OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
PROGRAM ROZVOJA OBCE ZLATÉ
pre obdobie 2015 - 2022
podľa prílohy č. 2 zákona EIA
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov
2. Identifikačné číslo
3. Adresa sídla
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné
kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné
kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno
dostať relevantné informácie o strategickom
dokumente, a miesto na konzultácie
II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov
2. Charakter

Obec Zlaté
00322750,
086 01 Zlaté 17
Mgr. Mária Ontkaninová, starostka obce, Zlaté 167,
086 01,
0915 868 013
Ing. Martin Ontkanin, Zlaté 167, 086 01,
matrin@centrum.sk
0949 256 962

Program rozvoja obce Zlaté na roky 2015-2022
Strategický dokument obce , ktorý je v súlade s cieľmi
a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii
regionálneho rozvoja SR a zohľadňuje ciele a priority
ustanovené v programe rozvoja vyššieho územné
celku – Prešovského samosprávneho kraja, na území
ktorého sa obec Zlaté nachádza.
PRO Zlaté rieši !využitie malého územia na miestnej
úrovni v zastavanom území obce podľa §4 ods.2 písm.
b) zákona 24/2006 Z.z. v znp.
Povinnosť obce vypracovať PRO vyplýva zo zákona č.
309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z.

3. Hlavné ciele
Strategická vízia :Obec Zlaté bude bezpečná a
atraktívna rezidenčná zóna s vlastnou kultúrnou
identitou, nenarušeným prírodným prostredím,
komplexným technickým vybavením a
občianskym vybavením, poskytujúcim
obyvateľom obce základné služby pre
každodenný plnohodnotný život a komfortnou
dopravnou obsluhou, umožňujúcou obyvateľom
obce bezproblémovú dochádzku za prácou a za
službami, ktoré poskytuje mesto Bardejov.
Hlavné ciele rozvoja obce Zlaté
1. Technická infraštruktúra - upriamiť pozornosť na
rozvoj technickej infraštruktúry
2. Životné prostredie - zamerať sa na dve hlavné
oblasti. Do prvej spadajú priame nástroje na
zvyšovanie kvality životného prostredia ,do druhej
patrí zvyšovanie environmentálneho povedomia
obyvateľstva.
3. Hospodársky a územný rozvoj- dbať na udržateľný
rozvoj
4. Kultúra a šport- živý spoločenský život obce .
5. Sociálny rozvoj a ľudské zdroje- zlepšenie sociálnej

a zdravotne starostlivosti, rozvoj vzdelávania.
6. Cestovný ruch a spolupráca - hľadanie identity
tvoriacich prvkov v histórií obce a ich náležité
zužitkovanie.
4. Obsah (osnova)

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a
geografický rozmer strategického dokumentu
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a
schvaľovania
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie
9. Druh schvaľovacieho dokumentu
III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch
strategického dokumentu na životné prostredie
vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy

Úvod
Analytická časť
- Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia
- Analýza vonkajšieho prostredia
- Zhodnotenie súčasného stavu územia obce
Strategická časť
- Vízia
- Výber a popis strategických cieľov
v jednotlivých oblastiach rozvoja
Implementačná časť
- Zoznam opatrení a aktivít
- Podrobné rozpracovanie cieľov
Finančné zabezpečenie
- - Systém monitorovania a hodnotenia PRO
Záver
PRO je riešený v jednom variante, nakoľko sa jedná
o obec s malým počtom obyvateľov, dokument rieši
základné otázky fungovania obce.
Január – november – spracovanie, pripomienkovanie
a prerokovanie PRO Zlaté
December 2015 schválenie PRO Zlaté
PRO je vypracovaný v súlade so základnými
koncepčnými dokumentmi regionálneho rozvoja :
Partnerská dohoda
Európa 2020
Program rozvoja vyššieho územného celku – PSK
Program odpadového hospodárstva obce Zlaté
Viacročný rozpočet obce Zlaté
Obecné zastupiteľstvo obce Zlaté
Uznesenie obecného zastupiteľstva

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Zlaté na roky 2007-2013, analýza súčasného stavu
územia podľa tematických oblastí, SWOT analýza
2. Údaje o výstupoch
Program rozvoja obce Zlaté na roky 2015-2022, vízia
obce Zlaté, strategický cieľ a špecifické ciele, opatrenia
a aktivity pre ich dosiahnutie, inštitucionálne
a organizačné zabezpečenie, monitorovanie
a hodnotenie PRO Zlaté
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné Programový dokument je navrhovaný tak, aby prinášal
prostredie
pozitívne vplyvy na životné prostredie, či už priame
alebo nepriame. Žiadne z opatrení nezakladá
predpoklad na zhoršenie súčasného stavu. Všetky
opatrenia budú viesť k zlepšeniu životného prostredia
a kvalite života v obce, nakoľko sa uprednostňujú také
aktivity, ktoré budú podporovať ekologické
poľnohospodárstvo, využitie miestnych zdrojov,
rekonštrukcie obecných budov a najmä prioritná os
Životné prostredie je navrhnutá tak, aby mala pozitívny
dopad na územie a jej obyvateľov a zdvihlo sa

environmentálne povedomie obyvateľov.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu,
európska sústava chránených území (Natura 2000),
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené
vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického
materiálu
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne
hranice
IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej
združení
2. Zoznam dotknutých subjektov

3. Dotknuté susedné štáty
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres
širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a
pôsobnosti strategického dokumentu)
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického
dokumentu

Všetky prioritné oblasti PRO Zlaté sú zamerané na
zvýšenie kvality života obyvateľov. Dokument
nepočíta s priamym vplyvom na zdravotný stav
obyvateľstva. V nepriamej súvislosti môže viesť
zvýšenie podielu zelene v obci, podpora ekologického
poľnohospodárstva a využívanie miestnych zdrojov
k zlepšeniu zdravotného stavu používaním zdravších
potravín a potravinovou sebestačnosťou obyvateľov.
V katastri obce Zlaté nie sú žiadne chránené lokality.

Vzhľadom na navrhované priority a opatrenia
dokument nepredpokladá žiadne riziká pri realizácii.
Dokument nezakladá žiadne dôvody na vplyv na
životné prostredie presahujúci štátne hranice.
Dotknutou verejnosťou v prípade PRO obce Zlaté sú
najmä občania obce, miestni podnikatelia , SHR
a spoločnosti podnikajúce na území obce Zlaté.
V prípade realizácie aktivít plánovaných v PRO budú
dotknuté:
- Úrad PSK, odbor RR, odd. ÚP a ŽP, Nám.
Mieru 2, 080 01 Prešov,
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,
080 01 Prešov
- Okresný úrad Prešov, odbor výstavby
a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 081 92
Prešov
- Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti
o ŽP, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
- Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný
odbor , Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
- Okresný úrad Bardejov, odbor krízového
riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
- Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085
01 Bardejov
- Okresné riaditeľstvo HaZZ Bardejov,
Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18
085 67 BARDEJOV
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Bardejov, Dlhý rad 17, 08501 Bardejov
- Susediace obce: Bardejov, Mokroluh,
Rokytov, Sveržov, Nižný Tvarožec, Stebník
Nie sú.
Súčasťou PRO sú tabuľky a grafy .

Základné dokumenty na národnej úrovni:
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
Partnerská dohoda 2014-2020

Stratégia Európa 2020
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Základné dokumenty na úrovni kraja:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK
2008-2015
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
PSK 2015-2020
Program odpadového hospodárstva PSK na roky 20112015
Územný plán VÚC PSK

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia
VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom
oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

Základné dokumenty na miestnej úrovni
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Zlaté 2007-2013
Koncepčné materiály obce Zlaté a organizácií na území
obce Zlaté
1.12.2015, Zlaté

Ing. Martin Ontkanin
Mgr. Mária Ontkaninová , starostka obce

