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ÚVOD 

Dôvody a ciele spracovania dokumentu 

Základným dokumentom podpory regionálneho rozvoja obce  je Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce“.  

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Hincovce je základným 

programovým a výkonným dokumentom na úrovni obce v rámci partnerstva lokálnej samosprávy, 

podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií z územia obce. 

 

PHSR : 

 navrhuje systematickú a funkčnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce zameranú na 

realizáciu všestranného ekonomického a sociálneho rozvoja 

 čerpá najmä zo znalosti miestnych aktérov a odborníkov, ktorí najlepšie poznajú miestne 

problémy, potreby a rozvojové možnosti obce, 

 umožňuje partnerom spoluúčasť na programovaní, realizácii a kontrole stratégie 

ekonomického a sociálneho rozvoja obce, 

 pomáha zvyšovať všeobecné povedomie o potrebách obce a celého regiónu 

PHSR : 

 A./ Potrebu zabezpečenia PHSR ustanovuje zákon č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho 

rozvoja, ktorý ukladá obciam povinnosť spracovať Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja ako nástroja, pomocou ktorého sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja. 

 B./ Je dôležitou podmienkou pre získavanie externých zdrojov, napríklad z EÚ, štátneho 

rozpočtu a pod., nakoľko možnosť žiadať o nenávratný finančný príspevok z týchto 

zdrojov je podmieňovaná dokladovaním súladu projektového zámeru s prioritami 

schváleného PHSR obce. 

 C./ Je nástrojom zachovávania kontinuity rozvojových zámerov obce a efektívneho 

využívania vlastných zdrojov a potenciálu. 

 

Metodológia tvorby dokumentu 

Programové a strategické plánovanie je metóda používaná na koordináciu jednotlivých 

činností, ktoré súvisia s plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním aktivít. Začína sa mapovaním 

územia, následnou analýzou, pokračuje definovaním cieľov, formulovaním programovej časti a 

spracovaním návrhu procesu implementácie stratégie. 

Pri spracovaní strategického programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády 

Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky Európskej únie. 

Vypracovaný dokument rešpektuje Národný strategický referenčný rámec SR, a Program 

rozvoja vidieka, ktoré sú programovacími dokumentmi na čerpanie finančných zdrojov z fondov 

EÚ. Program rozvoja obce bezprostredne nadväzuje na PHSR Košického samosprávneho kraja a 

ďalšie programové dokumenty spracované na úrovni kraja, , ÚPN Košického samosprávneho kraja 

a pod. 

V zmysle ustanovení § 8 zákona 539 / 2008 Zz. zo 4.novembra 2008 o podpore 

regionálneho rozvoja týkajúci sa programovania na úrovni miestnej samosprávy :     

 

(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový 

dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej 

stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je 

vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce1).  
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(2)  Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec 

pri uplatnení partnerstva.  

(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej 

časti a programovej časti.  

(4)  Analyticko-strategická časť obsahuje najmä:  

a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a 

charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,  

b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie 

a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,  

c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,  

d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok 

udržateľného rozvoja obce,  

e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, 

priority a ciele rozvoja obce,  

f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja obce.  

(5) Programová časť obsahuje najmä:  

a) zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja obce,  

b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,  

c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej 

stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,  

d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,  

e) časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce.  

(6)  Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva podľa 

potreby.  

(7)  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje 

obecné zastupiteľstvo.  

(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej 

územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis1) je 

podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho 

rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.  

 

 

 Obec Hincovce nemala v minulosti spracovaný PHSR Obce Hincovce.  
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I. AUDIT ÚZEMIA 

1. Všeobecná charakteristika 

1.1. Základné údaje 

Demografia   (31.12.2012) 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet obyvateľov k 31.12. spolu 237 

  muži 123 

  ženy 114 

Predproduktívny vek (0-14) spolu 46 

Produktívny vek (15-54) ženy 62 

Produktívny vek (15-59) muži 89 

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 40 

Počet sobášov 0 

Počet rozvodov 0 

Počet živonarodených spolu 3 

  muži 0 

  ženy 3 

Počet zomretých spolu 1 

  muži 0 

  ženy 1 

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -2 

  muži -1 

  ženy -1 

 

Základná charakteristika spádovosť obce  (31.12.2012) 

Ukazovateľ Hodnota 

Kód obce 526568 

Názov okresu Spišská Nová Ves  

Názov kraja Košický  

Štatút obce obec  

PSČ 053 63 

Telefónne smerové číslo 053  

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1320 

Nadmorská výška obce - mesta v m 443  

Celková výmera územia obce [m2] 6 487 641 

Hustota obyvateľstva na km2 37 
 

 



                       Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015-2020 

Hincove 

Strana 7 z 51 

 

 

Ukazovateľ Hodnota 

Sídlo matričného úradu Spišský Hrušov 

Sídlo pracoviska daňového úradu Košice - Juh 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia 

policajného zboru 
Spišské Vlachy 

Sídlo Okresného súdu Spišská Nová Ves 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a 

záchranného zboru 
Spišská Nová Ves 

Sídlo pracoviska obvodného úradu Spišská Nová Ves 

Sídlo Územnej vojenskej správy Košice - Sever 

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a 

rodiny 
Spišská Nová Ves 

 

Pošta nie 

Káblová televízia nie 

Verejný vodovod nie 

Verejná kanalizácia nie 

Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie 

Rozvodná sieť plynu áno 

Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy  Spišské Vlachy 

Najbližšia zastávka vlakov osôb. dopravy - 

vzdialenosť v km 
6 

 

 

Zdravotníctvo   (31.12.2012) 

Ukazovateľ Hodnota 

Lekárne a výdajne liekov nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre 

dospelých 
nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre 

deti a dorast 
nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára 

stomatológa 
nie 

Samostatné ambulancie praktického lekára 

gynekológa 
nie 
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Šport   (31.12.2012) 

Ukazovateľ Hodnota 

Kúpalisko umelé alebo prírodné nie 

Telocvičňa nie 

Ihrisko pre futbal (okrem školských) áno 
 

 
 

 

Kultúra   (31.12.2012) 

Ukazovateľ Hodnota 

Knižnica áno 

Videopožičovňa a DVD požičovňa nie 

Kino stále nie 
 

 

 

Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania (2001): 

 Počet obyvateľov  % 

Rímskokatolícka cirkev 489 95,5 

Evanjelická cirkev a. v. 2 1,0 

Bez vyznania 7 3,5 

 

 

Zloženie obyvateľstva podľa národnosti (2001): 

 Počet obyvateľov  % 

slovenská 189 95,5 

ostatné a nezistené 1 0,5 

 

 

Životné prostredie   (31.12.2012) 

Ukazovateľ Hodnota 

Skládka komunálneho odpadu nie 

Komunálny odpad áno 

Využívaný komunálny odpad áno 

Zneškodňovaný komunálny odpad áno 
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Poloha obce 

Obec Hincovce leží v Hornádskej kotline v úzkej doline potoka Peklisko, ľavostranného 

prítoku Hornádu. Jednotvárny povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia zo starších treťohôr. V jeho 

západnej časti sú umelo vysadené porasty borovice. Má hnedé lesné pôdy. Nadmorská výška obce 

v jej strede je 435m, v jej chotári je 455m osada Trsťany 424 – 565m. 

Susedné obce 

Baldovce, Buglovce, Bystrany, Spišské Podhradie - Katúň, Spišský Hrušov 

Poloha v rámci územného členenia Slovenskej Republiky. Obec leží v severozápadnej 

časti Košického samosprávneho kraja a územne v strede okresu Spišská Nová Ves. 

 

 

Poloha katastra obce Hincovce v členení okresu Spišská Nová Ves : 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Baldovce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Buglovce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bystrany
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A9_Podhradie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_Hru%C5%A1ov
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1.2. Dejiny a história obce 
 O pôvode obce Hincovce nie sú známe žiadne údaje. Obecná kronika je vedená až od 

1.júla 1933 .  

 K Hincovciam patria aj Trsťany, o ktorých je písomná zmienka od roku 1241,v kronike v 

susednej obci Bystrany. 

 Hincovce ležia v dolinke ohraničenej vencom hôr. Z južnej strany je otvorená, od severu 

chránená proti prudkému vetru  

Staré a cudzie názvy obce 

 1320 Hench 

 1421 Hangendorff 

 1464 Henczfalua 

 1565 Henczowtze 

 1773 Hinczowcze 

 1786 Hinzowze 

Maďarský názov: Hincóc, Szepesnádasd 

V roku 1258 Bela IV dal zem Nadastde Zyges slovanským hosťom za ročný poplatok. Osada 

Trsťany bola obývaná už pred vpádom Tatárov. Gróf  Holender založil v Trsťanoch veľkostatok 

s liehovarom . Nemal ho však dlho v správe, pretože ho prehral v kartách. Vyhral ho Vydor Čaky 

z Hrhova, ktorý dal v roku 1675 postaviť nové budovy v Trsťanoch. Veľkostatok dal do prenájmu 

židovi Kaprovi. Majetok viackrát menil majiteľov.  

Jednota spotrebné družstvo v Spišskej Novej Vsi postavilo budovu potravín  v roku 1967. 

Dnes je budova predajne v súkromnom vlastníctve. 

         V roku 1865, resp. 1866 sa našlo na Dreveníku pri odstreľovaní travertínu 60 strieborných 

mincí cisára Hadriána. Jeden denár cisára Hadriána sa našiel v Hincovciach, získal ho niekdajší 

spišský historik Ján Vencko. 

Pozemková reforma v roku 1927 umožnila majetok predať. Časť majetku z budovami kúpili 

štyria gazdovia zo Ždiaru od grófa Čákyho. 

            Do obce Hincovce viedla cesta z Bystrian cez chotár, čo bola okľuka na hlavnú cestu. Preto 

roku 1975 bola vybudovaná nová cesta, ktorá viedla priamo k hlavnej ceste „Pod háj“. To 

umožnilo kratší a ľahší prístup do okolitých obcí. 

            V roku 1987 až 1989 prebiehala výstavba kultúrneho domu, v ktorom je v súčasnosti 

umiestnená kancelária obecného úradu. Po ukončení výstavby kultúrneho domu sa začalo 

s prestavbou domu smútku na kostol, ktorý bol postavený pri cintoríne v roku 1982 a slúžil aj na 

cirkevné obrady. Kostol bol 25. 5. 1992 vysvätený a je zasvätený sv. Martinovi. Podobne 

pokračovali aj v Trsťanoch, kde prestavali kaplnku na kostol zasvätený Panne Márii 

Sedembolestnej. Vysvätený bol 15. 7. 1992. Obec potrebovala predajňu potravín, preto Jednota 

SD Spišská Nová Ves postavila v akcii „Z“ budovu v roku 1967. Od roku 1995 bola predajňa 

v prenájme obecného úradu ako  „Potraviny MIX „ . V súčasnosti je táto predajňa s súkromnom 

vlastníctve. 
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Trsťany dnes majer pri Hincovciach a Katúni. V roku 1258 Bela IV. zeman Nádosth de 

Zypes dal Slovenským hosťom za ročný poplatok, teda osada pred vpádom Tatárov bola obývaná. 

Kráľ vtedy zvyšné 4 poplužia, ktoré predtým údajne istý Konrád užíval, daroval bratom Goblinovi 

a Hermanovi za ročný cinz 1 ferta zlata. Zem vyznačili: prepošt Matej a župan Detrik. Hranice od 

východu: villa Hendrici (Veľbachy  dnešné Bystrany), lúka, muhula (močiar), kry, veľká cesta 

k osade Oloszi, hora, villa Nádosth a villa Daman (dnešné Domaňovce), Hrhov, Kolchvan. Teda 

bolo to rozsiahle územie. Na ňom vznikla osada Gobolfalva  (teda dnešné Bugľovce). V roku 1280 

kráľovná Alžbeta túto donáciu potvrdila. 

           Comes Henc, brat prepošta Jakuba, odkúpil od synov Arnoldových západnú časť tohto 

územia, na ktorej založil osadu  Hencovce  dnešné Hincovce. V 15. stor. sa spomína tu aj majer 

Malá Poľanka, v majetku rodiny Polyánkay. Roku 1280 Rikolf a Polan (Berzeviczy) vymenili osady 

Nádosth a Mycha s Filipom, Arnoldom, Jordánom a Hermanom Gorgey za Torysu, a doplatili 14 

strieborných mariek. 

            Časť majetku v Trsťanoch prešla na Levoču a menovala sa majer Žobranc. Levoča r. 1550 

dala tento majer do prenájmu za ročných 5 uhorských zlatých Jánovi Turzovi. Turzo v roku 1555 

odoprel dežmu z Trstian a z majera Žobranc. Kapitula zadala pravotu.  

Roku 1675 gróf Csáky dal postaviť v Trsťanoch nové budovy. Vtedy bolo v majeri: 8 koni, 

8 volov, 81 iného rožného dobytka, 75 ošípaných. Za husi a sliepky platil majerník 22 zlatých. 

            V roku 1678 vypestovali 12 gboly chmeľu pre hotkovský pivovar. Roku 1729 gróf  Imrich 

Csáky vyplatil Levoči reštanciu za 22 rokov po 5 zlatých. Roku 1776 dvaja občania vyznali 

hotkovskému úradníkovi, že olcnavský Matej Čamer našiel pod skalou pri Hornáde peniaze 

v medenom hrnci. 

            V roku 1788 mená honov: na Šobrancu, nad Žliabami, nad Obrázkom, nad Rybníkom, 

Spálený harb, Vyrobisko, na Janošovej doline, Nižej majera, pri Četerni, Karčma, od Katúň, 

panská záhrada. 

            V Bijacovskom archíve (fasciculus 33 pod záhlavím Trsťan, Nádasd, Žobranc) z roku 1750 

je zmluva od mlyna v Olcnave a spomienka o novo nájdenej zlatej bani. Majer bol v majetku 

harhovského Csákyho. Teraz majú majetok okolní občania. Severozápadne od Trsťan je Katúň. 

            Roku 1464 Benodikt Poľankay, aj iní šľachtici a šľachtičky, menovite: pani Dorothea 

manželky a dcéry Margita, Uršula, Dafne, boli uvedení do Hincoviec, do obce Rudna a Poľanka. 

Dátum in Castro Scepus rukami Gašpara de Palocz, sudcu krajskej kúrie. 

            Charakter stredovekého osídlenia vo väčšine z uvedených lokalít nie je doteraz bližšie 

preskúmaný. Už samotný fakt, že sa medzi nimi nachádzajú aj Trsťany. V nich bývali aj „slovenský 

hostia“ (FEJÉR, G.,).  

 

 

 



                       Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015-2020 

Hincove 

Strana 12 z 51 

 

 

 

     

Potraviny v roku 1986              Matererská škola v roku 1985 

     

Dom smútku v roku 1982 

                

 Výstavba dnešného Obeného úradu v rokoch 1987 až 1989 
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2. Prírodné zdroja 
 

Prírodné charakteristiky 

 Okres Spišská Nová Ves celkovo je v rámci regionálneho geomorfologického členenia zaradený 

v rámci vyšších jednotiek regionálneho geomorfologického členenia Slovenska   

Geomorfológia 

sústava Alpsko-himalájska 

podsústava Karpaty 

subprovincia Vnútorné Západné Karpaty 

oblasť Fatransko-Tatranská -Hornádska kotlina 

Zdroj GÚDŠ Spišská Nová Ves 

Klimatické pomery  2012 až 2013 

Priemerná teplota vzduchu v januári -10 až +5  ◦C 

Priemerná teplota vzduchu v júli 18 až 25  ◦C 

Priemerná ročná teplota vzduchu  7 až 10  ◦C 

Priemerný počet vykurovacích dní 220 

Priemerné úhrny zrážok v januári 43,2 mm 

Priemerné úhrny zrážok v júli 69 mm 

Priemerné ročné úhrny zrážok  700 – 740 mm 

Počet dní so snehovou prikrývkou 35 až 55 

Inverznosť územia Silno inverzná 

Prevládajúci smer a rýchlosť vetra sz; 2,31-3,2 m/s 

Priemerná rýchlosť vetra  Od 1 do 2 m/s 

Zdroj SHMU Košice meracia stanica Krompachy . Spišské Vlachy 

Hydrologické pomery 

Obcou preteká potok „Peklisko“ a pokračuje údolím okolo obce Bystrany a v katastri obce 

Olcnava sa vlieva ako ľavobrežný prítok veľkého povodia rieky „Hornád“. Hydrologické údaje 

v ročenke SHMU sa nenachádzajú.  

Pôdne charakteristiky - Krajinná štruktúra 

Obec má čierne nivné sedimenty. Celý kataster je z časti nezalesnený. 

Poľnohospodárska pôda tvorí výrazne prevažujúcu časť katastra 67,00 %; je tvorená čiastočne 

trvalo trávnatými porastmi a ornou pôdou až 41,75 % z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. 

Orná pôda je tvorená malými hospodárskymi parcelami, ktoré pôvodne diverzifikovanú krajinu 

premenili na súvislé obhospodarované plochy. Rozdelenie pôdy podľa typov: 
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Obec Hincovce 
 

Poľnohospodárska pôda spolu: 4,33 km2 433 ha - 67%  

- Pôda orná: 2,21 km2 - 221 ha - 51,12%  

- Trvalé kultúry:  

   Chmeľnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%  

   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%  

   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 1,13%  

   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%  

- Trvalé trávnaté porasty: 2,07 km2 - 207 ha - 47,75%  

 

Celková výmera obce: 6,49 km2 - 649 ha  
Pôda nepoľnohospodárska spolu: 2,16 km2 - 216 ha - 33%  

- Lesný pozemok: 1,87 km2 - 188 ha - 86,59%  

- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 0,78%  

- Plocha zastavané nádvoria: 0,24 km2 - 24 ha - 11,04%  

- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 1,59% 
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Ochrana prírody 

Do územie katastra obce nezasahuje žiadne pásmo ochrany prírody, ani sa tu nenachádzajú 

žiadne maloplošné chránené územia, ani chránené prírodné útvary. Na územie nemá dopad Natura 

2000 

 

Flóra a fauna 

Flóra a fauna stredného Spiša patrí vďaka svojej rozmanitosti a pestrej druhovej skladby 

rastlinstva, čo je podmienené hlavne značnou povrchovou členitosťou, výškovým rozmedzím, 

rozdielnymi klimatickými podmienkami, geologickými podkladmi a rozličnými druhmi 

a typmi pôd. V tomto pestrom biotope si našli svoje miesto aj početné živočíšne druhy. 

 

Rastlinstvo 

Členenie územia do fytogeografických oblastí (jedna)  a obvodov (sú 4) je nasledovné: 

Oblasť: Západokarpatská oblasť  

Obvody: 

 predkarpatská flóra,  

 východokarpatská flóra,  

 vnútrokarpatská kotlina 

 

Územia: severovýchodná časť, Hornád, Branisko, Slovenský raj, Dreveník, Podhradská kotlina, 

sever Slovenského raja 

 

Väčšinu nezastavanej plochy a poľnohospodársky nevyužívanej pôdy pokrývajú lesy, 

rôzne typy bučín, smrekové a jedľovo-smrekové lesy. V dolinách sú to brezy, smrekovce opadavé, 

borovice, liesky a jelšiny.  

Krovinatý stupeň tvorí vŕba, bršlen, baza čierna, slivka trnková, malina a ostružiny. 

Bylinný podrast je charakteristický prítomnosťou povoje plotovej, pŕhľavy dvojdomej, kostihoja, 

zádušníka, chmeľu, iskierníkov, hluchavky a pod. V okolí niektorých tokov sú zvyšky lužných 

lesov s bohatou jarnou flórou (záružlie močiarne, netýkavka nedotklivá, hviezdica hájna, čerkáč, 

karbinec a iné).  

Typickým krajinným prvkom Braniska, Levočských a Volovských vrchov sú vrcholové a 

svahové lúky, v ktorých sú hojne zastúpené brusnica pravá, brusnica čučoriedková, ľalie, horce, 

vstavače, margaréta biela, kostrava červená, vres obyčajný, psica tuhá. Veľmi bohatá je kvetena 

lúk Volovských vrchov v dolinách a údolí rieky Hnilec. Najcennejšie sú lúky medzi Starou Vodou 

a Švedlárom s výskytom chráneného kosatca sibírskeho. Botanicky je ďalej hodnotné územie 

medzi Poráčom a Krompachmi – na Galmuse sú chránené lokality tisu obyčajného. Pozornosť si 

zasluhujú subxerofilné dubiny a borovicové xerofilné lesíky. Nie sú hojné, ale je pre ne 

charakteristická prítomnosť teplomilných a suchomilných druhov (betonika lekárska, črievičník 

papučkový, poniklec vel'kokvetý a pod.). 

 K botanicky pozoruhodným lokalitám patrí travertínový Dreveník s výskytom 

teplomilného rastlinstva, horských druhov a slanomilných druhov (Sivá brada). V pozostatkoch 

alúvií vodných tokov sa zachovali mezofilné lúky so stálou a typickou skladbou tráv – psiarka 

lúčna, metlica trstnatá, ovsík obyčajný, nezábudka, iskerníky a iné. V okolí prameňov a stojatých 

vôd rastie ostrica, mäta vodná, štiav, kosatce a pod. Botanicky zaujímavé sú slatinné lúky s 

ostricami a vzácnejšími druhmi, ako sú vŕba plazivá, bielokvet močiarny, jazyčník sibírsky. Svoj 

typický porast majú medze, remízky a svahové pasienky. Zachovali sa tomkovopsinčekové, 

hrebienkovo-kostravové spoločenstvá s mrvicou perovitou. Svahy sú zasa domovom teplomilných 

druhov (poniklec slovenský, horčičník Wittmanov, hudobarka horská, marulka alpínska a iné). V 

Slovenskom raji sa vyskytuje niekoľko endemitov – zvonček karpatský, poniklec slovenský, 
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večernica snežná, klinček včasný. Z ďalších predstaviteľov hodno spomenúť lykovec voňavý, 

prvosienka pomúčená, soldanelka horská, žltohlav európsky a možno ešte niekde aj plesnivec 

alpínsky. Na území stredného Spiša rastú mnohé vzácne a zákonom chránené rastliny. Ich počet 

presahuje 100 druhov. Sú to napr. astra alpínska, črievičník papučkový, jazyk jelení, ľalia 

cibuľkonosná, ľalia zlatohlavá, plavúne, prvosienky, šafrány, veternice a mnoho ďalších. 

 

Živočíšstvo 

Živočíšstvo územia patrí do spoločenstiev Západných Karpát so zachovanou autochtónnou 

druhovou skladbou. Z približne 350 druhov tu žijúcich stavovcov je iba 10 druhov nepôvodných. 

Živočíšne spoločenstvá tejto oblasti zahŕňajú stepné teplomilné druhy, druhy vysokohorského 

alpínskeho pásma a takmer všetky základné biotopy. Lesné biotopy a ich spoločenstvá, ktoré tvoria 

podstatnú časť územia, patria z hľadiska zoologického do teplejšej až chladnejšej zóny podľa 

nadmorskej výšky, expozície a drevinnej skladby porastov. Medzi vzácnych predstaviteľov týchto 

biotopov z radu bezstavovcov patrí roháč obyčajný, nosorožtek obyčajný, fúzač alpský, bystrušky 

a zriedkavo aj modlivka zelená. Zastúpenie bezstavovcov je neobyčajne bohaté na rôzne druhy. 

Na území Slovenského raja je známych okolo 2 000 druhov motýľov. Mnoho endemitov a 

výnimočných druhov je i medzi dážďovkami a chrobákmi. Zo stavovcov sú to salamandra 

škvrnitá, mlok vrchovský, mlok karpatský. Plazy sú zastúpené najmä v teplejších predhoriach a 

skalných reliéfoch. Vzácnejšie druhy sú jašterica zelená, slepúch lámavý, užovka stromová i 

užovka hladká, skokan hnedý, ropucha obyčajná, vretenica obyčajná. Z rýb žijúcich v Hornáde, 

Hnilci a vo vodných nádržiach sú tu najmä pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň, jalec a iné. 

Najbohatšiu triedu stavovcov tvoria vtáky. Vzácny je chránený bocian čierny, z dravcov by sa 

mohli vyskytovať ešte orol kráľovský, hadiar krátkoprstý, sokol rároh, orol skalný a orol krikľavý. 

Stratil sa už sokol sťahovavý. Veľmi zriedkavé sú už aj tetrov a hlucháň obyčajný. Vzácne sú aj 

druhy sov – výr skalný, výrik obyčajný a sova dlhochvostá. Zriedkavé sú výskyty rybárika 

obyčajného, vodnára, trasochvosta horského, ubúdajúcim druhom sú dudok obyčajný, žlna sivá, 

tesár čierny. Hojne sa zasa vyskytujú krkavce a orešnice. V teplejších oblastiach územia sa 

vyskytuje celá paleta spevavcov, škovránik, sýkorka hôrna, mlynárka dlhochvostá, brhlík 

obyčajný, mucháriky, stehlík číšavý a pod. Chladnejšie oblasti obývajú sýkorka chocholnatá, 

kôrovník, drozd kolohrivý a drozd trskotavý. Cicavce sú zastúpené typickými, ale vzácnymi 

piskormi (obyčajný, malý, horský). V početných krasových dutinách a jaskyniach žijú netopiere – 

podkovár vel'ký a malý, ucháč svetlý, uchaňa čierna, lietavec sťahovavý a pod. Z malých vzácnych 

hlodavcov tu žijú plch hôrny, plch obyčajný, pĺšik lieskový a mimoriadne vzácna myšovka 

vrchovská. Malé mäsožravce, to sú lasica obyčajná, hranostaj obyčajný jazvec, kuna lesná a kuna 

skalná. Veľmi vzácne sú vydry riečne, mačka divá. Rozšírené sú líšky obyčajné. Veľké 

mäsožravce zastupujú rys ostrovid, vlk obyčajný a medveď hnedý (sú na Branisku, v Slovenskom 

raji a vo Volovských vrchoch). Ďalšia veľká skupina cicavcov je poľovná raticová zver – jeleň 

obyčajný, srnec hôrny, sviňa divá.  Stepné biotopy sú zastúpené v menšej miere. Popri riekach a 

potokoch žijú veľmi vzácne druhy – kúdelnička lužná, brehule, včelárik zlatý, sláviky, cvrčiak 

riečny a vlha obyčajná. K bežným druhom patrili zajac poľný, jarabica poľná, bažant obyčajný. 

Dnes sú však ich počty minimálne. Vzácne sa vyskytujú prepelica poľná, škovránok, pipíška 

chocholnatá. Mnohé zo živočíchov sa prispôsobujú biotopom ľudských sídlisk, ako bocian biely, 

ďateľ hnedkavý, drozd čvíkotavý, lastovička obyčajná, hrdlička, vrabec domový, kavka a kuvik 

obyčajný, plamienka driemavá a ďalšie. 

 

Zoznam území európskeho významu 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podl'a § 27 ods. 5 zákona č. 

543/2002 Z. z. v znení zákona Č. 525/2003 Z. z. ustanovilo "ZOZNAM NAVRHOVANÝCH 

ÚZEMÍ EURÓPSKEHO V ZNAMU (ÚEV)".  

Územia sú obdobne zoradené vo Výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1. zo 14. júla 2004, ktorým sa 
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vydáva "Národný zoznam území európskeho významu". V blízkosti katastra obce sa 

nenachádzajú chránené územia európskeho významu 

 

3. Ľudské zdroje 

3.1. Demografická situácia obce 
Dlhodobý vývoj obyvateľstva obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dlhodobého hľadiska má vývoj obyvateľstva zreteľne pravidelne klesajúcu tendenciu s nárastom 

v poslednom období. Najvyšší počet obyvateľov údajne podľa zdrojov obce bolo 261 v roku 1869. 

Najnižší počet obyvateľov dosiahla obec v roku 1921 a to 138. 
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1869 261 - 

1880 228 37 

1890 207 40 

1900 242 36 

1910 224 48 

1921 138 33 

1930 158 33 

1950 190 35 

1961 231 40 

1970 231 41 

1980 196 42 

1991 214 51 

2001 198 47 
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Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)  
ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muži 99 102 104 106 107 106 108 112 115 117 115 

Ženy 97 96 102 102 100 99 100 104 104 105 107 

Spolu 196 198 206 208 207 205 208 216 219 222 222 

 

Muži % 50,51 51,52 50,49 50,96 51,69 51,71 51,92 51,85 52,51 52,70 51,80 

Ženy % 49,49 48,48 49,51 49,04 48,31 48,29 48,08 48,15 47,49 47,30 48,20 

 

 

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)  
ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muži - - - 3 2 1 4 - - 2 1 

Ženy - - - 2 - - - 2 1 1 - 

Spolu 0  0 0 5 2 1 4 2 1 3 1 

 

 

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)  
ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muži - - - 2 1 1 4 - - 2 1 

Ženy - - - 2 1 - - 2 1 1 - 

Spolu 0  0 0 4 2 1 4 2 1 3 1 

 

 

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)  
ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muži - - - 1 1 - 2 -1 -2 2 1 

Ženy - - - - -1 -2 - 1 - 1 - 

Spolu 0  0 0 1 0 -2 2 0 -2 3 1 
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Vývoj strednodobej tendencie počtu obyvateľov obce : 

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001 

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 

Obyvateľstvo spolu - počet 214 198 

    muži - počet 110 101 

    ženy - počet 104 97 

Bývajúce obyv. podľa národností: Slovenská % 99,07 99,49 

Maďarská % 0,00 0,00 

Rómska % 0,00 0,00 

Rusínska % 0,00 0,00 

Ukrajinská % 0,00 0,00 

Česká % 0,47 0,00 

Moravská % 0,00 0,00 

Sliezská % 0,00 0,00 

Nemecká % 0,00 0,00 

Poľská % 0,47 0,00 

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: 

Rímskokatolícke % 

 

93,46 

 

95,45 

Evanjelické % 0,00 1,01 

Gréckokatolícke % 0,00 0,00 

Pravoslávne % 0,00 0,00 

Čs. Husitské % 0,00 0,00 

Bez vyznania % 0,00 3,54 

Ostatné % 0,00 0,00 

Nezistené % 6,54 0,00 

Osoby ekonomicky aktívne spolu - 98 

    muži - 49 

    ženy - 49 

Pracujúci spolu - 56 

    muži - 32 

    ženy - 24 

Nezamestnaní spolu - 23 

    muži - 12 

    ženy - 11 

Domy spolu 60 62 

Trvale obývané domy spolu 51 47 
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3.2. Vzdelávanie, vzdelanosť obyvateľstva 
Obec, má materskú škôlku, ale nemá zriadenú základnú školu. Deti navštevujú školské 

zariadenia  obciach Spišský Hrušov(5km), Spišské Vlachy(10km) a Spišská nová Ves (17km).  

Stredné školstvo je pre obyvateľov dostupné v okresnom meste Spišská Nová Ves, 

a mestách Krompachy ako aj Levoča (23 km), ako aj v iných mestách regiónu Spiša. 

Vysokoškolské vzdelanie je možné najbližšie absolvovať vo Spišskej Novej Vsi v štúdiu 

popri zamestnaní (105 km) a v v ostatných mestách celého Slovenska ako aj v zahraničí  

 

Obyvateľstvo podľa vzdelania (SODB 2001) 

 

vzdelanie počet podiel (%) 

1.) základné 30 12.71 

2.) učňovské (bez maturity) 54 22.88 

3.) stredné odborné (bez maturity) 20 8.47 

4.) úplné stredné učňovské (s maturitou) 10 4.24 

5.) úplné stredné odborné (s maturitou) 52 22.03 

6.) úplné stredné všeobecné 5 2.12 

7.) vyššie odborné vzdelanie 4 1.69 

8.) vysokoškolské bakalárske 5 2.12 

9.) vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 8 3.39 

10.) vysokoškolské doktorandské 0 0 

11.) bez školského vzdelania 43 18.22 

12.) nezistené 5 2.12 
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3.3. Vierovyznanie a národnostné zloženie 
Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania je rovnomerne rozložená, pričom v obci 

sú zastúpené iba dve náboženstvá – rímskokatolícke a Evanjelické augsburského vyznania. 

Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania 

    

  Počet % 

Rímskokatolícka  189 95,45 

Reformovaná kresťanská cirkev 2 1,01 

Bez vyznania  7 3,54 

Spolu  198 100 

                                                                                                                                        Zdroj: OcÚ 2001 

 

 

 

 
 

  

 

K 31.12.2001 sa v obci k slovenskej národnosti hlásilo 198 obyvateľov (100%), Podľa mapingu 

rómskych osád aktualizovanom v roku 2014 žilo v obci štyria rómskej národnosti. 

 

4. Kultúra a spoločenský život. 

4.1. Pamiatky a tradície 
 

Obec Hincovce neoplýva významnejšími historickými pamiatkami. Najzaujímavejšími sú 

zachovalá pôvodná architektúra charakterizovaná murovanými prízemnými gazdovskými domami 

a dvormi so sedlovými strechami s malými ozdobnými vetracími vikiermi. Strechy sú obvykle bez 

štítov, prípadne s rovným plným štítom,. Domy sú zdobené výraznou štukovou výzdobou a 

dvojfarebnou maľbou. 
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4.2. Spoločenský život 
 

Aj keď sa jedná o malú obec, realizujú sa pravidelné akcie: 

 

Spoločenská akcia názov termín 

Deň detí 1.6. 

Posedenie pri jedličke pre deti a pre dôchodcov 6.12. 

Obecná zabíjačka február 

fašiangy február 

ohňostroj Silvester 

Obecné diskotéky  

 

Športové aktivity 

 

 

 

Fotky 
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5. Materiálne zdroje 

5.1. Bývanie a bytový fond 
 

Zástavba obce sa tiahne sa popri ceste III. triedy spájajúcej malé obce, v  doline. Obec je 

typu voľnej uličnej zástavby a pozostáva z jednej časti. Ulice sú orientované ako východisko pre 

okolité poľnohospodárske a lesné pozemky. V súčasnosti je v obci 43 domov z čoho je 32 trvalo 

obývaných. Bytový fond je vo väčšine prípadov zastaraný. Väčšinu bytového fondu tvoria rodinné 

domy z pôvodnej výstavby z konca 19 a začiatku 20 storočia. Niekoľko domov je vybudovaných 

v druhej polovici 20.st. V obci je vybudovaná jedna bytovka so štyrmi obecnými bytmi 

 

5.2. Infraštruktúra obce 

5.2.1. Základná a technická infraštruktúra a siete 
 

Súhrnný prehľad stavu základnej infraštruktúry v obci  

Názov infraštruktúry   Jednotka Množstvo Typ 

Dopravná infraštruktúra 

Cesty I. triedy km 0,0    0   

Cesty II. triedy km 0,0    0   

Cesty III. cesty km 1,2 asfalt   

2,5 

 asfalt 

Miestne komunikácie km 1,5 
  

  asfalt, časť (0,7 km) prašný 

povrch, nevyhovujúci stav 

Chodníky  km     

Parkoviská  

počet 

miest 
  

  

Železnica  km 0   

Železničné zastávky počet 1   

Autobusové zastávky počet 2    

Autobusové linky miestne  počet  1   

Autobusové linky diaľkové počet 0    

Environmentálna infraštruktúra 

Kanalizácia  km nie   

Čistička OV  kapacita nie   

Zber TKO o objem 12,1 t   

Separovaný zber    
áno 

sklo, plasty, papier a 

nebezpečný, odpad 

sklo, plasty, papier a nebezpečný       

Komunikačná infraštruktúra 
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TV vysielanie počet staníc 3   
áno 

  

Mobilné siete   
áno 

  

operátorov   
áno 

  

3 Orange, T-mobile, O2   
áno 

  

Telefónna sieť    
áno 

  

Internet   
áno 

  

poskytovateľov   
áno 

  

Obecný rozhlas km 0,8   áno    

Technická infraštruktúra 

Plyn 

počet 

obyv. 
áno  

  

Vodovod km nie   nie    

Elektrina 22kV majiteľ: SSE majiteľ VSE   

trasy VN nie   nie    

Obecné osvetlenie   

počet 

svetiel 
 áno 

  

 

Dopravná dostupnosť 

Obcou prechádza cesty III. triedy spájajúca obce Hincovce, miestna časť Trsťany 

a Bystrany  napája ich na cestu II/536 Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy),  

Obcou neprechádza železničná. Najbližšie dostupná je železničná trať č. 180  s nástupom 

v staniciach, Spišské Vlachy, Krompachy, Spišská Nová Ves (Žilina – Košice). ktorá je v súčasnej 

dobe dvojkoľajová, elektrifikovaná, 

Letecká doprava je najbližšie dostupná na letisku Košice a Poprad, vzdialené 80-130 km. 

 

 

 

Hincovce 
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Dopravné dostupnosti:  

autom    hromadnou dopravou 

Okresné sídlo – Spišská Nová Ves   25 - 35 min.   40 - 60 min. 

Krajské sídlo – Košice    100 – 110 min .  120 -  140 min. 

Hlavné mesto – Bratislava    240 – 300 min  360 – 390 min. 

 

 

Základná infraštruktúra, siete 

V obci nie vybudovaný vodovod, ako zdroje pitnej vidy slúžia miestne studne. Obec je 

100% elektrifikovaná. Ako zdroj tepla sa využíva kúrenie drevom, uhlím, alebo elektrinou. Obec 

má pokrytie miestnym rozhlasom a vybudované vlastné osvetlenie. 

 

Environmentálna infraštruktúra  

Obec má zabezpečený klasický zber TKO, pričom zber sa realizuje formou 

maloobjemových a veľkokapacitných kontajnerov. Realizuje sa aj základná separácia odpadu 

a zabezpečený je aj odvoz nebezpečného odpadu. Obec nemá na svojom území riadenú skládku 

TKO. Obec nemá divoké skládky odpadu. 

V obci je dostupná pevné i  mobilné telefónne siete. Tiež je dostupný internet  prostredníctvom 

dial-up pripojenia DSL a mobilného pripojenia. Obcou neprechádzajú regionálne trasy TI. Na 

obecnom úrade je verejný prístup  

 

5.2.2. Občianska infraštruktúra a vybavenosť 

Základné služby poskytované v obci  

 

Infraštruktúra  Áno/Nie, kvantifikácia 
Predajňa potravinárskeho tovaru  Nie 

Predajňa zmiešaného tovaru  Nie 

Pohostinské odbytové stredisko  Nie 

Predajňa nepotravinárskeho tovaru  Nie 

Predajňa pohonných látok  Nie 

Zariadenie pre opravu motorových vozidiel  Nie 

Predajňa súčiastok pre motorové vozidlá  Nie 

Reštaurácia, motorest  Nie 

Ubytovacie zariadenie  Nie 

Bankové a poisťovacie služby  Nie 

Pošta  Nie 

Protipožiarna ochrana  Áno 

Lekárne a výdajne liekov  Nie 

Ambulancie praktického lekára pre dospelých  Nie 

Ambulancie praktického lekára pre deti  Nie 

Opatrovateľská služba  Nie 

Kostol  Áno 

Dom smútku  Nie 

Cintorín  Áno 
 

 

Ostatné spoločenské a občianske služby a infraštruktúra v obci. 
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Infraštruktúra  Áno / Nie, kvantifikácia 
Obecný úrad  Áno 

Matrika  Nie 

Stavebný úrad  Áno 

Ihrisko - športové  Nie 

Ihrisko - detské  Áno 

Kultúrny dom (sála)  Áno 

Knižnica  Áno 

 

 

Vzhľadom na veľkosť obce nie je priamo v obci dostupná žiadna zdravotnícka služba. 

Opatrovateľská služba sa v prípade potreby zabezpečuje prostredníctvom charity. 

Obec má vlastný kostol a cintorín, nemá dom smútku. 

 

Pre rozvoj kultúrnych a voľno časových aktivít je v obci dostupná kultúrna sála ako 

súčasť budovy obecného úradu a samostatnú budovu tvorí malá knižnica. 

Obec má ohraničenú plochu pre športové zariadenie,  

 

 

 

 
 

 

 

6. Ekonomické využívanie zdrojov 

6.1. Podnikateľská sféra 

Vzhľadom na počet obyvateľov obce je podnikateľská sféra minimálna. 

Podnikateľská činnosť je charakterizovaná dvoma štatisticky evidovanými subjektmi, z čoho je 

jeden  SHR a obec. 
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Primárny sektor 

Poľnohospodárstvo je hlavnou formou podnikateľských aktivít v obci, realizovaných formou 

rodinných hospodárstiev ako súkromne hospodáriaci roľníci.  

 

Sekundárny sektor 

Nie je v obci zastúpený, nerealizuje sa tu žiadne spracovanie surovín ani výroba. 

 

Terciálny sektor 

Tento sektor nie je v obci zastúpený. 

 

 

6.2. Nezamestnanosť 
 

Vzhľadom na nízky počet obyvateľov v obci, zmena v štatistike o 1 obyvateľa či už v 

počte nezamestnaných, alebo v počte ekonomicky aktívnych obyvateľov má za následok 

skokové rozdiely v miere evidovanej nezamestnanosti 

 

Počet uchádzačov         

o zamestnanie 
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 

Hincovce 7 14 11 21 19 20 18 13 
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II. ANALÝZA SITUÁCIE V OBCI 

7. SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY 

- tradície poľnohospodárstva 

- dobré spolužitie v obci 

- zachovalý vidiecky ráz obce 

- aktívni občania 

- neexistencia zdroja znečisťujúceho životné prostredie 

- dobrý prístup k informáciám (TV, internet, telefonické siete) 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

- nezamestnanosť – v obci nie je zamestnávateľ 

- zlý stav miestnych komunikácií – cesta. chodníky 

- zastaraný miestny rozhlas 

- nie je kanalizácia, ani čistička 

- nie je vodovod 

- stav budovy obecného úradu 

- nekvalitný stav cesty III triedy smerom na Klčov 

- nevybudované služby pre obyvateľov 

- odchod mladých ľudí,  

- okrajová poloha obce mimo hlavných dopravných ťahov 

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

- spoločné projekty Mikroregiónu Miloj Spiš – skupinový vodovod 

- poloha mimo hlavnej komunikácie, ale v jej blízkosti 

- kvalitná poľnohospodárska pôda a klimatické podmienky pre hospodárenie 

- rozvoj spolupráce obcí v rámci mikroregiónu 

 

 

RIZIKÁ (OHROZENIA) 

- zlý stav a zaostávanie celého okolitého regiónu (vysoká nezamestnanosť, málo rozvojových 

impulzov ...) 

- málo investícií do rozvoja modernej poľnohospodárskej produkcie 

- nedostatok finančných zdrojov na realizáciu stratégie 

- malá obec ležiaca mimo hlavných trás – koncová obec 

- svetová ekonomická kríza 

- nezáujem partnerských obcí mikroregiónu o spoluprácu 

- nedostatočná podpora začínajúcim a malým podnikateľom zo strany štátu 
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8. Problémová analýza 
 

Kľúčové problémy obce: 

A. Nízka miera využívanie potenciálu obce (najmä prírodného, historického a ľudského) najmä 

pre rozvoj poľnohospodárstva a cestovného ruchu 

B. Nízka úroveň spolupráce na miestnej a mikroregionálnej úrovni 

C. Nevybudovaná a schátraná infraštruktúra  

 

 

Globálny problém obce: 

 

Potenciál ľudí žijúcich v obci je nevyužitý pre zveľadenie obce.  

 

 

9. Väzby na strategické dokumenty kraja 
 

9.1 PHSR KSK  
 

Zoznam priorít a aktivít na zabezpečenie realizácie prioritných oblastí Národná stratégia 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky stanovila nasledovné strategické ciele regionálneho 

rozvoja Košického kraja:   

1. posilnenie produktivity a konkurencieschopnosti kľúčových a perspektívnych odvetví 

priemyslu a služieb najmä s dôrazom na ich exportnú výkonnosť a inovácie produktov, 

procesov a služieb,  

2. vytvorenie silného metropolitného centra Košice – Prešov,  

3. komplexný rozvoj a posilnenie vidieka na hospodárstve regiónu,  

4. nadregionálna dostupnosť a kvalita služieb, cezhraničná spolupráca a rozvoj 

nadregionálnych väzieb a využitie hospodárskeho a kultúrneho potenciálu regiónu,  

5. vytváranie podmienok pre rozvoj zelenej ekonomiky a tzv. zelených pracovných 

príležitostí.  

Na dosiahnutie týchto strategických cieľov regionálneho rozvoja pre Košický kraj stanovila 

Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky päť prioritných oblastí:  

1.veda, výskum a inovácie,  

2.ľudské zdroje,  

3.zamestnanosť,  

4.konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské prostredie,   

5.životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje energie.  

  
Z hľadiska priorít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického 

samosprávneho kraja na roky 2009-2015 sa obce Hincovce  dotýkajú priamo nasledovné oblasti a 

priority: 
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14.1.1. Prioritná oblasť č . 1. Veda, výskum a inovácie  

 
Priorita 1.2.  Príprava ľudských kapacít firiem v regióne pre podporu rozvoja a financovanie 

inovácií   

Priorita 1.3. Rozvoj kultúry pro-inovačného prostredia, podpora inovatívnych podnikov a 

medzinárodnej spolupráce  

Priorita 1.4.  Dobudovanie infraštruktúry pre vedu, výskum a inovácie  

 

14.1.2. Prioritná oblasť č. 2.  Ľudské zdroje  

Cieľom druhej prioritnej oblasti je preto podpora zabezpečenia dostupnosti adekvátne 

kvalifikovaných a motivovaných pracovníkov pre firmy v Košickom kraji v súlade s národnou 

sústavou povolaní. Tento cieľ bude zabezpečený týmito základnými prioritami:  

1. podpora odborného vzdelávania,  

2. zvyšovanie kvality a modernizácie vzdelávania,  

3. vytváranie podmienok pre osobnostný rozvoj detí, žiakov a študentov,  

4. podpora rozvoja celoživotného vzdelávania.  

 

Priorita 2.1. Podpora odborného vzdelávania 

Priorita 2.3. Vytváranie podmienok pre osobnostný rozvoj detí, žiakov a študentov  

Priorita 2.4. Podpora celoživotného vzdelávania 

 

14.1.3. Prioritná oblasť č. 3. Zamestnanosť 

Problematiku zamestnanosti v Košickom kraji je preto potrebné z hľadiska sociálnej nerovnosti 

rozdeliť na dve základné priority:  

1. zamestnanosť strednej vrstvy obyvateľov,  

2. zamestnanosť deklasovaných obyvateľov.  

Priorita 3.1. Zamestnanosť strednej vrstvy obyvateľov  

Priorita 3.2. Zamestnanosť deklasovaných obyvateľov  

 

14.1.4. Prioritná oblasť č. 4. Konkurencieschopnosť, rast a podnikateľské  prostredie  

Komplexný rozvoj miestneho podnikateľského prostredia chceme zabezpečiť v rámci ôsmich 

priorít:  

1. podpora zvýšenia intenzity zakladania nových firiem a vytvárania priaznivých podmienok 

pre ich dynamický rast ako aj podmienok pre ďalšiu expanziu už zavedených firiem,  

2. podpora príchodu strategických zahraničných investícií, ktoré nepriamo napomôžu 

dokončiť reštrukturalizáciu miestnych tradičných odvetví,  

3. vytváranie miestnej podnikateľskej infraštruktúry, čím sa zlepšia územno-technické i 

inštitucionálne podmienky pre rozvoj inovatívneho podnikania v Košickom kraji,  

4. spracovateľské aktivity na báze alternatívnej a ekologickej poľnohospodárskej výroby a 

lesovýroby,  

5. rozvoj služieb a obchodu,  

6. podpora vzniku a rozvoja poľnohospodárskych klastrov,  

7. podpora rozvoja kreatívnej ekonomiky,  

8. zavádzanie energetickej efektívnosti.  

 

Priorita 4.1. Rozvoj firiem v kľúčových hodnotových reťazcoch  

Priorita 4.2. Strategické zahraničné investície  
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Priorita 4.3. Infraštruktúra pre podnikanie 

Priorita 4.4. Spracovateľské aktivity na báze alternatívnej a ekologickej poľnohospodárskej 

výroby a lesovýroby  

Priorita 4.7. Podpora rozvoja kreatívnej ekonomiky 

Priorita 4.8. Zavádzanie energetickej efektívnosti 

 

14.1.5 Prioritná oblasť č. 5. Životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje energie  

Priorita 5.1. Zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovodňovej 

ochrany  

Priorita 5.2. Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva a eliminácia starých 

environmentálnych záťaží  

Priorita 5.3. Zvýšenie ochrany a regenerácie životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia a 

minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien  

Priorita 5.4. Dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny  

 

 

9.2. ÚPN KSK 

Pre riešené územie obce Hincovce sú platné záväzné regulatívy ÚPN-VÚC KSK, zmeny a 

doplnky, spracovateľ: Ing. arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA, reg. č. 0760, 

Rázusova 44, 040 01 Košice rok 2014 

* Vzhľadom na rozsiahlosť väzieb záväzných regulatívov ÚPN KSK na obec Hincovce tvorí 

podrobný prehľad na úrovni opatrení samostatnú prílohu tohto dokumentu Príloha : 

„VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV 

NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE“  
Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia obce Hincovce sú viazané v 

nasledovných základných oblastiach: 
1. Oblasť sídelnej štruktúry 

2. Oblasť dopravy 

3. Oblasť životného prostredia, ochrany prírody a krajiny 

4. Oblasť rekreácie a cestovného ruchu 

5. Oblasť hospodárskeho a regionálneho rozvoja 

6. Oblasť energetiky 

7. Oblasť vodného hospodárstva 

 

 

10. Potenciál územia 

10.1. Rozvojový potenciál obce 
Východiskom pre rozvoj cestovného ruchu sú najmä blízke množstva turistických trás 

„Národného parku Slovenský raj“ (20 km), turistických trás tatranského národného parku (37km) 

ako aj lokálnych prírodných krás územia „GALMUS“ v blízkej obci Olcnava a Spišské Vlachy, 

ale aj kultúra, história, tradície a zručnosť ľudí územia, ktorí sa dokážu podeliť s návštevníkom 

územia so svojimi znalosťami. Využitie pohostinnosti obyvateľov 

 

V budúcnosti má obec predpoklady na tvorbu nových pracovných miest v nasledovných 

oblastiach: 

- služby cestovného ruchu 
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- služby obyvateľstvu 

- výroba miestnych tradičných výrobkov, najmä v prepojení na cestovný ruch 

- moderná poľnohospodárska výroba 

 

Bariéry, ktoré zabraňujú rozvoju podnikateľských aktivít : 

 malý záujem obyvateľov o podnikanie 

- nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, slabý trh 

- geografická izolácia obce 

 

10.2. Disparity rozvoja obce  
 

Rozvojový potenciál Skutočný stav 

Potenciál pre rozvoj turizmu najmä 

stravovacie služby, atrakcie, vidiecky a 

kultúrno-historický CR 

Miera využívania podmienok pre turizmus 

je veľmi nízka, najmä z hľadiska 

minimálneho počtu návštevníkov, nie sú 

žiadne služby a produkty pre návštevníkov 

Členstvo v Mikroregióne 

 

 

 

  

Miera využitia potenciálu spolupráce obcí 

je nízka, využitie územia a prezentácia MR 

ako celku a budovanie spoločných 

produktov a značiek je minimálne. 

Realizácia spoločných infraštruktúrnych 

projektov je malá 

Prioritou rozvoja obce je rozvoj v oblasti 

cestovného ruchu 

Nedostatočné investície do oblasti vzhľadu 

obce a zachovania identity 

Vhodné podmienky na 

poľnohospodársku produkciu, bio- a eko-

produkty a agroturistiku 

Poľnohospodárska pôda sa využíva iba na 

pestovanie základných klasických 

produktov 

Rozšírenie a výstavba obecných a sociálnych 

bytov 

Nedostatok bytových kapacít pre mladých 
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III. STRATĚGIA ROZVOJA 

11. Vízia a ciele 
 

„ŽIVÁ OBEC PONÚKAJÚCA SVOJIM OBYVATEĽOM 

PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT NA VIDIEKU S PONUKOU MOŽNOSTÍ PRE 

ZAUJÍMAVÉ TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU NÁVŠTEVNÍKOV.  

OBEC, V KTOREJ BUDÚ SPOKOJNE A RADI ŽIŤ JEJ OBČANIA A 

RADI JU NAVŠTEVOVAŤ HOSTIA Z CELÉHO SLOVENSKA AJ 

ZAHRANIČIA.“ 
 

Sídelná, ekonomická a demografická štruktúra katastra obce je výrazne ovplyvnená 

polohou v okrese s málo rozvinutou ekonomikou. 

Podľa záverov vyplývajúcich z návrhu Analýzy sociálno-ekonomickej situácie Košického 

samosprávneho kraja,  vyplynul stupeň ekonomického rozvoja okresov Košického kraja a ich 

regionalizácie  okres Spišská Nová Ves patrí medzi hospodársky zaostávajúce oblasti, bez dostatku 

vnútorných zdrojov pre ďalší rozvoj. V prioritných príležitostiach pre rozvoj v okresoch 

Košického kraja sú uvedené podporované oblasti - diverzifikácia poľnohospodárskej prvovýroby, 

pestovanie liečivých rastlín, rozvoj vinohradníctva, ovocinárstva, rozvoj cestovného ruchu 

a agroturizmu na báze prírodných a kultúrnych daností, rozvoj ľahkých odvetví priemyslu bez 

negatívnych vplyvov na životné prostredie, rozvoj kooperačných výrob.  

 

11.2. Ciele rozvoja 
V súlade s touto analýzou boli zadefinované oblasti rozvoja pre obec Hincovce: 

 Investície do infraštruktúry  a občianskej vybavenosti 

 Zvýšenie kvality spoločenského života  

 Podnikanie a rozvoj služieb 

 Skvalitnenie životného prostredia 

 Cestovný ruch 

 

Po zadefinovaní kritických oblastí tieto sú v ďalších kapitolách podrobne zostavené do 

strategických zámerov , kde v priebehu siedmich rokov bude koncentrovať úsilie miestnych ľudí, 

ich čas ako aj prístup k financiám.  Predstavy o tom, čo  sa chce dosiahnuť v rámci strategických 

zámerov boli formulované do cieľov a tie sú rozpracované do jednotlivých opatrení.   

 

11.3  Predpokladaný zámer Individuálnej bytovej zástavby v obci 
 Vzhľadom k ukončeným pozemkovým úpravám v obci Hincovce sa otvára možnosť 

rozšírenia individuálnej bytovej zástavby z juhovýchodnej strany a severozápadnej strany obce 

a v miestnej časti Trsťany z južnej je strany. Tento rozmer rozvoja obce je potrebné rozpracovať 

v Územnoplánovacej dokumentácií obce s prerokovaním s vlastníkmi pozemkov. 
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Zámer 

1.        Investície do 

infraštruktúry 

a občianskej 

vybavenosti 

2.         

Zvýšenie 

kvality 

spoločenského 

života 

3. 

Podnikanie 

a rozvoj 

služieb 

4. Skvalitnenie 

životného 

prostredia 

5.         

Cestovný ruch 

CIEĽ 

1.1.  2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 

Realizácia výstavby 

obecnej kanalizácie a ČOV 

Vybudovanie 

oddychovej zóny 

na verejné 

spoločenské akcie 

obce pre deti a 

dôchodcov  

Výstavba a 

dobudovanie 

detského ihriska 

Protipovodňové 

opatrenia, regulácia 

a estetizácia 

blízkosti miestneho 

potoka 

Vybudovanie 

cyklotrasy medzi 

miestnymi 

časťami obce 

1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 

Rekonštrukcia 

prístupových ciest trasy 

Kolčov a Bystrany 

zriadenie 

komunitného 

centra 

Výstavba 

multifunkčného  

ihriska  

Realizovať 

oddychovú zónu a 

estetizácia prostredia 

obce 

Spropagovať 

využitie 

neobývaných 

domov v obci pre 

chalupársku 

rekreáciu 

1.3.  2.3.  3.3. 4.3. 5.3. 

Výstavba resp. 

rekonštrukcia chodníkov 

v obci, rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice 

Vytvorenie 

počítačového 

a informačného 

centra 

Propagácia obce 

a rekonštrukcia  

webovej stránky 

obce   

Zabezpečiť projekt 

kompostovania 

priamo u pôvodcu 

  

1.4.  2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 

Výstavba obecných bytov a 

rekonštrukcia verejného 

osvetlenia a verejného 

rozhlasu v obci 

        

1.5.  2.5.  3.5. 4.5. 5.5. 

Rekonštrukcia ciest a 

chodníkov obce a 

autobusových zastávok 

        

1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 

Rekonštrukcia budovy 

Obecného úradu  

        

1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 

Vybudovanie parkovísk 

pred cintorínmi a obecným 

úradom 

        

1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 

Vybudovanie verejného 

vodovodu 

        

1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 

Vypracovanie územného 

plánu obce 

        



                       Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015-2020 

Hincove 

Strana 35 z 51 

 

 

12. Finančný rámec 

12.1. Finančná náročnosť stratégie 
Historicko-spoločenský vývoj Slovenska a samotného regiónu a obce je obdobie od roku 

1989 a najmä od reformy miestnej samosprávy charakterizované neobvykle vysokým investičným 

rozmachom. Objemy prostriedkov vynaložené a potrebné na rozvoj obcí a regiónov vysoko 

prekračujú možnosti ich vnútorných zdrojov. Je to spôsobené najmä zastaranou infraštruktúrou, 

do ktorej sa dlhé roky neinvestovalo a ktorá je finančne a materiálovo najnáročnejšou oblasťou 

rozvoja obce a razantnou zmenou hospodárskej základne v poľnohospodárskych oblastiach. 

Celý systém obnovy a rozvoja obcí a regiónov je v súčasnom období vybudovaný najmä 

na využívaní externých zdrojov Európskej únie. Z tohto dôvodu aj pri zostavovaní cieľov stratégie 

a celého PHSR je kalkulovaná možnosť získania externých zdrojov, bez ktorých obec nie je 

schopná zabezpečiť zásadnejšie rozvojové programy. Odhad objemu základných finančných 

zdrojov potrebných na naplnenie cieľov stratégie (v tis EUR) 
 

2015-2020 Externé 

zdroje (ŠF, SR, 

KSK, iné) 

Obec 

(rozpočet 

obce, úvery) 

Súkromné 

miestne 

zdroje 

Investori Spolu         

tis. € 

Cieľ č. 1  7300  60 0  0   7360 

 Investície do infraštruktúry 

a občianskej vybavenosti 

Cieľ č. 2  100 25 0  0   125 

Zvýšenie kvality 

spoločenského života 

Cieľ č. 3  2000 20  0  0   2023 

 Podnikanie a rozvoj služieb 

Cieľ č. 4  450 10  2  0   462 

 Skvalitnenie životného 

prostredia 

Cieľ č. 5  700  3  0  0 703  

 Cestovný ruch 

 

 

Vlastné zdroje pre naplnenie cieľov stratégie (obecné, súkromné, investičné) tvoria 1,1 % 

objemu potrebných prostriedkov. Objem vlastných zdrojov vychádza z reálnych možností obce a 

jej obyvateľov. Predpokladáme však, že objem týchto vlastných zdrojov, najmä súkromných môže 

byť vyšší ako je predpokladaná kalkulácia. V súčasnosti je však nereálne ani približne odhadnúť 

tento objem súkromných miestnych zdrojov, ktoré sa môžu preinvestovať v najbližších siedmych 

rokoch. 
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Externé zdroje (ŠF, národné zdroje, KSK, POD , Envirofond a iné ) tvoria vyššiu časť 

plánovaného rozpočtu a to až 98,9 %. Veľká časť externých prostriedkov je plánovaná na 

vybudovanie a rekonštrukciu miestnej infraštruktúry, bez ktorej je efektívny rozvoj obce nereálny. 

Zdroje obce potrebné na podporu naplnenia cieľov sú kalkulované v celkovom objeme       

10 673,- EUR na obdobie 7 rokov, čo je v priemere 1524,71 EUR na 1 rok. Zabezpečenie týchto 

zdrojov je reálne priamo z rozpočtu obce, pričom je odhadovaný postupný nárast príjmovej zložky 

rozpočtu obce.  

 

Zvyšné prostriedky samospráva bude musieť zabezpečiť formou úveru. Samozrejme je otázne ako 

budú subjekty vrátane obce úspešní pri získavaní externých prostriedkov. Problém to môže byť 

najmä pri investičných zámeroch obce, napríklad pri dobudovávaní infraštruktúry v obci. 

 

Použitie zdrojov obce je plánované vo väčšine prípadov vo forme kofinancovania 

získaných externých zdrojov, najmä prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ.  

 

 

12.2. Zdroje financovania PHSR 
Prehľad finančných zdrojov, ktoré svojim obsahom sú vhodné ako zdroje pre financovanie 

Cieľov a opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hincovce na roky 2015-

2020 je značne rozsiahly, z tohto dôvodu uvádzame iba základnú štruktúru zdrojov a podrobnejší 

rozpis niektorých externých dotačných zdrojov uvádzame v prílohe 

 

Miestne zdroje financovania: 

Rozpočet obce 

Podnikateľské investície miestnych subjektov 

Miestny fundrasing 

Miestne pôžičky a granty 

 

Externé zdroje financovania: 

 

Grantové zdroje 

Štrukturálne fondy EÚ – NSRR 2015-2020 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – PRV 2015-2020 

Štátne zdroje SR 

Iné zahraničné zdroje 

Iné malé granty 

 

Iné externé finančné zdroje 

Úvery a pôžičky pre obce 

Podnikateľské úvery a pôžičky 

Úvery a pôžičky občanom 

Zdroje nových investorov 
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PROGRAM ROZVOJA 

13. Priority a opatrenia programu rozvoja 

Zámer 1. 

Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti 

  

  Cieľ 1.1. Realizácia výstavby obecnej kanalizácie a ČOV 

. Realizácia výstavby obecnej kanalizácie a ČOV 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci  projekčné organizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie Košice 

Predpokladané fin. 

náklady v tis.€  
420 

Finančné zdroje Obecný rozpočet, Envirofond 2016 

Termín realizácie 2017-2018 

 

  Cieľ 1.2. Rekonštrukcia ciest v majetkoch obce a prístupových ciest v majetku  SSC 

Opatrenie Rekonštrukcia ciest  a prístupových ciest do obce( Kolčov, Bystrany) 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci Starostovia okolitých obcí, Slovenská správa ciest 

Predpokladané fin. 

náklady  v tis.€ 

5 000  

Finančné zdroje Zdroje SSC 

Termín realizácie 2019-2020 

 

Cieľ 1.3. Výstavba resp. rekonštrukcia chodníkov  v obci 

Opatrenie Zabezpečiť rekonštrukciu resp. výstavbu chodníkov v obci, rekonštrukcia hasičskej 

zbrojnice 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci projekčná organizácia 

Predpokladané fin. 

náklady v tis. € 

120  

Finančné zdroje Obecný rozpočet, Program rozvoja vidieka – Opatrenie Renovácia a rozvoj obcí 

Termín realizácie 2017 - 2019 
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   Cieľ 1.4. Výstavba obecnej bytovky a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci 

Opatrenie Výstavba obecných bytov a rekonštrukcia verejného osvetlenia a verejného rozhlasu 

v obci  

Zodpovedný starosta obcí 

Spolupracujúci poslanci miestneho zastupiteľstva 

Predpokladané fin. 

náklady v tis. € 

1 500 

Finančné zdroje obecný rozpočet, Program obnovy dediny, 

Termín realizácie 2017- 2019 

 

 

Cieľ 1.5. Rekonštrukcia ciest a chodníkov a autobusových zastávok 

Opatrenie Zabezpečiť vypracovanie projektu a  rekonštrukciu  ciest a chodníkov obce  a 

autobusových zastávok  

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci projekčná organizácia, občania v rámci aktivačných prác 

Predpokladané fin. 

náklady v tis. € 

2 500 

Finančné zdroje obecný rozpočet, Program obnovy dediny 

Termín realizácie 2015 – 2016      2018-2019 

 

 

Cieľ 1.6. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu 

Opatrenie Rekonštrukcia budovy Obecného  úradu a Kultúrneho domu  

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci projekčná organizácia, stavebná firma 

Predpokladané fin.   

náklady v tis. € 

1 000  

Finančné zdroje obecný rozpočet, dotácia MF SR 

Termín realizácie 2016-2017 
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Cieľ 1.7. Vybudovanie parkovísk pred cintorínmi a obecným úradom 

Opatrenie Vybudovanie parkovísk pred cintorínmi a obecným úradom  

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci miestneho zastupiteľstva 

Predpokladaná výška  

financií v tis. €  

300 

Finančné zdroje obecný rozpočet, Program obnovy dediny 

Výťažok z lotérie Ministerstva financií 

Termín 2016 - 2017 

 

Cieľ 1.8. Vybudovanie verejného vodovodu 

Opatrenie Vybudovanie verejného vodovodu  

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci miestneho zastupiteľstva, občania v rámci aktivačných prác 

Predpokladaná výška 

financií v tis. SK 

900 

Finančné zdroje obecný rozpočet, dotácia VUC KSK 

Termín realizácie 2019-2020 

 

Cieľ 1.9. Vypracovanie územného plánu obce 

Opatrenie Vypracovať územný plán obce so zahrnutím plánovaných opatrení z PHSR obce 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci Projekčná organizácia 

Predpokladaná výška 

financií v tis. SK 

40  

Finančné zdroje obecný rozpočet, dotácia VUC KSK, MV SR 

Termín realizácie 2020 
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Zámer 2. 

Zvýšenie kvality spoločenského života 

 

Cieľ 2.1. Vytvorenie oddychových zón v obci 

 Opatrenie Zabezpečiť návrh a realizáciu oddychovej zóny na verejné a spoločenské akcie obce  

pre deti a dôchodcov 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci miestneho zastupiteľstva 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 

100 

Finančné zdroje obecný rozpočet,  zdroje VUC KSK, Envirofond 

 Termín realizácie 2016 

 

Cieľ 2.2. Zriadenie komunitného centra 

Opatrenie Zriadenie komunitného centra obce 

Zodpovedný starostovia obcí 

Spolupracujúci poslanci miestneho zastupiteľstva 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 

15 

Finančné zdroje obecný rozpočet,  zdroje VUC KSK, fond zamestnanosti a soc. inklúzie 

Termín realizácie 2017 

  

   Cieľ 2.3. Vytvorenie počítačového a informačného centra  

 Opatrenie Vypracovať projekt na využitie priestorov  na Počítačové a informačné centrum  

 
Zodpovedný Starosta obce 

Spolupracujúci Projekčná IT spoločnosť 

Predpokladaná výška 

financií v tis. SK 

10 

Finančné zdroje Rozpočet obce, Operačný program Informatizácia spoločnosti  

Termín realizácie 2020 
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Zámer 3. 

Podnikanie a rozvoj služieb 

 

 

Cieľ 3.1. Výstavba a dobudovanie detského ihriska v obci 

Opatrenie Výstavba a dobudovanie detského ihriska v obci 

        

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci poslanci miestneho zastupiteľstva, podnikatelia v agrosektrore 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 

 

20 

Finančné zdroje Obecný rozpočet, súkromné zdroje, POD  

Termín realizácie 2016 - 2017 

 

Cieľ 3.2 Výstavba multifunkčného  ihriska 

Opatrenie Výstavba multifunkčného  ihriska 

Zodpovedný starostovia obcí 

Spolupracujúci poslanci miestneho zastupiteľstva 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 

2000 

Finančné zdroje obecný rozpočet,   Program rozvoja vidieka, zdroje environmentálnych nadácií 

 
Termín realizácie 2018 

 

Cieľ 3.3. Propagácia obce a rekonštrukcia  webovej stránky obce   

Opatrenie Vytvorenie  webovej stránky a propagačného materiálu o obci 

Zodpovedný Starosta obce 

Spolupracujúci poslanci miestneho zastupiteľstva 

Predpokladaná výška 

financií v tis. SK 

3 

Finančné zdroje Obecný rozpočet, zdroje VUC KSK 

Termín realizácie 2016 
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Zámer 4. 

Skvalitnenie životného prostredia 

 

    Cieľ 4.1. Protipovodňové opatrenia , regulácia a estetizácia blízkosti  miestnych potokov 

Opatrenie Zabezpečiť projekt a realizáciu protipovodňových opatrení, regulácie   a estetizácia 

miestneho  potoka 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci Projekčná organizácia, Regionálna rozvojová agentúra 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 

 

50 

Finančné zdroje obecný rozpočet, Envirofond MŽP SR 

Termín realizácie 2020 

 

   Cieľ 4.2. Realizovať oddychovú zónu a estetizácia prostredia obce 

Opatrenie Realizovať oddychovú zónu a estetizácia prostredia obce 

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci Neziskové organizácie, občania v rámci aktivačných prác 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 

 

400 

Finančné zdroje obecný rozpočet, Program obnovy dediny, zdroje environmentálnych nadácií 

 Termín realizácie 2017-2018 

  

Cieľ 4.3. Zabezpečiť projekt a  kompostovania , resp. kompostovania priamo u pôvodcu 

Opatrenie Zabezpečiť projekt a realizáciu kompostovania priamo u pôvodcu 

Zodpovedný starostovia oboch obcí 

Spolupracujúci Projekčná organizácia, realizujúca firma 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 

12 

Finančné zdroje obecný rozpočet, Zdroje Envirofond MŽP SR 

 Termín realizácie 2019 
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Zámer 5 

Cestovný ruch 

   

Cieľ 5.1. Vybudovanie cyklotrasy medzi miestnymi časťami obce 

Opatrenie Vybudovanie cyklotrasy medzi miestnymi časťami obce  

Zodpovedný starosta obce 

Spolupracujúci Starostovia obcí Orechová a Tibava, majitelia vínnych pivníc 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 

 

700 

Finančné zdroje Obecný rozpočet, Program obnovy dediny, zdroje VUC KSK 

Termín realizácie 2017- 2019 

 

Cieľ 5.2. Spropagovať využitie neobývaných domov v obci pre chalupársku rekreáciu 

Opatrenie  
  Spropagovať využitie neobývaných domov v obci pre chalupársku rekreáciu 

Garant 
starosta  obce 

Spolupráca 
projektové organizácie, občania v rámci aktivačných prác 

Predpokladaná výška 

financií v tis. € 
3  

Finančné zdroje 
Obecný rozpočet, zdroje VUC KSK, Program obnovy dediny 

Termín 
2015-2020 
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14. Časový harmonogram realizácie PHSR obce Hincovce na roky 2015-

2020 

Strategický zámer Cieľ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.                      

Investície do 

infraštruktúry a 

vybavenosti obce 

1.1. výstavba obecnej  

kanalizácie a ČOV 
            

1.2. rekonštrukcia Ciest 

Kolčov  a Bystrany 
            

1.3. výstavba chodníkov 

a rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice 

            

1.4. rekonštrukcia 

hasičskej zbrojnice 

osvetlenie a rozhlas 

            

  1.5. úprava ciest a 

chodníka a 

autobusových zastávok 

            

  
1.6. rekonštrukcia OcÚ             

  1.7. parkoviska pri 

cintoríne 
            

  1.8.verejný vodovod             

  
1.9. UPD obce             

2.                    

Zvyšovanie 

kvality 

spoločenského 

života 

2.1. Oddych. Zóna deti a 

dôchodcov 
            

2.2. komunitné centrum             

2.3. vytvorenie PC a 

informačného Centra 
            

3. Podnikanie a 

rozvoj služieb 

3.1. detské ihrisko             

3.2. multifunkčné ihrisko             

  3.3. propagácia obce web 

stránky 
            

4.          

SKVALITNENIE 

ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA 

4.1. regulácia a 

estetizácia potoka 
            

4.2. estetizácia obce             

  
4.3. kompostovanie             

5.             

CESTOVNÝ 

RUCH 

5.1. Cyklotrasa 

Hincovce-Trsťany 
            

5.2. Propagácia 

neobývaných domov 
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II. IMPLEMENTČNÝ RÁMEC PROGRAMU 

15. Zabezpečenie implementácie programu 

15.1. Sociálno-ekonomické partnerstvo 
 

Budovanie miestneho obecného partnerstva na princípe vzájomnej otvorenej spolupráce 

rôznych zástupcov sektorov, je základným východiskom úspešného naplnenia cieľov PHSR. Bez 

spoločnej spolupráce ostane tento dokument iba podporným nástrojom a stratí svoj prioritný 

rozvojový rozmer. 

Dôležité pre úspešnú spoluprácu je, aby tieto partnerstvá neostali iba na báze občasných 

stretnutí, výmeny informácií, ale aby svoju spoluprácu formalizovali vo forme dohovoru alebo 

zmluvy o spolupráci. 

Takáto forma spolupráce obvykle časom prerastie do potreby vybudovania 

inštitucionalizovanej formy partnerstva. Čo znamená, že partnerské organizácie založia spoločný 

právny subjekt (napríklad neziskovú organizáciu, alebo aj podnikateľský subjekt). 

 

15.2. Inštitucionálne zabezpečenie implementácie programu 
 

PHSR obce je dokument, ktorý definuje rozvojové ciele a postupnosť krokov k stanoveným 

cieľom. V procese napĺňania tejto stratégie je dôležité, aby bol zabezpečený koordinovaný postup 

jednotlivých krokov a realizácií (napr. príprava projektových zámerov, projekty v partnerstvách 

pre spoločný cieľ a pod.). 

Hlavnou úlohou v procese realizácie a implementácie stratégie je práve koordinácia a súvzťažnosť 

postupov ktorá má zabezpečiť: 

o kumuláciu vnútorných zdrojov – spájanie síl a zdrojov 

o zabránenie duplicite 

o rozdelenie úloh v území 

o poznanie sa a vzájomná komunikáciu 

o vzájomnú informovanosť 

Ďalšou úlohou v procese implementácie je zabezpečovať monitorovanie a spätnú väzbu napĺňania 

priorít a cieľov, čo následne zabezpečuje: 

o spätnú väzbu realizovaných projektov 

o hodnotenie účinkov a dopadov 

o odporúčania pre zmeny stratégie 

o krátkodobý aj dlhodobý vplyv realizovaných opatrení 

o a ďalšie. 

Z týchto zásadných dôvodov je nevyhnutné zriadiť určitú skupinu občanov, ktorej primárnym 

zmyslom bude práve dohľad nad procesom implementácie PHSR obce. Obvykle sa na úrovni obce 

jedná o konkrétnu skupinu občanov poverených obecným zastupiteľstvom na výkon tejto funkcie. 

Okrem poverenia je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo zadefinovalo a schválilo aj kompetencie 

tejto „pracovnej skupiny“. 

V praktickej rovine môže obecné zastupiteľstvo v Hincovce využiť iba jednu cestu vytvorenia 

pracovnej skupiny:  

 

1. vytvorí samostatnú pracovnú skupinu pre tento účel. 
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Odporúčaním je, aby v tejto pracovnej skupine boli zastúpené pokiaľ možno všetky 

rozhodujúce oblasti zadefinované v stratégii. V prípade obce  by v pracovnej skupine 

mali mať zastúpenie tieto oblasti: 

- poľnohospodárstvo 

- cestovný ruch 

- samospráva 

Zároveň by sa tieto oblasti mali prelínať so zastúpením nasledovných skupín obyvateľstva: 

- podnikatelia 

- dôchodcovia 

- mládež 

- Rómovia 

Pracovná skupina by mala mať maximálne 5 členov, tak aby bola schopná efektívne pracovať. 

Konkrétnou náplňou činnosti pracovnej skupiny sú nasledovné úlohy: 

 zabezpečovať súlad rozvojových zámerov územia s prioritami a opatreniami stratégie  

 zostaviť spôsob hodnotenia podľa ukazovateľov programu (zodpovednosť a metodika  

 stanoviť spôsob monitoringu a koordinácie spoločných rozvojových projektov (zodpovednosť 

a harmonogram)  

 spracovanie hodnotiacej správy za každý kalendárny rok  

 pripravovať návrhy na aktualizáciu stratégie  

 raz za dva roky každoročne zabezpečiť zostavenie prehľadu finančných zdrojov na 

financovanie a kofinancovanie spoločných rozvojových projektov.  

 podľa potreby spracovanie čiastkových akčných plánov realizácie stratégie. 

 

Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Hincovce na roky 2015-2020 by malo zároveň schváliť aj zriadenie jednotky pre implementáciu a 

dohľad nad stratégiou. 

 

15.3. Organizačné zabezpečenie implementácie programu 
 

Pracovná skupina vytvorená pre dohľad nad implementáciou stratégie k výkonu svojej 

činnosti nevyhnutne potrebuje zabezpečené organizačné zázemie. 

 

Organizačné zabezpečenie by malo plniť nasledovné úlohy: 

 zabezpečiť činnosť pracovnej skupiny 

 zabezpečovať monitorovanie stratégie 

 zabezpečiť informovanosť partnerov o plnení stratégie 

 zabezpečiť prístup k informáciám pre prípravu rozvojových projektov 

 zabezpečiť informovanosť obecného zastupiteľstva o činnosti skupiny 

 a pod. 

 

15.4. Návrh organizačnej štruktúry: 
 

Rozhodujúci orgán: 

 Zastupiteľstvo obce  

 

Výkonný monitorovací orgán: 

 Výbor (pracovná skupina) pre dohľad nad stratégiou (maximálne 4 členov), 
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Technické zabezpečenie: 

 Obecný úrad Hincovce – poverený pracovník 

 

Monitorovanie v teréne: 

 Obecný úrad Hincovce 

 členovia komisií obecného zastupiteľstva 

 vyškolená skupina aktivistov 

 

16. Monitoring 
Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na 

špeciálne ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na dosiahnutý 

vývoj vo vzťahu k akčnému plánu a financiám. 

A./ Hodnotenie počas obdobia – hlavným cieľom priebežného hodnotenia je kontrola priebehu 

programov podľa stanovených cieľov (efektívnosť) a stanovenie dôslednej každej zmeny v 

sociálno-ekonomickom prostredí (relevantnosť). V zmysle tejto analýzy, priebežné hodnotenie 

môže odporúčať zmeny v rozdelení zdrojov v programoch a v ich implementácii. 

B/ Záverečné hodnotenie – vzťahuje sa na využitie prostriedkov, účinnosť a efektivitu programu. 

Monitoring stratégie v súlade s navrhovanou organizačnou štruktúrou je zabezpečovaný 

na dvoch základných úrovniach. 

Prvou je získavanie a prvotné spracovanie informácií z terénu. K zabezpečeniu 

monitoringu je potrebné spracovať systém kritérií a ukazovateľov a metodiku monitoringu, tak, 

aby bolo možné reálne vyhodnocovať prebiehajúce procesy. 

Druhou úrovňou je odborné vyhodnocovanie informácií a sledovanie plnenia cieľov, 

priorít a Úlohou vytvorenej pracovnej skupiny je zároveň aj spracovanie kritérií a ukazovateľov 

hodnotenia realizácie stratégie a metodiky jej monitoringu. 

Monitorovanie plnenia programu rozvoja bude obsahovať nasledovné činnosti: 

- každoročné hodnotenie napĺňania cieľov stanovených v PHSR, 

- každoročné spracovanie plánu aktivít na nasledujúce obdobie 

- vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov ako popis stupňa realizovaných cieľov a opatrení, 

- vyhodnotenie dopadov aktivít na občanov dotazníkovou formou a porovnanie s počiatočnými 

preferenciami občanov pri zostavovaní PHSR. 

Uvedené činnosti uskutočnené v procese monitorovania umožnia zhodnotiť postup v 

realizácii plánovaných úloh. Znamená sledovanie výstupov, financovanie jednotlivých činnosti, 

projektov alebo etáp. Monitorovanie sa uskutočňuje prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa 

vzťahujú na špecifické ciele, objasňujú stav implementácie, výsledkov a dopadov a poukazujú na 

dosiahnutý vývoj vo vzťahu k finančnému plánu. 

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na 

získanie informácií o účinnosti a efektívnosti vynaložených nákladov. Tieto informácie sa 

transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa prerokovávajú 

na zasadnutiach pracovnej skupiny. Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta 

získavané v procese monitorovania. Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu 

monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace a monitorovacie správy. 

Monitorovacie ukazovatele procesu implementácie programu rozvoja obce: 

- vytvorenie pracovnej skupiny pre proces implementácie 

- počet stretnutí pracovnej skupiny 

- počet správ o implementácii PHSR 

- spracovanie monitorovacích ukazovateľov pre jednotlivé opatrenia 

- počet informačných aktivít a realizácii programu 

- úroveň a početnosť zberu informácií v teréne 
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Základné monitorovacie ukazovatele plnenia programu rozvoja obce –návrh: 

- počet pripravených investičných aktivít v obci 

- počet zrealizovaných investičných aktivít v obci 

- objem zrealizovaných investičných aktivít 

- objem získaných prostriedkov z externých zdrojov 

- objem aktivizovaných vnútorných zdrojov 

- miera zapojenia občanov a subjektov do aktivít programu rozvoja 

- miera skvalitnenia poskytovaných služieb v obci 

- počet a rozsah poskytovaných služieb v obci 

- miera zvýšenia kvality a pripravenosti ľudských kapacít v obci 

- miera zvýšenia návštevnosti obce 

- miera zviditeľnenia sa obce v regióne, v SR a EÚ 

- počet a kvalita zrealizovaných občianskych aktivít 

- miera skvalitnenia života občanov v obci 

 

ZÁVER 
PHSR obce Hincovce je spracovaný na metodickom a obsahovom podklade viacerých 

východiskových dokumentov a nadväzuje na PHSR VUC Košického samosprávneho kraja a ÚPD 

VUC KSK. 

Dokument má v súlade s aktuálnym znením Zákona o podpore regionálneho rozvoja dve základné 

časti: 

- Analyticko-strategická časť PHSR je zameraná v prvej časti na audit územia v oblasti 

dostupných miestnych zdrojov (prírodných, ľudských, materiálnych, ekonomických, technických 

a pod.). V druhej časti sú analyzované podmienky v obci formou rôznych na seba nadväzujúcich 

analýz (SWOT analýzy, problémová analýzy, expertná analýza a pod. V tretej časti je spracovaná 

Stratégia rozvoja t.j. vízia a ciele rozvoja (strategický cieľ, všeobecné a špecifické ciele). 

- Programová časť PHSR dopĺňa stratégiu rozvoja do formy programu, definuje priority 

opatrenia a indikatívne aktivity ako kľúčovej časti celého dokumentu. Následne spracováva 

podmienky implementácie programu z hľadiska inštitucionálneho, organizačného, finančného, 

monitorovacieho a časového. 

Programová časť PHSR je ťažiskom celého dokumentu a môže sa prezentovať 

a využívať v prípade potreby aj ako samostatný dokument 

Je potrebné si uvedomiť, že každý programový dokument a Program rozvoja obce zvlášť, dostáva 

svoj zmysel nie jeho vytvorením, ale v procese jeho realizácie Program rozvoja obce je dôležitým 

strategickým, systémovým a koncepčným dokumentom pre zabezpečovanie zásadných aktivít 

rozvoja v zmysle definovaných cieľov, priorít, opatrení a financovania. Vzhľadom na súčasné 

postavenie regionálneho rozvoja v rámci Slovenskej republiky, ktorý nevytvára priame nástroje 

podpory v regiónoch (VÚC), je dokument PHSR účelovo a explicitne zameraný na ciele a priority 

rozvoja kraja. Sleduje sa tým najmä možnosť využívania nástrojov pomoci EÚ, to znamená 

využitie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. 

PHSR obce Hincovce je potrebné posudzovať ako dokument otvorený, ktorý sa môže 

dopĺňať a aktualizovať o nové aktivity podľa rozvoja sektorov a podľa úspešne realizovaných častí 

programu rozvoja územia. Je zrejmé, že najmä v dnešnej dobe je veľmi zložité dokázať exaktne 

naformulovať prognózu rozvoja územia na dobu viac ako 5 rokov. Z tohto dôvodu je nesmierne 

dôležité akceptovať „živosť“ tohto dokumentu, nakoľko iba priebežným vyhodnocovaním situácie 

v obci, regióne a spoločnosti a následným aktualizovaním dokumentu je možné zabezpečiť jeho 

aktuálnosť a zmysluplnosť. 
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Finálna verzia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hincovce na roky 2015-

2020 bola spracovaná na základe pripomienok obecného zastupiteľstva.  
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