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Formulár č. 2 – Zámer spracovania PHRSR
Názov dokumentu:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Čenkovce na roky 2021-2027
Forma spracovania:

S pomocou externých odborníkov. Spracovateľom je spoločnosť:
EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno,
IČO: 48 038 521.

Riadenie procesu
spracovania:

Dokument bol spracovaný podľa platnej legislatívy na podporu
regionálneho rozvoja a metodiky na spracovanie PHRSR.

Obdobie spracovania:

Obdobie spracovania PHRSR je od 01. 08. 2021 do 20. 09. 2021

Financovanie
spracovania:

Náklady na vlastné spracovanie dokumentu boli financované z
vlastných zdrojov obce Čenkovce (rozpočet obce).

Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čenkovce je
základným dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri výkone svojej činnosti
stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.
Cieľom predkladaného strategického dokumentu je zmapovanie sociálnoekonomickej priestorovej štruktúry obce Čenkovce – nachádzajúcej sa na
západnom Slovensku v okrese Dunajská Streda – a na základe výsledkov týchto
analýz vytvoriť program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja daného
územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom (v
období 2021-2027) na podporu regionálneho rozvoja na úrovni obce. Vlastne je to
program cielených opatrení na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja obce,
ktorého cieľom je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú
stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pri
rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej
politiky.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čenkovce na roky 20212027 bol vypracovaný na základe zákona Národnej rady SR č. 539/2008 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja (v znení č. 309/2014 Z. z., 378/2016 Z. z., 58/2018 Z.
z., 313/2018 Z. z., 221/2019 Z. z., 134/2020 Z. z.),
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čenkovce sa
uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na
sociálnu, hospodársku a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení,
navrhnutý pre oživenie sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja
obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne
aktualizovaný a doplňovaný.
Tento programový dokument je previazaný so sektorovými operačnými
programami vypracovanými na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na
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roky 2021-2027 (Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 je
základný strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý vypracuje Slovenská
republika za účasti partnerov v súlade s prístupom viacúrovňového riadenia a
ktorým sa stanoví stratégia, priority a opatrenia pre účinné a efektívne využívanie
prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov za účelom
dosahovania cieľov stratégie Európa 2020), ako aj s Národnou stratégiou
regionálneho rozvoja SR do roku 2030 (schválenou uznesením Vlády SR č. 222 zo
14. mája 2014), Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001),
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja
na roky 2016-2023, Územným plánom Trnavského samosprávneho kraja,
Regionálnou inovačnou stratégiou Trnavského samosprávneho kraja. Program obce
Čenkovce bol vypracovaný na základe metodiky, ktorú vydal Úrad podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu.
Pri vypracovaní tohto programového dokumentu boli zohľadnené priority Národnej
stratégie regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na
Slovensku: Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých
občanov. Každý región bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného
hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj
Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného
členského štátu Európskej únie.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Čenkovce je spolu s
územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy
vychádzajúcim z poznania situácie. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s
činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHRSR na obdobie rokov 2021 až 2027
je druhým strategickým dokumentom obce, nahrádza PHSR na obdobie 2014 –
2020.
Rozvojová stratégia obce Čenkovce vychádza aj zo stratégie Európa 2020,
prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2021-2027
podporí:
• inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,
• udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,
• inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti,
ktoré zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čenkovce schvaľuje obecné
zastupiteľstvo v Čenkovciach, ktoré bude potom realizovať vykonateľnosť, kontrolu,
monitorovanie a hodnotenie tohto programu.
Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čenkovce 2014-2020
• Rating obce.
• Územný plán obce Čenkovce
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Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja
• Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho
kraja na roky 2016-2023
• Územný plán VÚC TTSK,
• Regionálna inovačná stratégia TTSK,
Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni
• Partnerská dohoda na roky 2021-2027,
•Operačné programy
• Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
• Základné východiskové dokumenty na nadnárodnej úrovni,
• Stratégia Európa 2020,
• Spoločenský strategický rámec EK.
Formulár č. 3 - Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov
Názov dokumentu
Stratégia Európa 2020
Národná
stratégia
regionálneho rozvoja SR
(NSRR)
Koncepcia
územného
rozvoja Slovenska 2001záväzná časť v znení KURS
2011
Metodika na vypracovanie
PHRSR
Partnerská Dohoda 20212027
Program
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja TTSK
Územný plán VÚC TTSK
Plán rozvoja verejných
vodovodov a verejných
kanalizácií
Trnavského
samosprávneho kraja
Program
odpadového
hospodárstva Trnavské kraja
Informácia k vyhodnoteniu
PHRSR TTSK 2016 - 2020 za
rok 2019
Program
hospodárskeho
rozvoja obce Čenkovce

Platnosť
dokumentu
2020

Úroveň
dokumentu
európska

Zdroj

2030

národná

www.mindop.sk

2030

národná

www.mindop.sk

2014 - 2020

národná

www.mindop.sk

2027

národná

www.partnerskadohoda.gov.sk

2023

regionálna

www.trnava-vuc.sk

2015
2015

regionálna
regionálna

www.trnava-vuc.sk
www.enviroportal.sk

2020

regionálna

www.minv.sk

2019

regionálna

www.trnava-vuc.sk

2020

miestna

https://www.cenkovce.sk/

www.mindop.sk

4

1. Analytická časť
Analytická časť PHRSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHRSR zároveň obsahuje i odhad
budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza
informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia
a limitujúce faktory rozvoja obce.
Tabuľka č. 1 – Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát
Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát/Téma
Zdroj dát
Webová stránka
Demografia
Štatistický úrad SR
www.slovakstatistics.sk
Inštitút informatiky a štatistiky
www.infostat.sk
Bývanie
Štatistický úrad SR
www.slovakstatistics.sk
Inštitút informatiky a štatistiky
www.infostat.sk
Školstvo a vzdelávanie
Štatistický úrad SR
www.slovakstatistics.sk
Ústav informácií a prognóz
www.uips.sk
Zdravotníctvo
Národné centrum zdravotníckych www.nczisk.sk
informácií
Úrad práce, sociálnych vecí a
www.upsvar.sk
Sociálna starostlivosť
rodiny SR
www.minv.sk
Ministerstvo vnútra SR
www.slovakstatistics.sk
Ekonomická situácia
Štatistický úrad SR
Slovenská agentúra pre rozvoj
www.sario.sk
investícií a obchodu
www.financnasprava.sk
Finančná správa SR
Slovenský hydrometeorologický www.shmu.sk
Životné prostredie
ústav
Slovenská
agentúra www.enviroportal.sk
životného prostredia

1.1 Analýza vnútorného prostredia
Tabuľka č. 2 Základná charakteristika obce
Kód obce
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
PSČ
Telefonické smerové číslo
Prvá písomná zmienka o obci (rok)
Nadmorská výška stredu obce v m
Celková výmera územia obce (m2)
Počet obyvateľov (r. 2020)
Hustota obyvateľstva na km2
Zdroj: vlastné spracovanie

580554
Dunajská Streda
Trnavský
Obec
930 39
031
1211
123
11 570 038
1083
93,69
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1.1.1 História obce
Čenkovce sú pomerne malá obec, avšak s veľmi bohatou históriou. Prvá písomná
zmienka je z roku 1211, kedy ju spomínajú ako Chenekel. Ďalší písomný dokument pochádza
z roku 1240, kedy kráľ Béla IV. daroval obec a priľahlé územia rodine Csenkeyovcom. Čenkovce
patrili tejto rodine až do začiatku XIX. storočia, na rozvoj obce a život jej obyvateľov však mali
vplyv aj také známe uhorské rodiny, ako Esterházyovci, Zichyovci a Pálffyovci. Čenkovce
napriek tomu nikdy neboli bohaté, avšak občania obce vždy boli hrdí na svoju rodnú dedinu.
Vždy ochraňovali nezávislosť obce, preto ostali vždy svojimi pánmi na rodnej zemi. A nie je
tomu inak ani dnes. Ani blízkosť miest - Bratislava, Šamorín, Dunajská Streda - nenarušila
kompaktnosť dediny a spoločenský život v nej. Ba opačne, občania Čenkoviec robia všetko
preto, aby obec sa rozvíjala a držala krok s dobou.

1.1.2 Prírodné pomery
Obec Čenkovce v okrese Dunajská Streda leží v západnej časti Podunajskej nížiny, v
severnej časti Žitného ostrova, v nadmorskej výške 123 m.n.m. Nachádza sa na mladom
agradačnom vale Dunaja. Prevažne odlesnený rovinný chotár tvoria mladšie treťohorné štrky,
piesky a íly, na povrchu dunajské uloženiny, tvoriace val. Chotár odvodňuje Malý Dunaj. Obec
tvoria dve samostatne uzavreté miestne časti Čenkovce a Maslovce.
Katastrálne územie obce patrí do teplej klimatickej oblasti. Priemerná ročné teplota je
9,7°C, ročný úhrn zrážok je 554 mm, z toho vo vegetačnom období 304 mm. Celoročne
prevládajú severozápadné vetry, časté sú južné a juhovýchodné vetry.

1.1.3 Pôdne pomery
Katastrálne územie obce Čenkovce a Maslovce má výmeru 1157 ha z toho 1047,6 ha
poľnohospodárskej pôdy, čo je 90,5% z celkovej výmery. Stupeň zornenia je 96,6, čo svedčí o
intenzívnom využívaní poľnohospodárskej pôdy. Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje
Agrolens, s.r.o. Čenkovce, Agrobio, a.s. Hubice, Fruktovin spol.s.r.o., Agripent sr.o. Lehnice a
súkromne hospodáriaci roľníci (SHR) a fyzické osoby v rámci vlastných alebo náhradných
pozemkov, v rôzne veľkých výmerách.
Z hlavných pôdnych jednotiek sa v území nachádzajú fluvizeme a černozeme. Pôdy sú
na rovine, bez prejavu plošnej vodnej erózie, sú však ohrozené pôsobením veternej erózie.
Rastlinná výroba sa špecializuje na výrobu obilnín. Živočíšna výroba sa špecializuje na chov
hovädzieho dobytka a ošípaných. Veľkosť chovov je limitovaná obmedzeniami vyplývajúcimi z
polohy obce v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Chovy hospodárskych zvierat
sú sústredené na dvoch hospodárskych dvoroch - strediskách živočíšnej výroby lokalizovaných
v jednotlivých miestnych častiach obce.
V rámci pôdneho fondu má najväčšie zastúpenie poľnohospodárska pôda (90,54%),
zatiaľ čo nepoľnohospodárska pôda predstavuje 9,46% (graf č.1, tab. č. 3). (Zdroj: ŠÚ SR, 2021)
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Tabuľka č. 3 – pôdny fond obce (m²)
Celková výmera
Orná pôda
Chmelnice
Vinice
Záhrady
Ovocné sady
Poľnohospodárska pôda
Lesné pozemky
Vodné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Zdroj: ŠÚ SR, 2021

11 570 038
8 770 312
0
146 411
197 565
1 356 923
10 471 211
1 651
61 886
831 767
203 523

Graf č. 1 – Štruktúra pôdneho fondu obce

9,50%

90,50%

Poľnohospodárska pôda

Nepoľnohospodárska pôda

Zdroj: ŠÚ SR, 2021
Graf č. 2 – Štruktúra poľnohospodárskej pôdy v obci
1,90%
1,40%

12,95%

83,75%

Orná pôda

Vinice

Záhrady

Ovocné sady

Zdroj: ŠÚ SR, 2021
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Graf č. 3 – Štruktúra nepoľnohospodárskej pôdy v obci

Názov grafu
0,15% 5,63%

18,52%

75,70%

Lesné pozemky

Vodné plochy

Zastavané plochy a nádvoria

Ostatné plochy

Zdroj: ŠÚ SR, 2021
1.1.4 Demografia
K 31.12.2020 žilo na území obce celkov 1083 obyvateľov, čo je v porovnaní s rokom
2014 pokles o 6 obyvateľov. V rámci celkového počtu obyvateľov, predstavujú ženy 50,51% a
muži 49,49%. (Zdroj: ŠÚ SR, 2021)
Tabuľka č. 3
Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia
Muži
546
Ženy
537
SPOLU
1083
Zdroj: ŠÚ SR, 2021
Graf č. 4 – rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia

49,59%
50,41%

muži

ženy

Zdroj: ŠÚ SR, 2021
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Z celkového počtu obyvateľov žijúcich v obci bolo v roku 2013 175 obyvateľov
v predproduktívnom veku, čo predstavovalo 16,07%, 783 obyvateľov v produktívnom veku, čo
predstavovalo 71,9% a 131 obyvateľov v poproduktívnom veku, čo predstavovalo 12,03%.
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Tabuľka č. 4
Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity
Predproduktívny vek
154
Produktívny vek
755
Poproduktívny vek
174
Zdroj: ŠÚ SR, 2021
Graf č. 5 – rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity

16,08%

14,21%

69,71%

Predproduktívny vek

Produktívny vek

Poproduktívny vek

Zdroj: ŠÚ SR, 2021
Tabuľka č. 5 – Počet obyvateľov
Rok
2014 2015
Počet obyvateľov
1066 1061
Zdroj: ŠÚ SR, 2021

2016 2017
1075 1086

2018
1088

2019
1098

2020
1083

Počet obyvateľov v obci Čenkovce má od roku 2005 nepravidelný rastúci trend. Vo
väčšine sledovaných rokov bol zaznamenaný prírastok obyvateľstva, jedine počiatočný
a koncový rok sledovaného obdobia boli zaznamenané celkové úbytky obyvateľstva. Napriek
medziročným postupným nárastom a poklesom obyvateľov vyzerá graf vývoja počtu
obyvateľov v obci nasledovne. (Zdroj: Štatistický úrad SR)
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Graf č. 6 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2014-2020

1098
1088

1086

1083

1075
1066
1061

2014

2015

2016

2017
Rok

2018

2019

2020

Zdroj: ŠÚ SR, 2021
S vývojom počtu obyvateľov úzko súvisí vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda
obyvateľstva obce. Počas sledovaného obdobia 2015-2020 sa tieto ukazovatele vyvíjali
nasledovne. (Zdroj: Štatistický úrad SR)
Tabuľka č. 6 – Prirodzený pohyb obyvateľstva
Kategória/rok
2015
2016
Narodení
6
11
Zomretí
11
7
Prirodzený prírastok
-5
4
Zdroj: ŠÚ SR, 2021

2017
5
3
2

2018
6
15
-9

2019
12
9
2

2020
5
11
-6

Tabuľka č. 7 – Umelý pohyb obyvateľstva
Kategória/rok
2015
2016
Prisťahovaní
13
23
Vysťahovaní
13
13
Migračné saldo
0
10
Zdroj: ŠÚ SR, 2021

2017
22
13
9

2018
29
18
11

2019
25
17
8

2020
16
25
2

Výsledkom pôsobenia prirodzeného prírastku a migračného salda na ukazovateľ
celkového prírastku obyvateľstva v obci bolo nasledovné. (Zdroj: Štatistický úrad SR)
Tabuľka č. 8 - Celkový pohyb obyvateľstva
Kategória/rok
2015
2016
Prirodzený prírastok
-5
4
Migračné saldo
0
10
Celkový prírastok
-5
14
Zdroj: ŠÚ SR, 2021

2017
2
9
11

2018
-9
11
2

2019
2
8
10

2020
-6
2
-4
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Graf č. 7 Celkový prírastok obyvateľov v obci
14
11

10

2
2015

2016

2017

2018

2019

2020
-4

-5

Rok

Zdroj: ŠÚ SR, 2021
Na základe vyčíslenia celkového prírastku obyvateľstva (súčtom prirodzeného prírastku
a migračného salda) je vidno v grafe pomerne pravidelný narastajúci trend celkového
prírastku obyvateľstva. Počas celého sledovaného obdobia (2015-2020) bol zaznamenaný
celkový prírastok 28 obyvateľov. Najvyšší prírastok zaznamenala obec v roku 2016 (14
obyvateľov) a najväčší celkový úbytok obyvateľstva v roku 2015 (-5 obyvateľov). Zdroj:
Štatistický úrad SR)
Tabuľka č. 9
Náboženské vyznanie v roku 2011
Druh
Obyv.
Podiel
Rímskokatolícka cirkev
952
87,27%
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
12
1,1%
Gréckokatolícka cirkev
2
0,18%
Reformovaná kresťanská cirkev
13
1,19%
Evanjelická cirkev metodistická
2
0,18%
Iné
2
0,18%
Bez vyznania
46
4,22%
Nezistené
62
5,68%
Spolu
1091
100%
Zdroj: ŠÚ SR, 2021
Najvyšší počet obyvateľov v obci je rímskokatolíckeho vyznania, a to 87,27%. Okrem
rímskokatolíckeho vyznania je v obci zastúpené aj evanjelické, gréckokatolícke, reformovaná
kresťanská cirkev, evanjelická cirkev metodistická, iné a nezistené vierovyznanie. (Zdroj:
Štatistický úrad SR)
V obci je najviac zastúpená maďarská národnosť, a to až vo výške 78,92%. Slovenská
národnosť má v obci 18,16% zastúpenie. Okrem maďarskej a slovenskej národnosti je v obci
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zastúpená aj česká, moravská a bulharská. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke
č. 10. (Zdroj: Štatistický úrad SR)
Tabuľka č. 10
Národnosť v roku 2011
Druh
Slovenská
Maďarska
Ukrajinská
Česká
Moravská
Bulharská
Ostatné
Nezistené
Spolu
Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Obyv.
198
861
1
2
2
2
1
24
1091

Podiel
18,16%
78,92%
0,09%
0,18%
0,18%
0,18%
0,09%
2,2%
100%

1.1.5 Vzdelanie
V tabuľke č. 11 je uvedená vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v roku 2011.
Najpočetnejšie obyvateľstvo je bez vzdelania až 18,88% nasledujúce obyvateľstvom s úplný
stredným odborným vzdelaním s maturitou. Vysokoškolské vzdelanie malo v roku 201
ukončených 7,51% všetkých obyvateľov obce. Podrobnosti v nasledujúcej tabuľke. (Zdroj:
Štatistický úrad SR)
Tabuľka č. 11
Vzdelanostná štruktúra v roku 2011
Druh
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Bez školského vzdelania
Nezistené
Spolu
Zdroj: ŠÚ SR, 2021

Obyv.

Podiel

175
168
138
51
197
53
10
15
61
6
206
11

16,06%
15,40%
12,65%
4,66%
18,06%
4,86%
0,92%
1,37%
5,59%
0,55%
18,88%
1,00%

1091

100%
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Tabuľka č. 12
Počet žiakov v školských zariadeniach v obci
Školský rok
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Zdroj: Obecné štatistiky

Počet žiakov
MŠ
ZŠ
42
24
29
33
38
30
39
38
39
34
46
24
47
27

V tabuľke č. 12 sú uvedené počty žiakov v školských zariadeniach v obci Čenkovce.
Vývoj počtu žiakov sa počas obdobia rokov 2014 až 2017 bol kolísavý, ale môžeme konštatovať
že má rastúci trend. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

1.1.6 Kultúrno-spoločenský život v obci
V obci Čenkovce majú tradície rôzne podujatia, ktoré sa viažu na určité obdobie v roku.
Prehľad týchto pravidelných podujatí poskytuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka č. 13
Tabuľka kultúrno-spoločenských podujatí v obci
Mesiac
Podujatie
január
Ples združenia rodičov pri ZŠ s MŠ
február
Maškarný ples detí
marec
Zabíjačkový festival
jún
Deň detí
júl
Hasičská súťaže MEMORIÁLU JÓZSEFA MIKÓCZIHO
august
Rozlúčka s letom
december
Vianočný darca krvi
Zdroj: Obecné štatistiky

Organizátor
ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ
obec
ZŠ s MŠ
obec
obec
obec

1.1.7 Bytová otázka
Tabuľky č. 14 a 15 popisujú históriu výstavby v obci a súčasnú štruktúru bytových
a rodinných domov v obci. V obci Čenkovce majú najväčšie zastúpenie rodinné domy vo
vlastníctve fyzických osôb. (Zdroj: Obecné štatistiky)
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Tabuľka č. 14
Domový a bytový fond
Druh
Domov spolu
Vlastníctvo obec
Vlastníctvo FO
Neobývané
Zdroj: Obecné štatistiky

RD
358
0
358
18

BD
13
2
8
0

SPOLU
371
2
366
18

V obci Čenkovce prebehla najväčšia výstavba v rokoch 1946-1970, a to 90 rodinných
domov pričom aj v posledných rokoch 2014-2020 bol zaznamenaný vyšší počet novo
postavených domov. Konkrétne za obdobie rokov 2014-2020 sa postavilo 77 domov, čo
znamená že v priemere sa každý rok postavilo cca 11 nových domov. V tabuľke č. 15 je
podrobný prehľad histórie výstavby. (Zdroj: Obecné štatistiky)
Tabuľka č. 15
História výstavby v obci
Obdobie
Počet RD
Počet BD
Do roku 1945
36
1946-1970
90
2
1971-1980
45
5
1981-1990
26
4
1991-2000
8
2001-2010
5
2
2011-2013
6
2014-2020
77
Zdroj: Obecné štatistiky
1.1.8 Ekonomika
Obec Čenkovce disponuje majetkom uvedeným v nasledujúcej tabuľke. (Zdroj: Obecné
štatistiky)
Tabuľka č. 16
Majetok obce
Druh
Nadobúdacia hodnota Posledná účtovná hodnota
Kultúrny dom
853 745,00
757 056,00
Kultúrny dom s kuchyňou Maslovce
60 768,00
41 812,00
Základná škola
95 358,00
42 454,00
Materská škola
213 918,00
137 536,00
Budova TJ
18 595,00
502,00
Požiarna zbrojnica Čenkovce
44 007,00
36 495,00
Požiarna zbrojnica Maslovce
3 738,00
0,00
Dom smútku Čenkovce
6 141,00
2 618,00
Dom smútku Maslovce
6 572,00
3 428,00
Kultúrny dom Maslovce
9 261,00
2 682,00
Budova bývalej školy
12 470,00
0,00
Zdroj: Obecné štatistiky
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Vo verejnej správe v rámci obce Čenkovce pracuje 27 zamestnancov, z čoho je 22 žien.
Prehľad štruktúry týchto zamestnancov je v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 17
Počet zamestnancov vo verejnej správe
Druh
obecný úrad
ZŠ a MŠ
iné
SPOLU
Zdroj: Obecné štatistiky

muži
5
0
0
5

ženy
7
15
0
22

V obci Čenkovce bolo k 30.8.2021 evidovaných 19 uchádzačov o zamestnanie. Zvýšené
počty uchádzačov o zamestnanie v posledných 2 rokov sú spôsobené podmienkami
v súvislosti s COVID-19.
Tabuľka č. 18
Počet uchádzačov o zamestnanie v roku 2021 (30.8.2021)
Muži
9
Ženy
10
SPOLU
19
Zdroj: UPSVAR, 2021,
Obec Čenkovce zaznamenala počas obdobia rokov 2014-2020 najprv klesajúci trend
v počte uchádzačov o zamestnanie. Pričom najmenší počet uchádzačov o zamestnanie
vykazoval rok 2019 (7). Od roku 2019 môžeme v obci Čenkovce sledovať postupný nárast
uchádzačov o zamestnanie (Zdroj: ŠÚ SR, 2021, UPSVAR, 2021,)
Tabuľka č. 19
Vývoj nezamestnanosti v obci
rok
počet evidovaných nezamestnaných
2014 34
2015 17
2016 14
2017 12
2018 12
2019 7
2020 15
Zdroj: ŠÚ SR, 2021
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Graf č. 8 Vývoj počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Čenkovce
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Zdroj: ŠÚ SR, 2021
Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty aj mimovládne organizácie.
Najvýznamnejšie z nich sú uvedené v nasledovných tabuľkách. (Zdroj: Obecné štatistiky)
Tabuľka č. 20
Evidencia podnikateľských subjektov v obci
1.
Comferr s.r.o.
2.
Agrolens spol. sr.o.
3.
Základná škola s MŠ
4.
Obec Čenkovce
5.
Gold Milk spol. s r.o.
6.
Fruktovin spol.s.ro.
7.
VFL Mont s.r.o.
8.
MIBEX s.r.o.
Zdroj: Obecné štatistiky
Tabuľka č. 21
Evidencia mimovládnych organizácií v obci
1.
Mikroregión Horný Žitný ostrov - Felső-Csallóköz Kistérség
CSENKEI BARANTA - tradicionálne maďarské bojové umenie, športový a kultúrny
2.
klub
3.
Združenie - PRO CULTURA
4.
Združenie majiteľov poľovných pozemkov Malý Dunaj
5.
Združenie pre demokratickú a otvorenú spoločnosť
Zdroj: Obecné štatistiky
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1.1.9 Vybavenosť obce
Sociálna a zdravotnícka vybavenosť
V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke ani sociálne zariadenie. Zdravotnícka
starostlivosť pre dospelých, dorast a deti sa zabezpečuje v obci Zlaté Klasy.
Predškolská a školská vybavenosť
V obci sa nachádza školské a predškolské zariadenie. Škola s právnou subjektivitou a
názvom Základná škola s materskou školou Józsefa Bódisa s VJM, 1-4 triedna základná škola
má dostatočnú kapacitu ako aj materská škola.
Zásobovanie elektrickou energiou
Obec má dostatočnú energetickú infraštruktúru, ktorá vytvára dobré podmienky pre
zabezpečenie súčasných i rozvojových potrieb v zásobovaní elektrickou energiou. Obec má
priaznivú polohu aj voči nadriadeným elektro-energetickým uzlom. Napájacím vedením obce
je vedenie VN č. 221.

Zásobovanie plynom
Obec je napojená na diaľkový plynovod Dunajská Streda - Komárno cez VTL prípojku
DN100 zo smeru Zlaté Klasy. Na konci obce Zlaté Klasy je umiestnená regulačná stanica plynu,
z ktorej pokračuje vetva do obce Čenkovce, z tejto hlavnej vetvy v Čenkovciach sa rozbočujú
do uličnej zástavby ostatných miestnych častí. Chýba plynofikácia v časti Čenkovce-Čörge.
Telekomunikácie
Obec patrí do primárnej oblasti okresu Dunajská Streda. V obci je vybudovaná digitálna
ústredňa typu RDLU v systéme EWSD s dostatočnou kapacitou. Cez obec prechádza optická
prenosová trasa v smere Zlaté Klasy – Veľké Úľany, s dostatočnou kapacitou.
1.2 Analýza externého prostredia
Vonkajšie prostredie je určované Európskou úniou a legislatívou Slovenskej republiky. V danej
oblasti je relevantný najmä Národný plán reforiem Slovenskej republiky platný pre roky 2020.
Ide o opatrenia, ktoré sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období:
CSR
1

1
1
1
1
1
1

Názov úlohy
Zavedenie výdavkových stropov a zohľadňovanie
identifikovaných úspor z revízií výdavkov v rezortných
limitoch
Zverejnenie hlavných výsledkových cieľov ministerstiev
v rozpočte
Sfunkčnenie programového rozpočtovania
Dôchodková reforma
Zavedenie predvolenej sporiacej stratégie pre
sporiteľov v druhom pilieri
Analýza spotreby zdravotnej starostlivosti k reforme
nemocničnej siete (stratifikácia nemocníc)
Implementácia odporúčaní revízie výdavkov na
zdravotníctvo

Termín
30.6.2021

Gestor
MF SR

31.12.2020

MF SR

30.6.2021
31.12.2020
31.12.2020

MF SR
MF SR, MPSVR SR
MPSVR SR

30.9.2020

MZ SR

31.12.2020

MZ SR
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1
1
1
2
2
2

2

2

2

3
3

3

3

3
3
3
3
3
4
4
4

4
4
4

Revízia výdavkov na dlhodobú starostlivosť
Lepšie riadenie a posudzovanie investícií a
financovanie len najnávratnejších projektov
Analyticky podložené a priorizované investičné plány
napojené na rozpočet
Vyššia kvalita a lepšia podpora učiteľov
Prepojenie vzdelávania a potrieb trhu práce
Dokončenie procesu prípravy pre fungovanie
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a
príprava metodiky pre periodické hodnotenie tvorivej
činnosti vysokých škôl
Zlepšovanie efektívnosti a účinnosti služieb
zamestnanosti so zameraním sa na znevýhodnené
skupiny (zavedenie profilácie klientov)
Zlepšenie podmienok zamestnanosti pre rodičov s
malými deťmi (nárokovateľnosť miesta v materskej
škole, dostupné kapacity zariadení starostlivosti o deti)
Integrácia
ohrozených
skupín,
najmä
marginalizovaných rómskych komunít (vzdelávanie, trh
práce, sociálna inklúzia a iné oblasti)
Schválenie harmonogramu a implementácia revízie
výdavkov na informatizáciu
Príprava stratégie a akčného plánu na obdobie 2020 až
2024 na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe
digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)
Schválenie
balíka
opatrení
na
znižovanie
administratívnej záťaže podnikania (Lex Korona rezortu
hospodárstva)
Zlepšenie verejnej dopravy (Národný plán dopravnej
obsluhy verejnou osobnou dopravou, návrh zákona o
verejnej osobnej doprave)
Zlepšenie fungovania a hospodárenia spoločností v
rezorte dopravy
Zvýšenie výdavkov na údržbu a rekonštrukciu ciest I.
triedy, mostov a najviac využívaných železničných tratí
Zjednotenie a zefektívnenie dokumentácie a postupov
pre EIA, územné a stavebné konanie
Začatie pozemkových úprav v 120 katastrálnych
územiach
Zvýšenie podielu zeleného verejného obstarávania
Implementácia opatrení na zefektívnenie súdov na
základe Správy k stave justície (CEPEJ 2017)
Zvýšenie dôveryhodnosti a efektívnosti súdov a
prokuratúry úpravou výberového procesu
Lepšia kontrola preukazovania majetku a zavedenie
funkčného mechanizmu hmotnej zodpovednosti a
trestania pochybení verejných funkcionárov
Zvýšenie transparentnosti zmlúv, verejných funkcií a
rozhodovania samospráv
Zabezpečiť plnú funkčnosť Úradu na ochranu
oznamovateľov korupcie
Implementácia Akčného plánu na posilnenie boja proti
korupcii a podvodom v oblasti EÚ fondov

31.12.2020
31.12.2020

MF SR, MZ SR, MPSVR SR
MF SR

30.9.2020

Kapitoly, MF SR

30.6.2021
31.12.2020
31.12.2020

MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR
MŠVVŠ SR

30.6.2021

MPSVR SR

30.6.2021

MPSVR SR, MŠVVŠ SR

31.12.2020

MPSVR SR, MŠVVŠ SR,
MV SR, ÚSVRK

31.12.2023

ÚPVII, MF SR

31.12.2020

UPVII

31.12.2020

MH SR

31.12.2021

MDV SR, MF SR

31.12.2020

MDV SR, MF SR

30.9.2021

MDV SR, MF SR

31.10.2020

MDV SR, MŽP SR

31.12.2020

MPRV SR

31.12.2020
31.12.2020

MŽP SR, ÚVO
MS SR

31.12.2020

MS SR

31.12.2021

MS SR, MV SR

31.12.2020

MS SR, MV SR

31.12.2020

ÚV SR

31.12.2020

ÚPVII
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Formulár č. 4 - STEEP analýza
Sociálna oblasť
Demografické zmeny
obyvateľstva
Absencia adekvátneho
prepojenia vzdelávacieho
systému s potrebami trhu
práce
Nárast kriminality, chudoby,
MKR

Ekologická oblasť
Objavenie doposiaľ
neidentifikovaných
ekologických zdrojov
znečistenia
Zhoršenie kvality
podzemných zdrojov vody
a nedostatok kvalitnej pitnej
vody
Zhoršujúca sa kvalita
ovzdušia vplyvom
znečistenia

Technologická oblasť
Využívanie IKT pre
komunikáciu
s obyvateľstvom
Zlepšovanie kvality
poskytovaných služieb
verejnosti
Rast úrovne výskumu
a vývoja, inovácie

Hospodárska oblasť
Využívanie štrukturálnych
fondov EÚ pre
spolufinancovanie projektov
Daňové zaťaženie

Nové trhy a investičné
príležitosti pre
zamestnávateľov
a podnikateľov
Dobudovanie cestnej
infraštruktúry

Zavádzanie inovatívnych
technológií u kľúčových
zamestnávateľov v regióne
Politická oblasť
Oblasť hodnôt
Pripravenosť Vlády SR na
Zmena postojov
čerpanie finančných
obyvateľstva a ich zapájanie
prostriedkov alokovaných
do rozvojových aktivít
v štrukturálnych fondoch EÚ
Podpora Vlády SR v oblasti
Rasizmus, xenofóbia a
podnikateľského prostredia,
kriminalita
inovácií, výskumu a vývoja,
cestovného ruchu
Proces verejného
obstarávania a s ním spojená
legislatíva
VÚC podporujúca miestny
rozvoj

Zdroj: vlastné spracovanie
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1.2.1 Zhodnotenie súčasného stavu územia
SWOT ANALÝZA ČENKOVCE
Silné stránky
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

príjemné a udržiavané vidiecke
prostredie,
množstvo zelene v obci,
základná občianska vybavenosť,
spolupráca obce so športovým klubom,

−

spolupráca obce s klubom dôchodcov,
spolupráca obce s dobrovoľnými
hasičskými zbormi,
spolupráca obce so skautmi,
kreatívna materská a základná škola s
rodinnou atmosférou,
najväčší kultúrny dom na blízkom okolí,
rozmanitý kultúrny život.

−

Príležitosti
−
−
−
−
−

Slabé stránky

blízkosť hlavného mesta,
nárast
počtu
obyvateľstva
prisťahovaním,
finančná podpora z fondov EÚ,
nevyužité
objekty
vhodné
na
podnikanie,
využitie voľnej pracovnej sily na
zveľaďovanie okolia obce.

−
−

−
−

nedostatok pracovných príležitostí
v obci,
nedostatočne rozvinutý tretí sektor
(obchod a služby),
vysoký podiel starších budov v zlom
technickom stave,
nevyhovujúce
spojenie
verejnou
dopravou s okolitými mestami a
najbližšou
železničnou
stanicou
(Kvetoslavov),
zlý technický stav miestnych komunikácií
a chodníkov,
nevyhovujúci stav rozvodov pitnej vody
v niektorých častiach obce (Maslovce).

Ohrozenia
−
−
−

nedostatok finančných prostriedkov z
vlastných zdrojov,
prisťahovanie
neprispôsobivých
obyvateľov,
nárast nezamestnanosti.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Formulár č. 5 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík (rozvoja územia)
Druh rizika
Objekt
Zdroj rizika
Nežiaduce
Pravdepodobnosť
rizika
dôsledky
Technické
Územie
Priemyselné havárie
Znečistenie
Nízka
životného
prostredia
Ekologické
Územie
Objavenie
doposiaľ Nadmerné
Nízka
neidentifikovaných
ekologické
ekologických
zdrojov znečistenie
znečistenia
Sociálne
Územie
Neúmerné
zvyšovanie Rastúca
Nízka
počtu
sociálne kriminalita
neprispôsobivých
obyvateľov a MRK
Ekonomické Územie
Financovanie
Nerealizovanie
Stredná
z komplementárnych
rozvojových
zdrojov financovania
projektov
Zdroj: vlastné spracovanie
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2. Strategická časť
Strategická časť PHRSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje
SWOT analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce
pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri
rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného
rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:
− víziu územia,
− formuláciu a návrh stratégie,
− výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna).

2.1 Vízia rozvoja územia obce Čenkovce
Pri stanovení vízie rozvoja územia obce Čenkovce bolo nutné prihliadať na ten fakt, že
sa vzťahuje k dlhodobému horizontu 10 až 15 rokov. Vízia by mal byť v súlade s Národnou
stratégiou regionálneho rozvoja SR a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Trnavského samosprávneho kraja 2016 - 2023.
Vízie a ciele národnej stratégie sa vzťahujú na obdobie do roku 2030. Ťažiskom
dokumentu sú rozvojové priority štátu pre programové obdobie 2021- 2027, ktoré majú viesť
k splneniu vytýčených významných národných cieľov.
V komparácii s ostatnými členskými štátmi EÚ dosiahla SR za posledné viac ako dve
dekády dynamického hospodárskeho a sociálneho vývoja významný spoločenský pokrok.
Postupnou realizáciou rozvojových projektov, podporných programov, vrátane štrukturálnych
reforiem a systémových zmien, dochádzalo k modernizácii a modifikácii odvetvovo-sektorovej
štruktúry hospodárstva, ako i konvergencii SR k ekonomicky vyspelým štátom. Vízia
regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2021 až 2027 s
výhľadom do roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia regionálneho rozvoja
Slovenska je definovaná takto:
„Slovensko ako krajina s vysokou kvalitou života občanov vo všetkých regiónoch. Regionálna
politika umožňujúca každému regiónu využívať svoje danosti na prospech svojho trvalo
udržateľného hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja, a tým rozvoja Slovenskej
republiky ako vysoko vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného štátu,
sebavedomého člena Európskej únie.“1
Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri
plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému
sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov. Očakáva sa,
že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú
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výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú
znižované vnútroregionálne rozdiely.
Strategický program a akčný plán Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Čenkovce sú v súlade s globálnym cieľom, strategickými cieľmi a prioritami Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016-2023.
V rámci obdobia rokov 2016 – 2023 si Trnavský samosprávny kraj zadefinoval prioritné oblasti,
ktoré vytvárajú základnú štruktúru rozvojovej stratégie programu hosp. a soc. rozvoja kraja:
➢Prioritná oblasť - Hospodárska
Cieľ: Posilnenie konkurencieschopnosti ekonomiky
Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Podpora rozvoja cestovného ruchu a športu
Verejná osobná a nemotorová doprava, prepájanie kraja s dopravnými sieťami a zlepšenie
dopravnej dostupnosti regiónu
Prepájanie kraja komunikačnými sieťami a zlepšenie komunikačnej dostupnosti v rámci
samotného regiónu
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj
multimodálneho dopravného systému a podpora regionálnej a miestnej mobility
Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce
➢Prioritná oblasť – Sociálna
Cieľ: Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj vzdelávania
Zvyšovanie zamestnanosti všetkých vekových skupín obyvateľstva v produktívnom veku za
účelom minimalizácie nezamestnanosti v regióne
Podpora poskytovania sociálnych služieb a sociálna inklúzia
Zvyšovanie kvality a efektívnosti zdravotníckych služieb a integrácia primárnej zdravotnej
starostlivosti v kraji
Zachovanie kultúrneho dedičstva a zabezpečenie rozvoja kultúry, kultúrnych a osvetových
zariadení, zachovanie kultúrnych a ľudových tradícií kraja
Vypracovanie koncepcií, dokumentov, zabezpečujúcich informovanosť v sociálnej oblasti
Podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce
➢Prioritná oblasť – Environmentálna
Cieľ: Investície do vodného hospodárstva
Zabezpečenie ochrany ovzdušia pred vysokým množstvom znečisťujúcich látok do ovzdušia
Skvalitnenie nakladania s odpadmi
Efektívne využívanie prírodných zdrojov, ekosystémov a ekosystémových služieb, starostlivosť
o pôdu a lesy
Vytváranie vhodných podmienok pre výrobu, energetickú efektívnosť a distribúciu energie z
obnoviteľných zdrojov
Podpora medzinárodnej, nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce
Strategická vízia PHSR Trnavského samosprávneho kraja je konkurencieschopný a
všestranne rozvinutý kraj efektívne využívajúci všetky zdroje pri zachovaní prírodných,
kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok, kvality života a životného prostredia. Mobilizácia
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vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimoregionálnych zdrojov pre realizovanie zámerov,
spejúcich k rozvoju kraja.
Strategický program a akčný plán Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Čenkovce sú v súlade s globálnym cieľom, strategickými cieľmi a prioritami Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016-2023.
2.2 Strategický cieľ
Pre naplnenie uvedenej vízie obce obec stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja
počas rokov 2021 – 2027. Jedná sa o tieto oblasti:
1. sociálna oblasť,
2. hospodárska oblasť,
3. environmentálna oblasť.
V týchto prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla
opatrenia, ktorými tieto strategické ciele dosiahne.
Formulár č. 6 - Plánovací formulár – Vízia, strategický cieľ
Vízia
Obec Čenkovce má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre pokojné
bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Cieľom je postupné využitie prírodného potenciálu
obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky usporiadanej,
zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou a sociálnou
infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové možnosti pre
rozvoj podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé podmienky pre
materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Počet obyvateľov obce sa do roku 2027
bude zvyšovať.. Technická infraštruktúra obce bude na vysokej úrovni, verejné budovy budú
na prevádzku energeticky nenáročné, miestne komunikácie budú zrekonštruované, staré
environmentálne záťaže budú odstránené. Kvalita životného prostredia bude vysoká,
verejné plochy budú revitalizované, rozvoj obce bude koordinovaný pomocou územného
plánu a programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Strategický cieľ
Vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jeho
konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale
udržateľného rozvoja.
Zdroj: vlastné spracovanie

23

Formulár č. 7 – Tabuľka strategických cieľov a opatrení
1.Prioritná oblasť sociálna
Cieľom je
starostlivosť o ľudské
zdroje a zvýšenie ich
kvality
1.1 Rekonštrukcia budovy
športového areálu
1.2 Vybudovanie chodníkov

2.Prioritná oblasť
hospodárska
Cieľom je
udržanie ekonomickej
výkonnosti a
zvyšovanie
konkurencieschopnosti
2.1 Podpora cestovného
ruchu – revitalizácia jazierka
v Maslovciach
2.2 Rekonštrukcia
nevyužívanej obecnej
budovy v Maslovciach

3.Prioritná oblasť
environmentálna
Cieľom je
ochrana a tvorba
životného prostredia

3.1 Revitalizácia verejného
priestranstva „Verem“
3.2 Osvetové aktivity obce
v oblasti odpadového
hospodárstva
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3. Programová časť
Programová časť PHRSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje najmä zoznam
opatrení a projektov na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce. Programová časť
PHRSR obce Čenkovce obsahuje celkový prehľad projektov v jednotlivých oblastiach stratégie
a základný návrh ukazovateľov je hodnotenie programu rozvoja.
Po schválení PHRSR a jeho aktualizácii (po schválení jednotlivých operačných
programov) sa pozornosť obce sústredí na hľadanie možností financovania jednotlivých
projektov a efektívne využívanie týchto možností.
Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením ich
priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov
a projektových zámerov.
Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná samospráva
realizovať riešenie uvedených zámerov predovšetkým predkladaním žiadostí na dotácie zo
štátnych fondov a z príslušných fondov Európskej únie.
Plnenie strategických cieľov rozvoja obce, stanovených priorít a prijatých opatrením bude
rozhodujúcim

spôsobom

ovplyvňovať

postup

výstavby

veľkých

nadregionálnych

a celoštátnych investícií v katastrálnom a záujmovom území obce.
Aktualizácia stanovených priorít a prijatých opatrení, pri dodržaní hlavných strategických
cieľov rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom stanovení hlavných
úloh samosprávy a spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude stav prípravy jednotlivých
projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných finančných prostriedkov.
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3.1 Akčný plán
Strategická
prioritná
rozvojová oblasť
/ poradové číslo
projektu
Názov projektu
1.1 Rekonštrukcia
budovy
športového
areálu

Verejné výdavky v EUR
Časový
harmonogram

Koordinátor

Finančná
náročnosť
v EUR

Verejné
výdavky
spolu v
EUR

3 000,-€

regionáln
e (VUC)
zdroje

národné
zdroje/ zdroje
štátny
EU
rozpočet

20232024

Obec
Čenkovce

60 000,-€

20232027

Obec
Čenkovce

150 000,-€ 150 000,- 7 507,50,
€
-€

142 492,5
0,- €

2.1
Podpora 2023cestovného ruchu – 2024
revitalizácia jazierka
v Maslovciach

Obec
Čenkovce

100 000,-€ 100 000,-€ 5 000,-€

14 250,-€

1.2 Rekonštrukcia
a vybudovanie
chodníkov

60 000,-€

miestne
zdroje

Súkromné
výdavky v
EUR

Poznámky

57 000 ,-€

80 750,-€
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2.2 Rekonštrukcia
nevyužívanej
obecnej budovy v
Maslovciach

20242025

Obec
Čenkovce

60 000,-€

60 000,-€

3.1 Revitalizácia
verejného
priestranstva
„Verem“

20242025

Obec
Čenkovce

100 000,-€ 100 000,- 5 000,-€
€

14 250,-€

3.2
Osvetové
aktivity
obce
v oblasti
odpadového
hospodárstva

20232026

Obec
Čenkovce

6 000,-€

3 000,-€

6 000,-€

3 000,-€

3 000,-€

57 000,-€

80 750,-€
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Projektový zámer 1/1
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy športového areálu

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšenie sociálnych podmienok v obci prostredníctvom
rekonštrukcie budovy športového areálu, ktorá nie je vo vyhovujúcom stave.
Týmto projektom sa zlepšia podmienky v obci na vykonávanie športu
a voľnočasových aktivít.

Termín
2022 – 2023
Garant

Obec Čenkovce

Spolupráca (partneri)

Podľa výsledku verejného obstarávania

Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje

Operačné programy, miestne zdroje, štátny rozpočet

Oprávnené náklady spolu – EUR

60 000,-EUR

Verejné
zdroje

miestne zdroje
regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet

3 000,-EUR
57 000,- EUR

EUR

zdroje EU
verejné zdroje spolu
podnikatelia

60 000,-EUR

Súkromné

nadácie
zdroje
EUR

iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Zrekonštruovaná budova športového areálu v Čenkovciach

Užívatelia

Návštevníci športového areálu v Čenkovciach, obyvatelia obce

Indikátory monitoringu

Znížené výdavky na prevádzkovanie budovy, m2 zrekonštruovanej plochy
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Projektový zámer 1/2
Názov projektu

Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov obce

Cieľ projektu

Prostredníctvom vybudovania chodníkov v obci, chce obec zlepšiť
podmienky pre chodcov v obci. Vďaka projektu sa tak zlepší bezpečnosť
chodcov v cestnej premávke ale aj vodičov áut.

Termín
2023-2027
Garant

Obec Čenkovce

Spolupráca (partneri)

Podľa výsledku verejného obstarávania

Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje

Operačné programy, miestne zdroje, štátny rozpočet

Oprávnené náklady spolu – EUR

150 000,-EUR

Verejné
zdroje

miestne zdroje
regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet

7 507,50-EUR

zdroje EU
verejné zdroje spolu
podnikatelia

142 492,50-EUR
150 000,-EUR

EUR

Súkromné

nadácie
zdroje
EUR

iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Nové chodníky v obci Čenkovce

Užívatelia

Obyvatelia obce Čenkovce, chodci v obci

Indikátory monitoringu

m2 nových chodníkov v obci, počet dopravných kolízií s chodcami v obci,
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Projektový zámer 2/1
Názov projektu

Rekonštrukcia nevyužívanej budovy v Maslovciach

Cieľ projektu

Obec chce prostredníctvom rekonštrukcie nevyužívanej budovy
v Maslovciach sprístupniť nevyužívané priestory pre potreby občanov a
obce.

Termín
2024-2025
Garant

Obec Čenkovce

Spolupráca (partneri)

Podľa výsledku verejného obstarávania

Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje

Operačné programy, miestne zdroje, štátny rozpočet

Oprávnené náklady spolu – EUR

60 000,-EUR

Verejné
zdroje

miestne zdroje
regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet

3 000,-EUR
57 000,- EUR

EUR

zdroje EU
verejné zdroje spolu
podnikatelia

60 000,-EUR

Súkromné

nadácie
zdroje
EUR

iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Zrekonštruovaná obecná budova v k.ú. Maslovce

Užívatelia

Obyvatelia obce, návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Znížené výdavky na prevádzkovanie budovy, m2 zrekonštruovanej plochy
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Projektový zámer 2/2
Názov projektu

Podpora cestovného ruchu – revitalizácia jazierka v Maslovciach

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok cestovného ruchu,
prostredníctvom revitalizácie jazierka v k.ú. Maslovce. Revitalizáciou
jazierka s zlepšia aj environmentálne prostredie v obci a vytvoria sa nové
možnosti na trávenie voľného času v obci pre občanov a aj návštevníkom
obce.

Termín
2023-2024
Garant

Obec Čenkovce

Spolupráca (partneri)

Podľa výsledku verejného obstarávania

Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje

Operačné programy, miestne zdroje, štátny rozpočet

Oprávnené náklady spolu – EUR

100 000,-EUR

Verejné
zdroje

miestne zdroje
regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet

5 000,-EUR
14 250,- EUR

EUR

zdroje EU
verejné zdroje spolu
podnikatelia

80 750,-EUR

Súkromné

nadácie
zdroje
EUR

iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Revitalizované jazierko a jeho okolie v Maslovciach

Užívatelia

Obyvatelia obce, návštevníci obce

Indikátory monitoringu

m2 revitalizovanej plochy, počet turistov ktorý navštívili obec,
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Projektový zámer 3/1
Názov projektu

Revitalizácia verejného priestranstva „Verem“

Cieľ projektu

Projekt je zameraný na revitalizáciu verejného priestranstva „Verem“.
Prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev v obci chce obec
podporiť zlepšenie environmentálnych podmienok v obci a zlepšiť tak
biodiverzitu v obci a jej okolí.

Termín
2023-2024
Garant

Obec Čenkovce

Spolupráca (partneri)

Podľa výsledku verejného obstarávania

Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje

Operačné programy, miestne zdroje, štátny rozpočet

Oprávnené náklady spolu – EUR

100 000,-EUR

Verejné
zdroje

miestne zdroje
regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet

5 000,-EUR
14 250,- EUR

EUR

zdroje EU
verejné zdroje spolu
podnikatelia

80 750,-EUR

Súkromné

nadácie
zdroje
EUR

iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Revitalizované verejné priestranstvo „Verem“

Užívatelia

Obyvatelia obce, návštevníci obce

Indikátory monitoringu

m2 revitalizovanej plochy,
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Projektový zámer 3/2
Názov projektu

Osvetové aktivity obce v oblasti odpadového hospodárstva

Cieľ projektu

Obec chcem týmto projektom, zlepšiť prístup občanov ku nakladaniu
s odpadmi a znížiť tak objem produkcie komunálneho odpadu, čo prispeje
ku zlepšeniu životného prostredia v obci.

Termín
2023-2024
Garant

Obec Čenkovce

Spolupráca (partneri)

Podľa výsledku verejného obstarávania

Finančné zdroje: operačné programy, resp. iné
strategické zdroje

Operačné programy, miestne zdroje, štátny rozpočet

Oprávnené náklady spolu – EUR

6 000,-EUR

Verejné
zdroje

miestne zdroje
regionálne (VUC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet

3 000,-EUR
3 000,- EUR

EUR

zdroje EU
verejné zdroje spolu
podnikatelia

6 000,-EUR

Súkromné

nadácie
zdroje
EUR

iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Informovanejší občania obce

Užívatelia

Obyvatelia obce, návštevníci obce

Indikátory monitoringu

Množstvo vyseparovaného odpadu
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4. Realizačná časť
Realizačná časť PHRSR nadväzuje na programovú časť vo väzbe na program a navrhnuté
ukazovatele. Realizačná časť obsahuje najmä východiská, popis organizačného zabezpečenia,
popis komunikačnej stratégie PHRSR k jednotlivým cieľovým skupinám a popis systému
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce.
4.1 Popis organizačného zabezpečenia
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Orgánmi obce sú zo zákona
obecné zastupiteľstvo a starosta. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z
poslancov. Najvyšším výkonným orgánom je starosta obce ako predstaviteľ obce. Starosta je
štatutárnym orgánom, ktorý vystupuje v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v
pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je
správnym orgánom. Výkonným orgánom starostu a zastupiteľstva je obecný úrad. Zriadené sú
i komisie a je zastúpená aj funkcia zástupcu starostu a hlavného kontrolóra.
Obecný úrad vykonáva činnosti spojené so zabezpečením riadneho chodu a naplnením
aktivít obce.
Tabuľka č. 22 - Zabezpečenie činností na úrovni programu
Činnosť
ObZ
Starosta
Komisia
ObÚ
ObZ
Financovanie
schvaľuje
riadi
hodnotí
vykonáva
Implementácia schvaľuje

riadi

hodnotí

Hodnotenie

schvaľuje

riadi

Monitoring

schvaľuje

riadi

hodnotí

vykonáva

Kontrola

schvaľuje

riadi

navrhuje

vykonáva

Kontrolór/Audit

vykonáva
vykonáva

vykonáva

V podmienkach obce Čenkovce obecný úrad zabezpečuje výkon činností súvisiacich s
realizáciou PHRSR. Rozsah činností ObÚ podľa platného organizačného poriadku zodpovedá
základným požadovaným činnostiam vo vzťahu k PHRSR na úrovni programu aj na úrovni
jednotlivých projektov. V obci je zabezpečený plynulý tok informácií a zabezpečenie činností
potrebných pre realizáciu PHRSR, ako aj činností v rámci projektového cyklu na úrovni
jednotlivých projektov, vrátane procesov s externými subjektami (príprava projektovej
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dokumentácie, príslušné povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov
a stavebných prác) a prípravu žiadostí o doplnkové zdroje financovania (vrátane
zainteresovania externých subjektov v prípade nedostatočnej kapacity ObÚ). Existujúca
kapacita organizačného zabezpečenia realizácie obce Čenkovce je zabezpečená v dostatočnej
miere v rámci celého projektového cyklu.
Tabuľka č. 23 - Zabezpečenie činností projektového cyklu
Komisia
Činnosť
ObZ
Starosta
ObZ
Fundraising
Identifikácia
Príprava
Financovanie
Kontraktácia
Implementácia
Monitorovanie
Korekcie

ObÚ

vykonáva
schvaľuje

navrhuje

schvaľuje

hodnotí
vykonáva

schvaľuje
schvaľuje

hodnotí
navrhuje

spolupracuje
vykonáva
vykonáva
spolupracuje
vykonáva
vykonáva
vykonáva

Externé
subjekty
Vykonáva
Vykonáva
Vykonáva
Spolupracuje
Vykonáva
Vykonáva
Vykonáva

4.2 Komunikácia a publicita
Zabezpečenie realizácie PHRSR je dosahované koordinovaným prístupom a
spoluprácou. Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a
realizovaných projektov PHRSR v rámci informovanosti a publicity alebo v rámci komunikácie
zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.
Hlavným cieľom komunikačnej stratégie je komunikácia s občanmi a dosiahnutie
stavu, aby bol každý občan o všetkých súvislostiach, ktoré pre neho z PHRSR a jeho realizácie
vyplynú, informovaný včas, v dostatočnom rozsahu a primeranou formou. Podstatný a hlavný
nástroj komunikácie obce predstavuje webová stránka obce (www.cenkovce.sk) so
sprievodnými komunikačnými kanálmi: informačná tabuľa, rozhlas, noviny. Komunikácia vo
vzťahu k PHRSR je okrem cieľovej skupiny „obyvatelia“ zameraná na dve cieľové podskupiny:
organizácie, zamestnanci. Komunikácia so strategickými sociálno- ekonomickými partnermi a
organizáciami je obsahom jedného z projektov PHRSR na roky 2021-2027 a bude prebiehať
kontinuálne v rámci tohto projektu a nepotrebuje žiadne mimoriadne opatrenia. Komunikácia
so zamestnancami je súčasťou ich bežnej činnosti a nepotrebuje žiadne mimoriadne
opatrenia. Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly
je „Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva“. Vstupné údaje pripravujú v dostatočnom
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predstihu zamestnanci obecného úradu, na príprave materiálu sa stanoviskami podieľajú
komisie zastupiteľstva ako poradné orgány ObZ, stanovisko k materiálu dáva v prípade
potreby kontrolór/audit, rokujú o ňom poslanci obecného zastupiteľstva, materiál je verejne
prístupný a obecné zastupiteľstvo je verejné (o zastupiteľstve je informované obyvateľstvo a
organizácie všetkými informačnými kanálmi).
Počas programového obdobia 2021-2027 sú naplánované 3 aktivity na predloženie tohto
typu materiálu do obecného zastupiteľstva:
-

aktivity týkajúce sa samotného procesu informovanosti a schvaľovania dokumentu

-

aktivity týkajúce sa každoročného hodnotenia dokumentu PHRSR

-

aktivity týkajúce sa schvaľovania nových akčných plánov PHRSR a schvaľovania
rozpočtov pre navrhované projektové zámery vrátane prípadných korekcií

Z hľadiska efektivity nie je vylúčené ani spojenie aktivity týkajúcej sa hodnotenia PHRSR za
daný rok s návrhom nového akčného plánu.

Formulár č. 6 – Záznam z monitorovania
Monitorovanie a hodnotenie
Správa o plnení akčného plánu obce Čenkovce k 30. 04. 2022 bude spracovaná v zmysle
Programuhospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čenkovce na obdobie 2021-2027. Cieľom
monitoringu akčného plánu obce je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako splnia
opatrenia navrhnuté v PHRSR obce počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch
2021-2027. Tieto údaje sú k dispozícií pre samosprávu a širokú verejnosť.
Akčný plán obce Čenkovce je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému
opatreniu je priradený garant – odborný útvar Obecného úradu, ktoré úlohou je zabezpečiť
realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je
spracovaný z pohľadu obce Čenkovce.
Aktuálna verzia akčného plánu bude dostupná na webovej stránke: www.cenkovce.sk
Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na adresu:
sekretariat@cenkovce.sk Ďalší monitoring k akčnému plánu sa uskutoční dňa: 30. 10. 2023
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Formulár č. 8 – Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021-2027
Typ hodnotenia
Strategické
hodnotenie

Vykonať prvýkrát
2022

Tematické
2022
hodnotenie
časti
PHRSR
Ad hoc mimoriadne
hodnotenie

Ad hoc hodnotenie 2027
celého PHRSR alebo
jeho časti

Dôvod vykonania/periodocita
V zmysle príslušných ustanovení Zákona
NRSR 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja .
Ak bola téma identifikovaná ako riziková vo
výročnej
monitorovacej
správe
za
predchádzajúci PHRSR
Pri značnom odklone od stanovených cieľov
a/alebo
zmene
stanovených
cieľov
jednotlivých prioritných oblastí a/alebo
zmene hodnôt ukazovateľov.
Pri návrhu na revíziu PHRSR.
Na základe rozhodnutia starostu o príprave
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
programové obdobie 2020-2027.
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5 Finančná časť
Finančný plán predstavuje indikatívne kvalifikované odhady pre rozpočty jednotlivých
projektov, v prípadoch kde to bolo možné priamo rozpočtované náklady. Indikatívne odhady
sa budú upresňovať pri prvej aktualizácii dokumentu, ktorá sa očakáva v druhej polovici roka
2022 po definitívnom schválení všetkých operačných programov Programového obdobia
2021-2027 a systému finančného riadenia EŠIF. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje
všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku. Osobitný zákon upravuje jej všetky
záležitosti ako aj samosprávnu pôsobnosť. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z
vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Zdroje financovania realizácie
PHRSR je možné rozčleniť na dve základné kategórie:
Riadne zdroje finančného zabezpečenia
Verejné zdroje
−
štátny rozpočet,
−
štátne účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania,
Recyklačný fond),
−
rozpočet vyšších územných celkov (VÚC),
−
rozpočet obce.
Iné zdroje
−
prostriedky fyzických osôb,
−
prostriedky právnických osôb,
−
úvery,
−
príspevky medzinárodných organizácií,
−
iné prostriedky.
Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia
−
finančné prostriedky z Európskej únie (programovacie obdobie 2021-2027)
Formulár č. 8 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia
Rok
2021

2022

2023

2024

2025

I.Oblasťsociálna

0

30 000 60 000 30 000 30 000 30 000 30 000 210 000 €

II.Oblasťhospodárska

0

0

50 000 80 000 30 000 0

0

160 000 €

III.Oblasť0
environmentálna

0

53 000 53 000

0

106 000 €

0

2026

0

2027

Spolu
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6 Záver
Postup spracovania PHRSR
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je účelovo spracovaný, najmä z
hľadiska cieľov a priorít rozvoja SR a možností využívania fondov EÚ.
Postup spracovania PHRSR je v súlade s Metodikou ktorá bola schválená uznesením vlády SR
č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017. Samotnú chronológiu prípravy a vypracovania možno
popísať nasledovne:
1) Vypracovanie socio-ekonomickej analýzy obce, v ktorej boli identifikované tendencie
súčasného socio-ekonomického vývoja obce. Analýza bola zameraná na oblasti: rozvojový
potenciál, ľudské zdroje, ekonomika, občianska vybavenosť, vzdelávanie a kultúra a životné
prostredie.
2) Vypracovanie analýzy realizovaných opatrení, v rámci ktorej sa zhodnotili doterajšie
skúsenosti predstaviteľov obce s implementáciou programov a podporou regionálneho
rozvoja.
3) Vyhotovenie SWOT analýzy.
4) Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja, vychádza z identifikácie hlavných
problémov, ktoré PHRSR rieši a určenia potenciálu pre toto riešenie.
5) Definovanie samotnej stratégie. Tento bod priamo nadväzuje na SWOT analýzu s cieľom
odstrániť, alebo

zmierniť

identifikované

disparity pomocou

využitia

potenciálu

reprezentovaného určenými faktormi rozvoja.
6) Vymedzenie opatrení a aktivít. Vychádza zo strategickej vízie obce, výsledkov analýz a
stratégie PHRSR. V rámci aktivít ide o činnosti, ktoré budú v rámci vymedzených opatrení
podporené. Opatrenia predstavujú súhrn aktivít pomáhajúcich realizovať priority.
7) Definovanie merateľných ukazovateľov a opis rozvojovej stratégie.
8) Zostavenie finančného plánu. Východiskom boli disponibilné finančné zdroje obce a
vymedzené opatrenia a aktivity.
9) Definícia priorít a opatrení.
10) Kompletizácia PHRSR.
11) Schvaľovanie a publikovanie PHRSR
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V rámci samotnej prípravy PHRSR prebiehalo zhromažďovanie aktuálnych informácii a
dokumentov,

spracovanie,

porovnávanie

a

hodnotenie

informácií,

organizačné

zabezpečenie a spracovanie získaných podkladov obce.

Dôvodom pre vypracovanie programu rozvoja bola potreba komplexného strategického
rozvojového dokumentu, ktorý by pokrýval aj aspekty sociálneho, ekonomického,
environmentálneho a inštitucionálneho rozvoja, ktoré v územnom pláne nie sú riešené Preto
sa pre obdobie nasledujúcich 7 rokov, t.j. s platnosťou do roku 2027 vypracúva nový
komplexný plánovací dokument spĺňajúci aktuálne kritériá strategického plánu pre úroveň
miestnej samosprávy, ktorým je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
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Príloha č. 1 k PHRSR obce Čenkovce

Zoznam partnerov zapojených do spracovania PHRSR:

ff
E-mail: info@epicpartner.sk
IČO: 48038521
DIČ: 2120034510
Web: www.epicpartner.sk
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.
10492/N
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Príloha č. 2 k PHRSR obce Čenkovce
Zoznam informačných zdrojov použitých v PHRSR:
Základné východiskové dokumenty na miestnej úrovni
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čenkovce
• Rating obce.
• Územný plán obce Čenkovce

Základné východiskové dokumenty na úrovni kraja
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na
roky 2016-2023
• Územný plán VÚC TTSK,
• Regionálna inovačná stratégia Trnavského samosprávneho kraja

Základné východiskové dokumenty na národnej úrovni
• Partnerská dohoda na roky 2021-2027,
• Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
• Základné východiskové dokumenty na nadnárodnej úrovni,
• Stratégia Európa 2020,
• Spoločenský strategický rámec EK.

Súvisiace legislatíva:
• Zákon NR SR č. 539/2008 Z.z.
• Zákon NR SR č. 369/1990 Z.z.
• Partnerská dohoda SR na roky 2021-2027
• Národná stratégia regionálneho rozvoja
• Regionálna integrovaná územná stratégia
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Príloha č. 3 k PHRSR obce Čenkovce
Zoznam použitých skratiek :
PHSR – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PHRSR – Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
PHRSR – Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy
RIUS – Regionálna integrovaná územná stratégia
TTSK – Trnavský samosprávny kraj
VÚC – Vyšší územný celok
ČSR – Česko – slovenská republika
NNKP – Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky
KO – Komunálny odpad
MŠ – Materská škola
ZŠ – Základná škola
VŠ – Vysoká škola
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ČOV – Čistiareň odpadových vôd
NFP – Nenávratný finančný príspevok
ObÚ – Obecný úrad
ObZ – Obecné zastupiteľstvo
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