
 

PLÁN HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA 

OBCE MALÉ OZOROVCE NA ROKY 2016 AŽ 2022 

 
 Plán vychádza z priorít obce na najbližší strednodobý horizont, ktoré chce obec Malé Ozorovce 

realizovať.   

 Plán hospodárskeho rozvoja obce je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC - 

Košického kraja. Je vypracovaný v súlade s vôľou a záujmami občanov obce vyjadrenými v dotazníku 

vypracovanom v apríli 2011. Vychádza z faktu, že základom kvalitného a spokojného života v malej 

komunite, akou je naša obec,  je kvalitné životné prostredie, dostatok pracovných príležitostí, bezpečnosť 

a pevne definovaný poriadok. Je systematicky aktualizovaný na možnosť čerpania finančných prostriedkov 

zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – Štátneho rozpočtu SR a vlastných finančných prostriedkov obce 

na obdobie rokov 2016 – 2022. 

 

 Hlavné priority na roky 2016 – 2022: 

Priorita č. 1 

Vypracovanie konceptu udržateľného ekonomického a sociálneho rozvoja a vybudovanie 
infraštruktúry na podnikanie a vytváranie pracovných príležitostí pre občanov obce i blízkeho okolia, 
budovanie lokálnej ekonomiky vychádzajúcej z prirodzených predpokladov tejto lokality a populácie, 
založenie sociálneho podniku, alebo inej formy podnikania obce, ktorý by zabezpečil dlhodobé 
zamestnanie občanov obce, ktorí majú problém uplatniť sa na trhu práce 
  

Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, komerčné úvery, štrukturálne fondy EÚ a štátny rozpočet SR – roky 

2016 – 2020 

 

Rozvoj ekologického separovania a spracovania technického komunálneho odpadu, využitie 

biologického odpadu  

Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, komerčné úvery, štrukturálne fondy EÚ a štátny rozpočet SR – roky 

2016 – 2020 

 

Vybudovanie zariadení na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 

Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, komerčné úvery, štrukturálne fondy EÚ a štátny rozpočet SR – roky 

2016 – 2020 

 

Zvyšovanie kvality životného prostredia v obci a okolí, ako základného predpokladu zdravého vývoja, 

adaptácia na klimatické zmeny a mitigácia následkov klimatickej zmeny, zastavenie degradácie 

vodných zdrojov a pôdy, budovanie zelenej a modrej infraštruktúry, vybudovanie stálych 

vodozádržných, akumulačných  prvkov a vodných plôch v katastri obce Malé Ozorovce  

Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, štrukturálne fondy EÚ, súkromné nadácie a fondy a štátny rozpočet 

SR - roky 2016 – 2022 

 

Priorita č. 2  Infraštruktúra 

 

Vytvorenie stratégie nakladania s vodami, v súčinnosti s občanmi obce 

Zdroje: Štátny rozpočet, fondy EÚ, vlastné finančné prostriedky - roky 2016 – 2017 

 



Vybudovanie centralizovaného alebo decentralizovaného systému na  akumuláciu a čistenie 

odpadových vôd a vodovodu, manažment vôd v intrasviláne obce 

Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, štrukturálne fondy EÚ, súkromné nadácie a fondy a štátny rozpočet 

SR – roky 2017 – 2022 

 

Vytvorenie oddychových zón v katastri obce 

Štrukturálne fondy EÚ – vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 2022 

 

Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce a zníženie energetickej náročnosti budov kultúrneho domu, 

obecného úradu a budovy bývalej školy o 40%  
Zdroje: Štrukturálne fondy EÚ a štátny rozpočet SR, vlastné zdroje, nadácie  – roky 2016 až 2022 

 

Rekonštrukcia strechy a fasády  obecného úradu a budovy bývalej školy 

Zdroje: Štrukturálne fondy EÚ a štátny rozpočet SR, vlastné zdroje, nadácie – roky 2016 až 2022 

 

Výstavba altánov s posedením pri obecnom úrade, pri prameni Gereč, lavičiek pri obecnom úrade, 

cintoríne, výstavba detského ihriska, postavenie zadného oplotenia v šírke 31 m – medzi pani 

Gupkovou a multifunkčným ihriskom 

Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, fondy EÚ a štátny rozpočet SR – roky 2016 – 2022 

 

Urbanistické riešenie námestia obce medzi kostolmi a kultúrnym domom a obecným úradom, 

kamenné terasy, fontána, výsadba zelene, lavičky 

Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, fondy EÚ a štátny rozpočet SR – roky 2016 - 2022 

 

Výstavba nádrže vodojemu o kapacite 60 až 100 m3 vody na Gereči 

Zdroje: Vlastné finančné zdroje, zdroje EÚ, štátny rozpočet, roky 2016 – 2022 

 

Vybudovanie autobusových nástupiští a zastávok na hornom a dolnom konci obce  

Zdroje: Vlastné finančné zdroje, rok 2016 – 2022 

 

Vybudovanie pergol, zvonice, kolumbária na cintoríne, osadenie lavičiek, výsadba zelene, privedenie 

vody do domu smútku, vybudovanie technickej miestnosti 

Zdroje: Vlastné finančné zdroje, rok 2016 – 2022 

 

Rekonštrukcia ciest a vybudovanie chodníkov, rigolov v intraviláne a extraviláne obce, úžitkovej cesty 

ku prameňu Gereč 

Zdroje: Štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet, VÚC KE, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 2022 

 

Rekonštrukcia veľkého ihriska, oplotenia a technickej infraštruktúry na ihrisku 

Zdroje: Štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet, VÚC KE, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 2022 

 

Vykopanie studne na cintoríne 

Zdroje: Štátny rozpočet, VÚC KE, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 2022 

 

Vybudovanie odstavnej plochy nad cintorínom  a odstavnej plochy v intraviláne obce 

Zdroje: Štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet, VÚC KE, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 2022 

 

Včelnica - úprava plôch pre včelnicu nad cintorínom, oplotenie, technické zázemie, chodník 

Zdroje: Štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet, VÚC KE, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 2022 

 

Výstavba technického zázemia, odstavnej plochy pre traktor s príslušenstvom 

Zdroje: Štrukturálne fondy EÚ, štátny rozpočet, VÚC KE, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 2022 

 

Výstavba nájomných bytov pre  mladých ľudí, aby neodchádzali z obce a zvyšovali tak jej pracovný aj 
intelektuálny potenciál.  



Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, komerčné úvery, ŠFRB, štátny rozpočet, finančné prostriedky 

potenciálnych záujemcov o bývanie – roky 2016 – 2022 

Priorita č. 3 

Podpora obecného detského a folklórneho súboru dospelých a športových a kultúrnych aktivít 

Zdroje: Súkromní darcovia, štátny rozpočet, fondy EÚ, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 2022 

 

Rekonštrukcia a obnova kultúrno-historických pamiatok  
Zdroje: Vlastné finančné prostriedky, dary, fondy EÚ a štátny rozpočet SR,  – roky 2016 – 2022 

 

Vytvorenie podmienok pre kultúru a aktívny odpočinok pre starších občanov obce 

Zdroje: Súkromní darcovia, príspevková organizácia, štátny rozpočet, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 

2022 

 

Podpora občianskych združení, neziskových organizácií a ich aktivít 

Zdroje: Súkromní darcovia, príspevková organizácia, štátny rozpočet, vlastné finančné zdroje, roky 2016 – 

2022 

 


