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Združenie obcí Mikroregiónu Poondavie
je záujmové združenie, ktoré vzniklo 4. júna
1996. Základnými prirodzenými hranicami
proklamovaného územia je v severovýchodnej
časti mikroregiónu Pozdišovská pahorkatina,
západnú časť a hranicu tvorí niva rieky
Ondavy. Združenie predstavuje zoskupenie 14
obcí. Členmi združenia sú nasledujúce obce:
Bánovce
nad
Ondavou,
Bracovce,
Falkušovce,
Horovce, Kačanov, Ložín,
Malčice, Markovce, Moravany, Petrikovce,
Rakovec nad Ondavou, Trhovište, Tušice
a Tušická Nová Ves.
Združené obce sú previazané svojím
vzájomným historickým vývojom, kultúrnymi
pamiatkami a prírodnými krásami malebného
povodia uprostred Východoslovenskej nížiny.
Hlavnou myšlienkou a úlohou združenia pri
jeho zakladaní bolo spoločné zastupovanie
záujmov obcí voči štátu, nadnárodným
organizáciám a ostatným subjektom, realizácia
vzájomnej
spolupráce pri
presadzovaní
verejného záujmu všetkých obyvateľov
predmetnej oblasti. Na základe výmeny
skúseností v najširšom meradle a v koordinácii
činností by obce združené v mikroregióne chceli dosiahnuť dynamiku a akceleráciu vo všetkých
oblastiach regionálneho rozvoja, s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tejto lokality,
zabezpečiť jej ďalší sociálno-hospodársky rozvoj a celkový ekonomický rast.
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BÁNOVCE NAD ONDAVOU
Z histórie obce

Najstaršia písomná zmienka o obci je v listine jágerskej kapituly z roku 1329.
Vznik Bánoviec súvisí so staršou zaniknutou osadou Kupona na pravom brehu Ondavy. Na
mieste dnešnej obce bol pravdepodobne majer, kam chodievali obyvatelia Kupony pracovať a
nakoniec sa tu natrvalo usadili.
Starý zvon z kuponskej kaplnky je ako spomienka na Kuponu umiestnený v bánovskej
zvonici. Osídlenie Bánoviec je doložené pohrebiskom skupiny východoslovenskej mohylovej
kultúry z konca eneolitu a začiatku doby bronzovej. V polovici 15.storočia ovplyvnilo celý
Zemplín bratrícke hnutie. Osobitné postavenie mala bánovská bratrícka posádka v počte
500 mužov.
Bánovce nad Ondavou a ich názov sú v historických prameňoch postupne uvádzané ako
Banoch /1342/, Banowsze /1773/, Bánovce/1920/ a od r.1927 Bánovce nad Ondavou.
Väčšina majetkov a poddanských domácností postupne patrila v tejto lokalite Sirmayovcom,
Starayovcom, Ysepyovcom, Cselyovcom, Doboyvcom, Lobkoviczovcom. Okolo r.1600 žilo v
Bánovciach 18 poddanských domácností a okrem nich tu stáli 3 kúrie bánovských zemanov.
Určitým medzníkom v histórii bola vzbura proti pánom, v lete 1831 na Zemplíne, ktorej sa
zúčastnili aj Bánovčania.
V 70.rokoch 19.storočia sa stali Bánovce nad Ondavou významnou strediskovou obcou.
Dopomohlo k tomu dobudovanie železničnej trate v r.1875, keď sa obec stala obchodnou
križovatkou. V roku 1875 sa do Bánoviec presťahoval poštový a notársky úrad, ku ktorému
patrili obce Trhovište, Laškovce, Ložín, Bracovce, Falkušovce a Kačanov. Význam
Bánoviec nad Ondavou vzrástol pritom aj ekonomicky, a to zásluhou syrárne a možnosti
trhového a jarmočného predaja domácich výrobkov v Michalovciach
Obec Bánovce nad Ondavou má dvoch významných rodákov.
• Pavol Horov /25.5.1914 - 29.9.1975/, vlastným menom Pavol Horovčák, jeden z
najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej povojnovej poézie.
• Ivan Popovič /nar. 16.10.1944/, všestranný umelec, autor 80 animovaných filmov,
mnohých dokumentárnych filmov, kresleného humoru a ilustrácií.
V obci sú tri nehnuteľné pamiatky:
•
•
•

Štvorhranná tesárska zvonica z 20.rokov 20. storočia
Osemuholníková pohrebná kaplnka rodiny Lehotských, ktorá bola
zakomponovaná ako súčasť novovybudovaného rímskokatolíckeho kostola,
Empírová kúria, bloková pozdĺžna stavba so stredným rizalitom, podopretá štyrmi
toskánskymi stĺpmi,
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Priority obce BÁNOVCE NAD ONDAVOU
Na základe spoločného stretnutia s predstaviteľom – štatutárnym zástupcom obce Bánovce nad
Ondavou, starostkou p. Ľudmilou Ďurčákovou, boli definované priority, ktoré by mali byť v dohľadnej
dobe riešené v katastrálnom území pre celkový rozvoj a obnovu obce.
V diskusii boli prezentované aj záujmy časť priorít riešiť pomocou finančnej pomoci zo zdrojov
štátneho rozpočtu a podporných zdrojov EÚ.
Obec Bánovce nad Ondavou je zadelená mimo záujmového územia inovačných pólov rastu

AKTIVITY
1. VYBUDOVANIE CHODNÍKOV A MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Charakteristika priority obce:
Dôvodom zámeru obce Bánovce nad Ondavou vybudovať, respektíve zrekonštruovať miestne
komunikácie a chodníky v obci je nepostačujúci stav chodníkov vo vzťahu na blízkosť hlavnej
komunikácie k obytným domom. Zlepšenie kvality komunikácií a chodníkov v obci zvýši bezpečnosť jej
obyvateľov v rámci cestnej premávky a zlepší aj celkový ráz obce. Obec má chodníky a komunikácie
vysporiadané, sú v majetku obce.
Pripravenosť realizátora:
Celkové náklady potrebné na realizáciu tejto priority sú vyčíslené na 13 až 14 mil. Sk, z toho náklady
samostatne na vybudovanie chodníkov činia cca 5 mil. Sk. Obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte
obce sumu 30 tisíc korún na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Potreby k možnosti realizácie priority:
•

Príprava projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby

•

Realizácia stavebného konania pre vydanie stavebného povolenia k predmetnej
priorite

MOŽNOSTI PODPORY AKTIVITY ZO ZDROJOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A EÚ:
Realizácia danej priority je možná cez program podpory z fondov EÚ – Program Rozvoja Vidieka
v opatrení
SKUPINA OPATRENÍ 3.4 OBNOVA A ROZVOJ
OBCÍ, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A SLUŽIEB
OPATRENIE 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ
Oprávnené činnosti v opatrení:
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
miestnych ciest, lávok, mostov;
• výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia chodníkov,
Typ podporených aktivít
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
miestnej
technickej
infraštruktúry
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•

(dopravná infraštruktúra, vodohospodárska infraštruktúra a ďalšia technická infraštruktúra);
zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky).

Oprávnené výdavky
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania;
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt.
Intenzita pomoci - Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 100 % (75% EÚ,
25% SR).
2. OPRAVA MATERSKEJ ŠKOLY
Charakteristika priority obce:
V obci Bánovce nad Ondavou sa nachádza materská škola, ktorú v súčasnosti navštevuje 21 žiakov,
všetko sú deti miestnych obyvateľov. Budova materskej školy ako aj pozemok, na ktorom škôlka stojí,
je v majetku obce a je potrebná jej rekonštrukcia.

Pripravenosť realizátora:
Nie je vypracovaná projektová dokumentácia
k predmetu rekonštrukcie, k dispozícii nie je
rozpočet stavby a nie je vydané stavebné
povolenie k rekonštrukcii. Vzhľadom k daným
skutočnostiam
obec
neplánuje
žiadať
o podporu zo zdrojov EÚ.

MOŽNOSTI PODPORY AKTIVITY ZO ZDROJOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A EÚ
Realizácia danej priority nie je možná cez program
podpory z fondov EÚ – Program Rozvoja Vidieka
kam je obec zaradená, tento program nezahŕňa
súbor
opatrení
pre
možnosti
obnovy
a rekonštrukcie školských zariadení.
Na základe vyššie uvedených skutočností,
navrhneme realizáciu aktivity rekonštrukcie
materskej školy čiastočne realizovať zo zdrojov
Ministerstva financií cez výnos č. 26825/2005–441
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií Slovenskej republiky.
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3. VYBUDOVANIE KANALIZÁCIE

Charakteristika priority obce:
V obci Bánovce nad Ondavou nie je vybudovaná kanalizačná sieť, ani ČOV. Táto priorita obce je
spoločná a špecifická pre viaceré obce Mikroregiónu Poondavie. Obec Bánovce nad Ondavou nie je
združená v Národnom projekte JUŽNÝ ZEMPLÍN, v rámci ktorého sa počíta s vybudovaním kanalizácie
a následným
napojením
sa
na
čistiareň odpadových vôd v obci
Odorín, v kooperácii s VVS, a.s., ale je
zaradená
medzi
aglomerácie
s počtom EO
nad 2000 spolu s
obcou
Trhovište
z Národného
programu
SR
pre
vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS.
Pripravenosť realizátora:
Vybudovanie
kanalizácie
v obci
Bánovce nad Ondavou je v súčasnosti
na úrovni zámeru obce a plánu
spolupráce
v súčinnosti
so
spoločnosťou VVS, a.s. v štádiu
potrebnej prípravy pre prezentovanú
aglomeráciu. Je pripravená projektová dokumentácia, k dispozícii je aj predbežný rozpočet stavby, ale
je potrebná aktualizácia uvedených dokumentov na dnešné cenové pomery a zladenie projektovej
dokumentácie pre spoločnú stavbu aglomerácie spolu s obcou Trhovište.
Potreby k možnosti realizácie priority:
•

Potreba realizácie projektovej dokumentácie pre spoločnú aglomeráciu s obcou
Trhovište,

•

Realizácia stavebného konania a vydanie vodohospodárskeho stavebného povolenia
pre danú stavbu

MOŽNOSTI PODPORY AKTIVITY ZO ZDROJOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A EÚ:
Realizácia danej priority je možná cez program podpory z fondov EÚ – Operačného programu životné
prostredie(OP ŽP) kam je obec zaradená medzi aglomerácie s počtom EO nad 2000 spolu s obcou
Trhovište z Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Riadiaci orgán pre
OP ŽP - Ministerstvo životného prostredia SR.
Priorita spadá pod 1.2 Operačný cieľ č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Zameranie operačného cieľa 1.2
Hlavným zameraním operačného cieľa 1.2 je zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených
na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych
odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami
SR voči EÚ.
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Skupiny oprávnených aktivít
Pre dosiahnutie operačného cieľa 1.2 (v súlade s jeho zameraním) budú oprávnené aktivity - podľa
Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, ktorý vychádza z Plánu rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov
rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska - výstavba, rozšírenie
a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd
a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách;
Podpora sa poskytne len na projekty určené pre aglomerácie, ktoré sú v súlade s Národným
programom SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd,
ktorý vychádza z Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR okrem
skupiny aktivít V. a VI. Podpora bude poskytnutá projektom, ktoré riešia celú aglomeráciu a tá je
vyriešená v prípade, ak je pripojených na verejnú kanalizáciu cca 90 – 95 % existujúcich producentov
v závislosti od miestnych podmienok a ČOV je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením
vlády SR č. 296/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
Napĺňanie operačných cieľov 1 a 2 je možné riešiť aj kombinovanými projektmi na realizáciu
oprávnených aktivít zameraných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie
odpadových vôd, čím sa dosiahne efektívnejšie nakladanie s finančnými zdrojmi, pričom každá aktivita
bude posudzovaná podľa stanovených oprávnených aktivít operačných cieľov a obmedzení vo vzťahu
k oprávneným/neoprávneným výdavkom.
4. REKULTIVÁCIA NELEGÁLNEJ SKLÁDKY
Charakteristika priority obce:
V obci Bánovce nad Ondavou sa nachádzajú tri nelegálne skládky komunálneho odpadu, z toho jedna
svojou veľkosťou dominuje v obecnom katastri a jej vytvorenie nebolo povolené. Existencia hlavne
tejto nelegálnej skládky je pre obyvateľov obce veľmi bolestivá, preto je zámerom obce jej
rekultivácia.
Pripravenosť realizátora:
Rekultivácia
skládky
je
v tejto
fáze
pripravenosti zatiaľ iba vo forme zámeru
obce. V súčasnej dobe ešte nie je pripravená
projektová dokumentácia a ani s tým spojené
finančné zaťaženie nie je vyčíslené. Je
vypracovaná štúdia na rekultiváciu, ale je
potrebné ju aktualizovať vo vzťahu na jej
časovú neaktuálniosť.
Potreby k možnosti realizácie priority:
• Aktualizácia štúdie a jej rozpočtu
rekultivácie skládky, táto je postačujúca pre
žiadosť na finančnú podporu z
ENVIROFONDU
• Realizácia stavebného konania a vydanie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.
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MOŽNOSTI PODPORY AKTIVITY ZO ZDROJOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A EÚ:
Realizácia danej priority nie je možná cez program podpory z fondov EÚ – Operačného programu
životné prostredie(OP ŽP) kam sú
oprávnene zaradené iba skládky
komunálneho odpadu, ktoré boli
obcami vytvorené legálne.
Na
základe
vyššie
uvedených
skutočností, navrhneme realizáciu
aktivity rekultivácie nelegálnej skládky
v obci hľadať v riešení podania
projektu na ENVIROFOND, kde
rekultivácie divokých a nelegálnych
skládok sú podporované.

5. VYBUDOVANIE DETSKÉHO MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA A ODDYCHOVEJ ZÓNY
Charakteristika priority obce:
V na pozemkoch pri futbalovom štadióne v obci Bánovce nad Ondavou, ktoré sú v majetku obce je
plánované využitie priestorov na realizáciu multifunkčného detského ihriska, ktoré bude spĺňať aj
funkciu oddychovo-rekreačnej zóny.

Pripravenosť realizátora:
Pre danú aktivitu je pripravená projektová
dokumentácia. K dispozícii je rozpočet stavby
a celkové náklady na vybudovanie ihriska sú
vyčíslené na 180 tisíc Sk. V súčasnej fáze nie
je vydané stavebné povolenie, ale na jeho
realizácii obec pracuje.

Možnosti podpory aktivity zo zdrojov
štátneho rozpočtu a EÚ:
Realizácia danej priority je možná cez
program podpory z fondov EÚ – Program
Rozvoja Vidieka v opatrení
SKUPINA OPATRENÍ 3.4 OBNOVA A ROZVOJ
OBCÍ, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A SLUŽIEB
OPATRENIE 3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO
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Rozsah a činnosti v tomto program - oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi
opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ, ako napríklad:
•
•
•

rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých), tržníc
(vrátane krytých), pod.;
rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom, dom
smútku) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem
stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR (ďalej len „MK SR“) v registri
nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.

Typ podporených aktivít
•
•
•

rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry;
rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského významu;
investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity.
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Analýza možností hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bánovce nad Ondavou

Podklady
pre vypracovanie sociálno-ekonomickej analýzy obce Bánovce nad Ondavou
Názov obce
Starosta obce
Zaradenie obce podľa pólov
Veľkosť katastrálneho územia obce (v Ha)
Rozpočet obce

Bánovce nad Ondavou
Ľudmila Ďurčáková
Mimo inovačných pólov rastu
1 223 Ha
príjem celkom: 5.352.000,dane a zo št. rozpočtu: 3.865.000,OBYVATEĽSTVO

Počet obyvateľov
Trvale prítomných

720
720

0-14 rokov
15-59 - muži
15-54 - ženy

- 101
- 247
- 186

Počet obyvateľov vo veku
60 rokov a starší - muži
55 rokov a staršie - ženy
Počet obyvateľov rómskeho etnika

- 121
- 65
-0

BYTOVÝ A DOMOVÝ FOND
Počet bytov spolu
Trvale obývaných

- 240 domov
v rodinných domoch
v bytových domoch
v rodinných domoch
v bytových domoch

Neobývaných
Počet domov využívaných
pre rekreáciu

- 203
-0
- 20
-0

- 17
EKONOMICKÁ AKTIVITA A PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

Počet ekonomicky aktívnych
- 307
obyvateľov
v mieste bydliska
z toho
odchádzajúcich za prácou
Obchádza za prácou - kam
- Michalovce, Košice
počet
Nezamestnaní
percento

- 3%
- 97%
- 60
- 8,5%

SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
Základná škola
Základná škola sa v obci nenachádza.
Počet - žiaci odchádzajúci do
Počet žiakov školy
- 120
iných obcí
Vymenovať obce – kam
Počet tried
- Trhovište, Michalovce
Rozdelenie počtov
1-4
5-9

Počet - žiaci odchádzajúci do
iných obcí
Vymenovať obce – kam

- 47
- 73

Počet základných učební
Žiakov dochádzajúcich do
školy z iných obcí obce
Vymenovať obce
Odchádzajúcich do iných
obcí
Vymenovať obce kam
Materská škola
V obci je zriadená materská škola
Počet tried
Počet detí
21, všetko miestne deti
Počet detí navštevujúcich
materskú školu v inej obci

Približné rozdelenie počtov
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Poznámky:

Sociálna starostlivosť
V obci nie je organizovaná sociálna starostlivosť
Druh – názov zariadenia
Druh – názov zariadenia Dom dôchodcov
Pôsobnosť
Pôsobnosť
Kapacita
Kapacita
iné údaje
iné údaje
Potenciál pre využitie v
obci
Druh – názov zariadenia
Pôsobnosť
Kapacita
iné údaje

HOSPIC

Druh – názov zariadenia HOSPIC
Pôsobnosť
Kapacita
iné údaje
Potenciál pre využitie v
obci

Poznámky:
Sociálna starostlivosť ako aj opatrovnícka služba v obci nie je, občania túto problematiku riešia
individuálne, ale v budúcnosti sa bude musieť nájsť riešenie, obec víta iniciatívu obce Bracovce na
vybudovanie zariadenia pre starých a chorých ľudí.
Zdravotná starostlivosť
V obci nie je zriadené zdravotné stredisko
zdravotná starostlivosť mimo bydliska
druh – názov zariadenia
druh, názov, sídlo
pôsobnosť
druh, názov, sídlo
kapacita
druh, názov, sídlo
iné údaje
druh – názov zariadenia
pôsobnosť
kapacita
iné údaje

Neštátny všeobecný lekár

Neštátny detský lekár

Poznámky:
Zdravotná starostlivosť občanov obce sa sústreďuje v susednej obci Trhovište.
Kultúrny dom
Kapacita hlavnej sály
Zázemie
(šatne, kuchyňa, jedáleň, atď.)

Kultúrne zariadenia

Zariadenia verejnej správy a
služieb

Knižnica – jej kapacita

V obci je zriadený kultúrny dom.
Kapacita hlavnej sály je 150 miest, ale pri maximálnej
využiteľnosti kapacity pojme max 500 ľudí
Zázemie a vybavenie adekvátne k roku zriadenia s
nevyužívanou kuchynskou kapacitou.
Obec má knižnicu, ktorá sa nachádza v susedstve
OcÚ, otvorená pre verejnosť je v pondelok a v stredu.

Iné zariadenie - druh,
názov
Poznámky:

(napr. Prírodný amfiteáter, atď.)

Druh, názov
polícia

Poznámka
Nachádza sa v obci Trhovište
Pošta je v susednej obci Trhovište, ale obec má
poštové stredisko.
Je zriadený aktívny hasičský zbor, aj zbrojnica, ktorá
sa však stavia nová
Dobrovoľný hasičský zbor je aktívny a zúčastňuje sa
súťaží.

pošta
hasiči

(Napr. pošta, polícia, hasičská
zbrojnica, ...)

Poznámky
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V knižnici dominujú diela P. Horova, rodáka z obce
Bánovce nad Ondavou.
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KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ A SLUŽBY
druh, názov

druh, názov

Potravinárske predajne
druh, názov
kapacita

V obci sú tri potravinárske predajne.
1x Jednota, 2x súkromníci /Pivarníková a Fecak/

Pohostinstvo
druh, názov

V obci sú tri pohostinstvá.
3 pohostinstvá, bez kuchyne
Ďuriková, Bar Carier, Bajužiková
20, 15, 55....cca 90

kapacita
druh, názov

EKONOMICKÝ POTENCIÁL
Lesno-hospodárska výroba názov, sídlo, činnosť

Poľnohospodárska výroba
názov, sídlo, zamerania činnosť,

1 SHR obhospodaruje plochu o rozlohe 120 Ha

Remeselná výroba a služby
(lokálna tradícia a suroviny)

Poľovníctvo a rybolov
(revír, zariadenia, ....)

Nerastné suroviny
(ťažba, ložiská - druh , kapacita,
užívateľ)

Názov
Iné ekonomické aktivity

Zameranie činnosti

Ing. Duč

výroba cestovín

Hotoval s.r.o.

píla a drevovýroba
Prevádzka na plnenie
plynov.

Flaga

Počet zamestnancov
1

REKREÁCIA A ŠPORT
Názov

Charakteristika zariadenia – vybavenia, zameranie

Názov

Charakteristika a aktivity

(napr. futbalové ihrisko, tenisové
kurty)

(napr. liga, kultúrne podujatie, zimné klzisko, kapacita tribúny 400
atd.)

futbalové ihrisko

V obci je aktívny futbalový klub, ktorý má
podporu zo strany obce.

Názov

Charakteristika, význam, účasť, termín

Rekreačné zariadenia a
priestory

Športové zariadenia

Periodické rekreačné a
športové aktivity
KOMUNITNÉ AKTIVITY

Periodické kultúrne –
spoločenské a náboženské
podujatia

Názov aktivity - akcie
Bánovský Obecný ples
Stavanie Mája
Deň matiek
Bánovský čurbes
Výstava tekvíc
Deň pred Silvestrom pre deti
Turnaj o pohár starostky obce
Spoločná návšteva divadla
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Charakteristika, význam, účasť, termín

bábkové divadlo, súťaže, ohňostroj
raz ročne
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Miestne tradície

Kúpalisko v Maďarsku

pre dôchodcov

Názov
Folklórna skupina Ondavčanka

Charakteristika

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Dnes 100 %, voda nie je vo všetkých miestach obce
rovnakej kvality
Rozvod verejného vodovodu je pred kolaudáciou, a má
100% pokrytie. V súčasnosti je vybudovaných 120
vodovodných šácht z počtu 190 domov, očakáva sa
50-60% pripojenie na rozvod pitnej vody zo strany
občanov obce
vlastný zdroj vody, vodárenskej spoločnosti plánujú
predať rozvod vody
Žumpy a septiky tvoria 100%-né riešenie odpadovej
splaškovej vody obyvateľov obce.
V obci verejná kanalizácia nie je.

Studne
Zásobovanie pitnou
vodou

Verejný vodovod

Iné
Zneškodňovanie
odpadových vôd

Žumpy
Verejná kanalizácia
Iný spôsob

Zásobovanie elektrickou
energiou

Obec je zásobená elektrickou energiou.

Zásobovanie zemným
plynom

Obec je plynofikovaná.

Dominantný spôsob
zabezpečenia teplom)

Teplo je v prevažnej miere zabezpečené zariadením na spaľovanie plynu, drevo sa
používa v malej miere individuálne ako alternatívny spôsob vykurovania.
Iné (pokrytie signálom, alternatívne zdroje energie, ....)
voda...obec má 2 výpuste prameňov vody, ktorej kvalita je vysoká.
Signál mobilných operátorov je v obci dostupný, internet je dominantne šírený
spoločnosťou Minet.

Poznámky

ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA, ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY,
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIA A STAVEBNÉ POVOLENIA
Územný plán obce
Dátum vypracovania a
schválenia
Miesto uloženia

Nie je vypracovaný.

(aktuálnosť)

Vydané platné územné
rozhodnutia a stavebné
povolenia
PARTNERSTVÁ
Názov partnera(organizácie)

Dátum vzniku

Združenie obcí
mikroregiónu Poondavie

4. júna 1996

Forma partnerstva
(partnerská zmluva, člen, atd.)

Záujmové združenie
právnických osôb

Neformálne partnerstvá
(s verejným dopadom)
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Poznámky

Stratégia rozvoja Združenia obcí Mikroregiónu POONDAVIE

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Kategória cesty sprístupňujúca obec

II. trieda

Číslo cesty

Dostupnosť diaľnice/cesty 1.triedy (v km)

50 km/ 2 km

Dostupnosť letiska

Košice

554

Dopravné zariadenia
(napr. ČSPH, oprava, predajňa)

Najbližšia ČSPH

Trhovište
Počet
zastávok

Verejná doprava
Autobusová

3

Železničná

1

(najbližšia zastávka)

V km
Počet
spojov za
deň

2 km
Smer

Poznámky/problémy

železničná stanica je ďaleko od
obce–– 2 km

Iná doprava

Poznámky:
Vzdialenosť železničnej stanice od obce vyžaduje dopravné spojenie, ktoré nie je v súčasnej dobe
ideálne, preto je nutné alternatívne riešenie dopravy zo strany občanov.

AKTIVITA PRI ZÍSKAVANÍ PODPORY REALIZÁCIE PROJEKTOV
Projekty pre získanie
podpory EÚ

Názov

Charakteristika

Výsledok

Projekty pre získanie
podpory z iných zdrojov

Názov

Charakteristika

Výsledok

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Odpadové hospodárstvo

Spoločnosť Fúra s.r.o. spravuje komunálny aj separovaný zber odpadu v
obci.

Podnety a námety

Zberný dvor nie je zriadený a nie je ani požiadavka na jeho vytvorenie zo
strany občanov obce.
V obci sú 3 nepovolené skládky, z toho 1 veľká nelegálna, zámerom je jej
rekultivácia

LEGISLATÍVNE CHRÁNENÉ NEHNUTEĽNOSTI A ÚZEMIA, LIMITUJÚCE FAKTORY
Identifikácia pamiatky
Názov lokality, nehnuteľnosti, miesta

Bývalý kaštieľ - kúria

Charakteristika
ochrana pamiatok, prírody, nerastných surovín, zaťažené územia, ochranné pásma, stavebné uzávery,

číslo ústredného zoznamu KP 10249, názov Kúria, zaužívaný názov Kúria Revického,
prevládajúci sloh empír. Nachádza sa na rozlohe 0,5 Ha. Plánuje sa jej odpredaj.
Zámerom nového majiteľa je tam postaviť dom dôchodcov s kapacitou cca pre 10
ľudí.
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SWOT analýza obce BÁNOVCE NAD ONDAVOU
SWOT analýza sa zameriava na prezentáciu poznatkov získaných v prechádzajúcich analytických
postupoch vo forme silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození v danej obci.
SWOT analýza slúži na prezentáciu výsledkov makroekonomickej analýzy a sociálno-ekonomickej
analýzy. Pozostáva z prezentácie silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození a snaží sa
zlúčiť výsledky analýzy interného a externého prostredia cieľovej oblasti. SWOT analýza je určená pre
definovanie stratégie a slúži ako základný model pre budúce riadenie podpory. Pomenovanie silných
a slabých stránok podáva prehľad o vnútornom živote v obci, identifikácia príležitostí a ohrození sa
zameriava na uvedomenie si vonkajších faktorov, ktoré na kvalitu života obce vplývajú.
SWOT analýza obce je členená na nasledovné kapitoly: Ľudské zdroje, Technická infraštruktúra,
Ekonomika a služby, Rekreácia a šport, Kultúrno-historické podmienky, Občianska infraštruktúra,
Životné prostredie a ekológia, Bývanie. Na záver sú uvedené príležitosti a ohrozenia.

1. ĽUDSKÉ ZDROJE
Silné stránky

Slabé stránky

• Spolupatričnosť obyvateľov obce, pri riešení obecných
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

problémov pod gesciou štatutárneho zástupcu –
starostky obce,
Občianska hrdosť na minulosť a zvyky v danej oblasti,
Silné náboženské povedomie, väzba na rodinu,
Životný štýl občanov je aj v súčasnosti úzko spätý
s tradíciami obce,
Pôsobnosť folklórnej skupiny Ondavčanka,
Pravidelne sa v obci uskutočňuje množstvo slávnosti,
Aktívny prístup samosprávy k problematike obce,
Úzke prepojenie obecného zastupiteľstva s riadiacou
samosprávou a ľuďmi,
Výrazne sa prejavuje záujem ľudí o veci verejné,
Zo strany obce vytvorené zázemie pre kultúrne
a športové vyžitie občanov.
Bohaté skúsenosti s uskutočňovaním kultúrnych a
športových podujatí v obci,
Udržujú sa ľudové zvyky a tradície
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Rivalita medzi jednotlivými sociálnymi vrstvami obce
Rozdielny prístup občanov obce Bánovce nad Ondavou
k veciam verejným
V jednotlivých prípadoch prevažovanie súkromných
záujmov jednotlivcov nad obecnými
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2. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky

Slabé stránky

• Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou obce z obecnej

• Kvalita vody v súkromných studniach je priemernej

•

• Chýbajúca kanalizačná sieť a s tým súvisiace

•
•
•
•
•
•

studne s vysokokvalitnou vodou,
Obec má vybudovaný verejný vodovod (kolaudácia
v 2007) a čoskoro bude zásobovanie pitnou vodou v
prevádzke. Počíta sa s relatívne vysokou mierou
pripojenia občanov na vodovodnú sieť
Obec je plne plynofikovaná,
Inštalácia verejného osvetlenia,
Z funkčného hľadiska vyhovujúci systém regionálnej
autobusovej dopravy,
Pokrytie signálom mobilných operátorov,
Existencia verejného rozhlasu,
Obec má významný komunikačný a cestovný uzol železničnú stanicu – mikroregionálneho významu,

kvality,

•
•
•
•
•

znečisťovanie životného prostredia cez staré žumpy a
septiky- absencia napojenia na ČOV,
Miestami nevyhovujúci stav obecných komunikácii
Absencia chodníkov popri hlavnej ceste II. triedy č.
554,
Nízka penetrácia užívateľov internetu,
Absencia chodníkov popri miestnych komunikáciách,
Vzdialenosť železničnej stanice od centra obce,

3. EKONOMIKA A SLUŽBY
Silné stránky

Slabé stránky

• V oblasti poľnohospodárstva v obci vyvíja aktivity jeden

• Nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov

•
•
•
•

samostatne hospodáriaci roľník a tri súkromné
spoločnosti,
Dostatok pracovnej sily, ktorá je k dispozícii pre
poľnohospodársky zamerané podniky
Členská obec združenia mikroregiónu POONDAVIE,
Existujúce pracovné príležitosti v okolitých väčších
mestách ( TREBIŠOV, MICHALOVCE )
Vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku,

pre rozvojové aktivity obce,

• Nedostatočná miera tvorby finančných zdrojov na

nákup a inštaláciu moderných efektívnych technológií,

• Obmedzený informačný systém pre komunikáciusamospráva – podnikatelia – občania,

• Nerozvinuté agroturistické a ubytovacie služby,
• Málo pracovných príležitostí pre mladých ľudí priamo
v obci,

4. PODMIENKY PRE REKREÁCIU A ŠPORT
Silné stránky

Slabé stránky

• Bohaté skúsenosti s uskutočňovaním športových,

• Nedostatok kvalitných športových ihrísk a športových

•
•
•
•

• Absencia cyklotrasy,
• V prípade investície do športových objektov, dlhodobá

spoločenských a kultúrnych podujatí,
Existencia futbalového ihriska pre športové aktivity,
Aktívny TJ Futbalový klub
Pripravenosť na vytvorenie úseku cyklotrasy
Aktívny Dobrovoľný hasičský zbor v obci

objektov,

(ne)návratnosť vložených prostriedkov,

• Odliv žiakov do škôl okresného mesta za lepšími
•
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podmienkami v oblasti športovej a kultúrnej
vzdelanosti,
Zastaraná technika dobrovoľného hasičského zboru,
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5. KULTÚRNO-HISTORICKÉ PODMIENKY
Silné stránky

Slabé stránky

• V obci sú tri nehnuteľné pamiatky:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/ Štvorhranná tesárska zvonica z 20.rokov 20. storočia
2/ Osemuholníková pohrebná kaplnka Lehotských, ktorá
bola zakomponovaná ako súčasť novovybudovaného
rímskokatolíckeho kostola
3/ Empírová kúria, bloková pozdĺžna stavba so stredným
rizalitom, podopretá štyrmi toskánskymi stĺpmi,
existencia kultúrnej pamiatky je zapísaná do Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu SR
LITERÁRNE MÚZEUM PAVLA HOROVA so stálou
expozíciou v obci,
Starostlivosť o významných rodákov, ich propagácia
a zapojenie do súčasného života obce,
Každoročné organizovanie kultúrno-spoločenských akcií,
Existencia aktuálnej web stránky obce Bánovce nad
Ondavou www.in4.sk
Obec má zriadenú knižnicu v budove obecného úradu,
ktorá je pravidelne doplňovaná
Existencia silného povedomia ľudí k tradíciám a histórii
obce,
Vydanie propagačných materiálov o obci, jej kultúrnom
dedičstve a tradíciách
V obci sú združenia a spolky: fungujúce ZO Jednoty
dôchodcov, ZO Únie žien Slovenska, MO Matice
slovenskej
Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo vydalo dve čísla
Bánovských novín /č.1-1999, č.2-2000/ , ktoré približujú
slávnych rodákov, históriu i súčasnosť obce

• Neúplne vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom,
• Zložité „rešpektovanie“ podmienok ochrany
kultúrnych pamiatok,

• Nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a
vzdelávacie podujatia,

• Nedostatok finančných prostriedkov na šírenie

miestnej kultúry za hranice katastrálneho územia
obce.

6. OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky

Slabé stránky

• V obci je kostol reformovanej cirkvi a kostol rímsko-

katolíckej cirkvi,
• Existujúca primeraná sociálna starostlivosť o starších
občanov zo strany obce,
• Obec uvažuje o zriadení vlastného domu sociálnych
služieb,
• Dostupnosť zdravotníckeho zariadenia,
• Kultúrny dom s dostatočnou kapacitou pre potreby obce
so zázemím a kuchynkou,
• Dostatočná kapacita materskej škôlky,

• Neexistencia centrálneho námestia v obci, ako
•
•
•
•
•
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možnosti vychádzok a stretávania sa občanov
v rekreačno – oddychovej zóne,
Chýba prepojenie a existencia obecného parku
s centrom obce,
Neexistuje turistické centrum a navigačné prvky pre
turistov pri vstupe do obce a v celej obci,
Chýbajúce služby pre potenciálnych návštevníkov
obce,
Chýbajúce reštauračné zariadenia strednej kategórie
poskytujúce stravovanie aj pre návštevníkov obce,
Absencia sociálneho zariadenia
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7. BÝVANIE
Silné stránky

Slabé stránky

• Záujem o výstavbu nových RD a rekonštrukciu pôvodných
domov, ktoré sú odkupované,

• Niekoľko neobývaných domov, schátralé rodinné
•
•

domy (dedičia zvyčajne nechcú odpredať majetok),
stávajú sa záujmom sociálnych živlov,
Nezáujem o rekonštrukcie IBV – regenerácia
obytného prostredia (zložité vlastnícke vzťahy)
Pozemky na predaj sú väčšinou mimo centrum obce –
čo spôsobuje znížený záujem o kúpu takejto
nehnuteľnosti,

8. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A EKOLÓGIA
Silné stránky

Slabé stránky

• Atraktívna prírodná poloha obce – Poondavie,
• Vypracovaný program odpadového hospodárstva,
• Zber a odvoz komunálneho odpadu -separovaný zber,
•

sklo, plasty, papier, akumulátory, elektronický šrot.
Existencia zvodnených horizontov artézskej vody
výbornej kvality v hĺbke od 20 do 100 metrov,

• Narastanie individuálnej automobilovej dopravy obci,
• Nadmerné využívanie umelých hnojív
v poľnohospodárstve,

• Nedostatočne, alebo nefunkčné odvodňovacie kanály
v obci,

• Neexistencia splaškovej kanalizácie a čistenia
odpadových vôd,

• Absencia oddychovo - rekreačnej zóny pre
obyvateľov,

• Ohrozená kvalita pitných a povrchových vôd
znečisťovanie podzemných vôd,

• Vykurovanie objektov tuhými palivami,
• Existencia čiernych skládok v katastri obce,
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PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

• Využitie prírodného a kultúrneho potenciálu na rozvoj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obce a turistického ruchu.
Využitie geografickej polohy obce pre jej rozvojstrategická dopravná poloha,
Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie pre blízkosť
veterných koridorov – Poondavie,
Rozvoj partnerských vzťahov obce
Rozvoj aktivít v oblasti informačných technológií,
Posilnenie poľnohospodársko – farmárskych aktivít,
Zapájanie občanov do plánovania rozvoja vidieka,
Využitie aktivity miestnych občanov pre rozvoj obce,
Využitie a upevnenie silných kultúrno-spoločenských
tradícií a aktivít v obci,
Existencia vhodných podmienok na rozvoj
poľnohospodárstva,
Dobudovanie chodníkov popri ceste II. triedy č 554 a
miestnych komunikáciách,
Riešenie cyklotrasy s okolitými obcami
Možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EU
pre rozvojové aktivity obce,
Výstavba detského ihriska podľa noriem EÚ,
Rekonštrukcia kultúrneho domu a kultúrneho centra
v obci,
Vybavenie kultúrneho domu technikou pre možnosti
prezentovania tradícií a usporadúvanie spoločenských
aktivít,
Podpora záujmových krúžkov zo strany obce

Za EUNEXT vypracovali:

Miesto, deň

–
–
–

Ing. Kardoš,
Vikartovský,
Szűcs,

V Košiciach, dňa 18.3.2008
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• Neúplne vysporiadané vlastnícke vzťahy,
• Nízka ponuka pracovných príležitostí pre mladých ľudí,
• Nedostatok finančných prostriedkov na údržbu
existujúcich objektov, (napr. kino, kultúrny dom)

• Nedostatočná propagácia kvalít prírodného prostredia
a kultúrneho potenciálu obce,

• Nedostatočne vybudovaná technická infraštruktúra

obmedzujúca prílev priamych investícií a výstavby IBV,

• Nedostatok vlastných financií na dobudovanie
technickej a občianskej infraštruktúry,

• Finančná náročnosť pri spolufinancovaní z fondov EÚ,
• Nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej
kultúry za hranice katastrálneho územia obce,

• Ponechanie budovy kultúrneho domu bez údržby a

v súčasnom stave pre možnosti znehodnotenia budovy,

