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Vstupná správa pre aktualizáciu strategického dokumentu PHRSR 
 

v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením 
vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 

 

Obec Poruba pod Vihorlatom   
 

Zadávateľ tvorby stratégie Obec Poruba pod Vihorlatom   
 

Identifikácia územnej samosprávy, 
pre ktorý sa dokument spracováva 

Obec Poruba pod Vihorlatom, IČO:  00325651   

Plánovacie obdobie 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 
 

Navrhovaný/menovaný gestor 
spracovania PHRSR a jeho 
kontaktné údaje 

Juraj Kriška, starosta obce Poruba pod Vihorlatom, Poruba 
pod Vihorlatom  175, 072 32 Poruba pod Vihorlatom, 
poruba@poruba.eu, 0905 244 620  
 

Navrhovaný/menovaný koordinátor 
prípravných prác spracovania 
PHRSR a jeho kontaktné údaje 

Juraj Kriška, starosta obce Poruba pod Vihorlatom, Poruba 
pod Vihorlatom  175, 072 32 Poruba pod Vihorlatom, 
poruba@poruba.eu,  0905 244 620 
 

Členovia prípravného 
tímu/spracovatelia vstupnej správy 

starosta obce Poruba pod Vihorlatom,  Juraj Kriška 
poslanci OZ obce Poruba pod Vihorlatom     

- JUDr. Alena BUKOVSKÁ,  +421910 354 956,  
alena.bukovska@minv.sk  

- Ing. Jana CIBEREOVÁ,  +421908 954 307,  
cibereova.jana@centrum.sk  

- Ing. Ladislav DOLINIČ,  +421905 233 449,  
lacidol@centrum.sk  

- Ing. Jana KOLESÁROVÁ, 421903 650 779,  
jkjkolesarova@gmail.com  

- Marek DEKAN,  +421908 921 322,  
marecekdekan@gmail.com  

- Rastislav IHNÁT, +421915 974 188, rastoihnat@azet.sk  
- Anton IĽKO, +421917 397 252, ilkoanton50@gmail.com  

zamestnanci obecného úradu Poruba pod Vihorlatom   
miestni podnikatelia a investori   
neziskové organizácie pôsobiace v obci Poruba pod Vihorlatom   
spolky, kluby 
Iveta Ondarišinová, administrátor, i.ondarisinova@azet.sk a kolektív 
 

 
A. Základné údaje o PHRSR 

 

1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať 

1.1. Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

 
Príprava dokumentu „Aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
Poruba pod Vihorlatom“  vyplýva z ukončenia platnosti prechádzajúceho strategického dokumentu, z 
legislatívnej povinnosti ale najmä nutnosťou reflektovať aktuálne výzvy, problémy a priority v rozvoji 
obce s dôrazom na zvyšovanie kvality života obyvateľov obce, podnikateľského prostredia, životného 
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prostredia a vedenia obce v kontexte nových prístupov k rozvoju územia, novej rozpočtovej politiky 
Slovenskej republiky, Európskej únie a iných zdrojov financií. 
 
Hlavné impulzy pre aktualizáciu PHRSR obce: 
a) koniec platnosti dokumentu PHSR na obdobie rokov 2014 – 2020; 
b) podmienka zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja; 
c) potreba prehodnotenia prioritných problémov obce; 
d) potreba prehodnotenia priorít a strategických cieľov pre ďalšie obdobie; 
e) nové možnosť čerpania nenávratných finančných prostriedkov – nové programové obdobie 
regionálnej politiky EÚ a nové rozvojové priority EÚ; 
f) definovanie národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj; 
g) nutnosť územnej spolupráce. 
 

1.2. Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje 

 
Hlavná výzva: Aktualizácia PHRSR obce Poruba pod Vihorlatom.  
Budúci dokument nadväzuje na nové programové obdobie regionálnej politiky EÚ a nových 
rozvojových priorít, EÚ, definovanie priorít Agendy do roku 2030, nové prístupy k rozvoju územia 
založené na kreativite, inováciách a udržateľnosti.  
Aktualizovaný dokument bude riešiť zadefinované problémy obce Iňačovce. Bude zohľadňovať 
rozvojové priority EÚ a možnosti, ktoré ponúka nové programové obdobie pre regionálnu politiku 
Európskej únie. 
Strategické ciele pre celé územie VÚC: 
SC 1 Zlepšiť služby pre obyvateľov a návštevníkov 
SC 2 Zlepšiť kvalitu životného prostredia 
SC 3 Rozvíjať inovačný a kreatívny potenciál 
SC 4 Rozvíjať regionálnu ekonomiku a miestne ekonomiky subregiónov 
SC 5 Európa bližšie  občanom 
 
Predbežná vízia a hlavný cieľ ako náčrt cieľového stavu po implementácii PHRSR: 
Hlavné výzvy a problémy, ktoré dokument rieši:   

- Zvýšenie energetickej účinnosti na budove MŠ + ZŠ 
- Výstavba nového Domu smútku 
- Rekonštrukcia chodníka v obci – 1. etapa  
- Rekonštrukcia chodníka v obci – 2. etapa 
- Protipovodňové opatrenia - úprava potoka a miestnych tokov 
- Vybudovanie cyklotrás, turistických chodníkov, informačných tabúľ 
- Modernizácia cintorína – vstup, vjazd, parkové a parkovacie plochy, osvetlenie, chodníky 
- Zriadenie kamerového systému 
- Výstavba relaxačno-športovej zóny na futbalovom ihrisku 
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 
- Príprava plôch pre IBV, výstavba IBV 
- Rozšírenie výstavby vodovodu a kanalizácie, prípadná rekonštrukcia 
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

 
Ďalšou oblasťou je kvalitná a dostupná služba pre obyvateľov - sociálne služby, školstvo, kultúra, 
rozvoj cestovného ruchu, ochranu životného prostredia v obci a chránených území, ktoré sa tu 
nachádzajú - Natura 2000.  
Bezpečnosť je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločnosti a predstavuje kritický faktor 
kvality života obyvateľov, kvality podnikateľského prostredia, či regionálneho rozvoja. Napr. 
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programy prevencie a protispoločenskej činnosti za predpokladu plnohodnotnej integrácie oblasti 
bezpečnosti do stratégie rozvoja.  
Zároveň aj problematiku udržateľnej energetiky a osobitne jej koordinácie v území obce a zlepšiť 
efektivitu verejnej správy. Smart obec vytvára pozitívnu stopu namiesto minimalizácie negatívnej 
stopy zanechávajúcej pri svojej existencii. To znamená, že sú zamerané skôr na vytváranie pozitívnych 
vplyvov na prostredie, spoločnosť, ekonomiku, či kultúru, ako na riešenia svojho negatívneho vplyvu 
na životné prostredie, nezamestnanosť. 
 

1.3. Hlavné  ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie 

 
Hlavný cieľ: Zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce Poruba pod Vihorlatom. 
Vízia rozvoja tohto dokumentu do roku 2030: obec sociálnejšia, zelenšia, atraktívnejšia pre 
návštevníkov, inteligentnejšia a pracovne aktívnejšia obec. Rozvíjať celú obec v oblasti 
konkurencieschopnosti, udržateľnosti, ekonomiky, ponuke turistiky a rekreácie, skvalitnením služieb, 
zdravým prostredím s modernou samosprávou. Zároveň bude dokument vypracovaný v súlade s 
cieľmi a prioritami príslušných regionálnych a národných strategických dokumentov. 
Hlavný cieľ bude naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov:  
- Budovať konkurencieschopnú miestnu ekonomiku s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné 
prostredie 
- Riešiť problematiku udržateľnej energetiky a koordinácie v území a identifikovať relevantné trendy 
a impulzy, problematiku výstavby, ciest, chodníkov a dopravy 
- Vytvárať podmienky pre spokojný život v modernej obci s kvalitnými službami 
- Ponúkať kvalitné vzdelanie v MŠ 
- Chrániť životné prostredie a zdravie obyvateľov 
- Skvalitniť služby v oblastiach bývania, finančného začlenenia, zdravia, vzdelania, zamestnanosti. 
- Zapojiť verejnosť do rozvoja obce  
- Zvyšovať kvalitu života v obci s dôrazom na zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií 
- Zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu v obci aj súťažou: 
https://poruba.eu/wp-content/uploads/2021/06/Sutaz-s-1.-vychodoslovenskou-OZV.pdf 
- Rozvíjať chránené územia Natura 2000: 

- Chránené vtáčie územie Vihorlatské Vrchy - (SK CHVU035) – 1.stupeň ochrany 
- Chránená krajinná oblasť (CHKO) Vihorlat – 2. stupeň ochrany 
- Národná prírodná rezervácia (NPR) NPR Jovsianska hrabina – 5. stupeň ochrany, 
- Časť jadrovej zóny „Karpatský bukový prales“ – územie zapísané do zoznamu svetového 
- prírodného dedičstva UNESCO v roku 2007. 
- významný krajinný prvok v predmetnom území tvoria = krajinný priestor Porubského potoka 
- a Mysliny, regionálny biocentrum Karná, nadregionálne biocentrum „Morské Oko - Vihorlat“, 
- nadregionálny biokoridor „Čierna voda 
- nadregionálne biocentrum Morské oko - Vihorlat, 
- regionálne biocentrum Karná. 

 

2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu 

2.1. Charakter dokumentu 

 
Ide o aktualizáciu existujúceho dokumentu PHSR obce Poruba pod Vihorlatom. 
 

2.2. Body obsahu PHRSR 

 
Obsah aktualizovaného dokumentu: 
1. Úvod 
- základné východiská aktualizácie dokumentu. 
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2. Analytická časť 
- Identifikácia územia; 
- socio-ekonomická analýza; 
- územno-technická analýza; 
- prírodno-environmentálna analýza; 
- SWOT analýza. 
3. Strategicko-programová časť 
- vízia rozvoja a hlavný cieľ; 
- rozvojová stratégia - ciele a priority rozvoja; 
- definovanie cieľov; 
- priority rozvoja; 
- popis rozvojovej stratégie – zoznam opatrení a aktivít podľa prioritných oblastí. 
4. Realizačná časť 
- inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácia PHRSR; 
- systém monitorovania a hodnotenia PHRSR. 
5. Finančná časť 
- možnosti financovania jednotlivých aktivít. 
6. Záver 
7. Prílohy 
 

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, problémy, ciele 
a geografický rozmer PHRSR 

 
V návrhu PHRSR sa uvažuje s variantným riešením. 
 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti za 
jednotlivé kroky  

Fáza/ 
Krok 

Obsah Začiatok 
fázy 

Koniec 
fázy 

Zodpovedná 
osoba/partner 

1. Identifikácia potreby a impulzov k 
vypracovaniu aktualizácie PHRSR obce 
Poruba pod Vihorlatom a rozhodnutie 
o začatí prípravných prác 
 

06/2021 07/2021 Gestor PHRSR 

2. Prípravné práce, spracovanie a schválenie 
Vstupnej správy 
 

08/2021 08/2021 Gestor PHRSR 

3. Inventarizačná, analytická a prognostická 
fáza tvorby aktualizácie PHRSR 
 

09/2021 09/2021 Gestor PHRSR 

4. Stanovenie strategického smerovania, priorít 
a strategických cieľov PHRSR 
 

09/2021 09/2021 Gestor PHRSR 

5. Návrh vlastnej stratégie – strategického 
prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie 
vízie a cieľov 
 

09/2021 09/2021 Gestor PHRSR 

6. Nastavenie implementácie, financovania, 
monitorovania a vyhodnocovania PHRSR 
 

10/2021 10/2021 Gestor PHRSR 
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7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR 11/2021 11/2021 Obecné 
zastupiteľstvo 
obce Poruba pod 
Vihorlatom  
 

5. Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom  

Názov dokumentu  Subjekt, ktorý 
dokument 
obstaral/schvaľoval 

Časové 
zameranie 

Relevantnosť 
k spracovávanému 
PHRSR 

Agenda 2030 – národné priority 
 

Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska 
do roku 2030 
 

Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 
 

Národný investičný plán Slovenskej 
republiky na roky 2018-2030 
 

Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 

Operačný program Slovensko 2021 – 
2027 (prostredníctvom IUS – 
Integrovanej územnej stratégie) 

Ministerstvo 
investícií, 
regionálneho 
rozvoja a 
informatizácie 
(MIRRI) 
 

Do roku 2027 vysoká miera 

Plán obnovy EÚ 
 

Úrad vlády SR Do roku 2027 vysoká miera 

Národná stratégia regionálneho a 
územného rozvoja SR do roku 2035 

Ministerstvo 
dopravy, výstavby a 
regionálneho 
rozvoja SR 
 

Do roku 2035 vysoká miera 

Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja 
SR do roku 2030 s výhľadom do roku 
2050 
 

Úrad vlády SR Do roku 2050 vysoká miera 

Envirostratégie SR 2030 
 

Úrad vlády SR Do roku 2030 vysoká miera 

RADA PARTNERSTVA 
KOŠICKÉHO KRAJA pre integrovaný 
územný rozvoj 
 

KSK Do roku 2027 vysoká miera 

Strategické dokumenty KSK 
 

KSK Do roku 2027 vysoká miera 

SPR Strategicko plánovací región 
Dolný Zemplín Michalovsko 
Sobransko 
 

KSK Do roku 2027 vysoká miera 

UMR Územie udržateľného 
mestského rozvoja Michalovce 
 

Okres Michalovce Aktuálny vysoká miera 
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PHSR obce Poruba pod Vihorlatom  
na obdobie rokov 2014 – 2020 
 

Obec Poruba pod 
Vihorlatom   

Pôvodný nízka miera 

Akčný plán rozvoja obce Poruba pod 
Vihorlatom 2019 – 2023 
 

Obec Poruba pod 
Vihorlatom   

Do roku 2023 stredná miera 

Komunitný plán sociálnych služieb 
obce Poruba pod Vihorlatom 
Programovacie obdobie 2019 – 2023 
 

Obec Poruba pod 
Vihorlatom    

Do roku 2023 stredná miera 
 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PORUBA POD 
VIHORLATOM 2014  

Obec Poruba pod 
Vihorlatom    
 

Aktuálny vysoká miera 
 

6. Orgán kompetentný na prijatie PHRSR 

 
Schvaľovať Vstupnú správu bude starosta obce Poruba pod Vihorlatom ako Gestor. 
Aktualizáciu PHRSR bude schvaľovať Obecné zastupiteľstvo obce Poruba pod Vihorlatom. 
 

 
B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR 

 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje 

Finančné zdroje V rozpočte obce sa uvažuje s finančnými prostriedkami na 
prípravu a spracovanie Aktualizácie PHRSR pre obec Poruba 
pod Vihorlatom. Predbežný odhad potrebných finančných 
prostriedkov na prípravu a realizáciu PHRSR 1 000,00 €. 

Ľudské zdroje Dokument vypracujú: 
a) gestor, koordinátor – starosta obce; 
b) určení poslanci OZ; 
c) administrátor; 
d) iní socio-ekonomický partneri podľa záujmu a potreby.  

Materiálne zdroje Materiálno-technické zabezpečenie poskytne Obecný úrad 
obce Poruba pod Vihorlatom.  

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

 
Očakávané efekty implementácie Aktualizovaného PHRSR obce Poruba pod Vihorlatom: 
a) definovanie hlavných výziev pre obec; 
b) riešenia pre jednotlivé oblasti s dosahom až do roku 2030; 
c) spolupráca socio-ekonomických partnerov; 
d) možnosti získania externých finančných zdrojov; 
e) dosiahnutie zadefinovaných priorít obce Poruba pod Vihorlatom s dosahom do roku 2030.  
 

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR 

 
1. Personálne riziko -nedostatočný počet osôb poskytujúcich informácie formou dotazníka; 
nedostatočná participácia jednotlivých aktérov na aktualizácii PHRSR; nedostatočné zapojenie socio-
ekonomických partnerov pri aktualizácii dokumentu. 
2. Riziko pri spracovaní dokumentu – nedostatočný časový harmonogram. 
3. Riziko nepripravenosti strategických dokumentov, z ktorých čerpá tento dokument PHRSR. 
4. Riziko nepripravenosti čerpania finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov zo štátu. 
5. Riziko negatívneho vplyvu na životné prostredie pri realizácii konkrétnych aktivít. 
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6. Riziko zmeny politických priorít. 
7. Riziko vplyvu pandémie COVID na ekonomický vývoj. 
 

 
C. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej verejnosti vrátane 
jej združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1.  Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce 

 
Obecný úrad Poruba pod Vihorlatom   
Obec Poruba pod Vihorlatom    
Obyvatelia obce Poruba pod Vihorlatom  
Súkromné podnikateľské subjekty 
Socio-ekonomickí partneri pôsobiaci na území obce Poruba pod Vihorlatom  
   

1.2. Definovanie dotknutej verejnosti 

 
Obyvatelia obce Poruba pod Vihorlatom. 
 

1.3. Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia 
partnera 

Hlavná motivácia 
partnera pre 
spoluprácu 

Kapacita pre 
zapojenie do 
tvorby PHRSR 

Návrh 
inštitucionalizácie 
partnerstva resp. 
využitia existujúcej 

Návrh kľúčových 
fáz zapojenia 
partnera 

Poslanci OZ 
spoločenské 
organizácie 
v obci a 
ostatná 
verejnosť obce 
Poruba pod 
Vihorlatom 

Identifikácia 
problémov, návrh 
riešení 

Naštudovanie, 
pripomienkovanie 
spracovaných 
materiálov 

V prípade potreby 
pomoc pri 
spracovaní 
konkrétnej časti 
dokumentu 

Fáza 3 až 6 

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby 
stratégie 

Juraj Kriška, starosta obce Poruba pod Vihorlatom,   

Koordinátor 
prípravných prác  

Juraj Kriška, starosta obce Poruba pod Vihorlatom,   

Koordinátor 
tvorby stratégie 

Juraj Kriška, starosta obce Poruba pod Vihorlatom,   

Členovia 
riadiaceho 
výboru 

Juraj Kriška, starosta obce Poruba pod Vihorlatom,   
poslanci OZ obce Poruba pod Vihorlatom     

Tím pre 
koordináciu 
tvorby 
a implementácie 

starosta obce Poruba pod Vihorlatom,   
poslanci OZ obce Poruba pod Vihorlatom     
zamestnanci obecného úradu Poruba pod Vihorlatom 
Iveta Ondarišinová a kolektív 
 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy 

Pracovné tímy v strategicko-plánovacích 
regiónoch a ich koordinátori 

Tematické pracovné tímy a ich koordinátori 



 Vstupná Správa pre aktualizáciu strategického dokumentu PHRSR obce Poruba pod Vihorlatom   

Strana 8 z 8 
 

Pracovný tím pre aktualizáciu dokumentu 
pre obec Poruba pod Vihorlatom.   

Vzhľadom na počet členov tímu nebudú ďalej 
vyčlenené konkrétne pracovné tímy. 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a doplnení niektorých zákonov 

 
Obec Poruba pod Vihorlatom; 
Okresný úrad Michalovce; 
Orgány štátnej správy; 
Implementácia dokumentu nepredpokladá priamy vplyv na zhoršenie životného prostredia. 
 

3. Dotknuté susedné štáty 

 
Obec Poruba pod Vihorlatom  sa nenachádza v regióne susediacom s iným štátom, takže sa 
neočakáva žiadny vplyv na susedné štáty. Cezhraničný vplyv implementácie PHRSR sa neočakáva. 
 

 


