kapacít (remeslá
a poľnohospodárstvo) a progresívne prispôsobovanie ich profilu vývojovým trendom
Plán spolupráce s podnikateľskými objektmi v obci, prijatie VZN v danej oblasti. Projekt
bude realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov, zo súkromných zdrojov a z rozpočtu obce.
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Opatrenie 3.2: Optimalizácia obecnej štruktúry a kvality podnikateľských subjektov
v oblasti výroby
Plán spolupráce s podnikateľskými objektmi v obci, prijatie VZN v danej oblasti. Projekt
bude realizovaný do roku 2014. Zámer bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov, z rozpočtu obce a zo súkromných zdrojov.
Opatrenie 3.3: Vybudovanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry
Stavebný projekt na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií a chodníkov. Projekt
bude realizovaný do roku 2014. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 3.4: Posilňovanie sociálneho kapitálu
Rámcový plán posiľňovania sociálneho kapitálu obce. Projekt bude realizovaný do roku 2014.
Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov a z rozpočtu
obce.
Strategický cieľ 4: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a vidiecky rozvoj
Opatrenie 4.1: Podpora a rozvoj lesného spoločenstva v obci
Plán vysporiadania pozemkov, vytvorenie ÚPO, prijatie VZN v danej oblasti. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 4.2: Podpora dynamického rozvoja prvovýroby a spracovateľského priemyslu
Rámcový plán podpory rozvoja prvovýroby a spracovateľského priemyslu. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov, zo súkromných zdrojov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 4.3: Ochrana PPF
Projektový zámer na ochranu pôdneho fondu. Projekt bude realizovaný do roku 2014. Projekt
bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 4.4: Rozvoj turizmu a agroturizmu vo vidieckom priestore
Stavebný projekt na zabezpečenie objektov vidieckeho turizmu, rámcový marketingový plán
agroturizmu. Projekt bude realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo
štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 4.5: Podpora rozvoja poľovníckej turistiky ako súčasť turistiky rozvoja vidieka
Komplexný marketingový plán rozvoja poľovníckej turistiky s predpokladom spolupráce
s inými verejnými a súkromnými inštitúciami. Projekt bude realizovaný do roku 2014. Projekt
bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov, zo súkromných zdrojov
a z rozpočtu obce.
Opatrenie 4.6: Stabilizácia a zlepšenie obhospodarovania poľovných revírov
Plán obhospodarovania poľovných revírov. Projekt bude realizovaný do roku 2014. Projekt
bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov, zo súkromných zdrojov
a z rozpočtu obce.
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Strategický cieľ 5: Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Opatrenie 5.1: Zvýšenie kvality sociálnych služieb
Plán spracovania štandardov v rámci poskytovania sociálnych služieb. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 5.2: Dosiahnutie aktívnej účasti na starostlivosti o zdravie
Komplexný zámer prevencie zdravia obyvateľov v spolupráci s inštitúciami poskytujúcimi
zdravotnú starostlivosť a inými neziskovými organizáciami. Projekt bude realizovaný do roku
2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov, zo
súkromných zdrojov a z rozpočtu obce.
Strategický cieľ 6: Životné prostredie
Opatrenie 6.1: Ochrana a racionálne využívanie vôd, zabezpečenie dostatku pitnej vody
Komplexný stavebný projekt ochrany vôd. Projekt bude realizovaný do roku 2014. Výstavba
bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov, zo zdrojov
environmentálneho fondu a z rozpočtu obce.
Opatrenie 6.2: Minimalizácia vzniku odpadov, ekologické nakladanie s odpadmi
Projekt na zabezpečenie odpadového hospodárstva. Projekt bude realizovaný do roku 2014.
Realizácia bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov životného
prostredia, zo zdrojov environmentálneho fondu a z rozpočtu obce.
Opatrenie 6.3: Ochrana a racionálne využívanie pôd
Plán ochrany a využívania pôd na miestnej úrovni. Projekt bude realizovaný do roku 2014.
Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov, zo súkromných
zdrojov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 6.4: Ochrana ovzdušia
Plán ochrany ovzdušia na miestnej úrovni. Projekt bude realizovaný do roku 2014. Projekt
bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo štátnych zdrojov, zo súkromných zdrojov
a z rozpočtu obce.
Opatrenie 6.5: Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie v súlade s potrebami
a trendmi ochrany životného prostredia
Projektový zámer ochrany prírody v spolupráci s environmentálnymi organizáciami. Projekt
bude realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov, zo súkromných zdrojov, z envirofondu a z rozpočtu obce.
Strategický cieľ 7: Vzdelávanie a školstvo
Opatrenie 7.1: Rozvoj vzdelávania
Plán rozvoja vzdelávania v spolupráci s ÚPSVaR a so zamestnávateľmi. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov, zo súkromných zdrojov a z rozpočtu obce.
Opatrenie 7.2: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
Rámcový plán zvýšenia vzdelanostnej úrovne sociálne exkludovaných občanov. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov a z rozpočtu obce.
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Strategický cieľ 8: Výstavba
Opatrenie 8.1: Riešenie bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou štruktúrou výroby a
rekreácie
Plán rozvoja obce v oblasti výstavby obytných domov a občianskeho vybavenia. Projekt bude
realizovaný do roku 2014. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo
štátnych zdrojov, zo súkromných zdrojov a z rozpočtu obce.
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Organizačné zabezpečenie
Organizácia programu:
Zastupiteľstvo obce je 5 členné.
Organizácia je realizovaná následovne: zabezpečuje ju Obecný úrad Gočovo. Je navrhovaná
v tejto štruktúre:
Zastupiteľstvo obce:
Je najvyšší orgán, má politickú a riadiacu zodpovednosť za plnenie programu rozvoja obce:
• Prijíma rozhodnutia o postupe realizácie programu
• Ustanovuje komisie
• Schvaľuje návrhy a projekty rozvoja
• Dojednáva partnerské vzťahy
• Hodnotí, schvaľuje výsledky programu
• Zabezpečuje jeho realizáciu a rozhoduje o zmenách
Komisie:
Kultúrno-športová komisia
Sociálna komisia
Ochrana verejného poriadku
Kontrola:
• Je zabezpečená hlavným kontrolórom, ktorý podlieha obecnému zastupiteľstvu, ale
pracovno - právne podlieha starostovi obce.
Verejnosť:
Účasť verejnosti je zvlášť dôležitá, pretože určuje výslednú legitimitu, vierohodnosť
a záväznosť programu. Verejnosť sa v procese tvorby a realizácie programu zúčastňuje
dvoma spôsobmi:
• Prostredníctvom svojich zástupcov v celom procese
• Účasťou na prejednávaní čiastkových a celkových výsledkov programu
Informovanosť a publicita je jednou z podmienok úspešnosti realizácie cieľov programu.
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Záver

PHSR Gočovo je strategický dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové
oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre
spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne vyhodnocovaný a
aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Predložený dokument PHSR Gočovo je spracovaný na základe odsúhlasenia týchto informácií
zastupiteľstvom obce. Po odsúhlasení sa stane záväzným programom obce. Jeho ďalšou fázou
je zabezpečenie cieľov a ich opatrení na základe kvalitných projektov, získaných finančných
zdrojov na ich realizáciu a spolupráce s partnermi programu.
PHSR obce Gočovo je v súlade s cieľmi Národného rozvojového plánu, jeho operačnými
programami (SOP) a vo vzťahu k regionálnemu programu KSK.

Zhotovitelia PHSR obce Gočovo ďakujú starostovi obce Milanovi Mlynárovi za poskytnuté
informácie.
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