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ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (taktiež Program rozvoja obce), spolu
s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý
vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových
skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami
a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 s dlhodobým výhľadom na
10 – 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja, spolu
s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec,
ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným
zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným
strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom
území.
Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade
s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégií a zohľadňuje ciele a priority ustanovené
v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
Program rozvoja obce pozostáva z:
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce
stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja,
definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov
regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných
ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou
akčných plánov,
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
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Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR
Vypracovanie nového PHSR obce na roky 2016 – 2022 bolo iniciované jej predstaviteľmi
v druhom štvrťroku 2015. Potreba spracovania nového dokumentu súvisela jednak s ukončením
platnosti predchádzajúceho PHSR, ale predovšetkým so začínajúcim sa novým programovacím
obdobím a možnosťami uchádzať sa o finančné prostriedky z EŠIF (v rámci jednotlivých
operačných programov), iných zdrojov EÚ, ŠR a pod. na zabezpečenie nevyhnutného
a požadovaného rozvoja obce v prospech všetkých jej obyvateľov.
Tabuľka č. 1
Harmonogram spracovania PHSR
Termín

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0
Harmonogram spracovania PHSR bol predbežne navrhnutý na 8 mesiacov (s nevyhnutnou
časovou rezervou, najmä v súvislosti s letným dovolenkovým obdobím). Po podpise zmluvy na
spracovanie PHSR a odsúhlasení procesu prípravy a samotného spracovania dokumentu sa začalo
s prípravou analytickej časti, ktorá pozostávala predovšetkým zo zberu, triedenia, spracovania
a vyhodnocovania dôležitých údajov a informácií o obci a jej súčasnej situácií v rôznych
kľúčových oblastiach rozvoja (demografia, bývanie, zamestnanosť/nezamestnanosť, služby,
vybavenosť obce, infraštruktúra a podobne). Zároveň sa spracovali a vyhodnotili informácie
o rozvojových
(investičných)
projektoch
realizovaných
obcou
v predchádzajúcom
programovacom období 2007 – 2013. Na základe doručených podkladov sa spracoval formulár
č.Ú6 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR, ktorý tvorí jednu z príloh tohto dokumentu.
Po dokončení analytickej časti sa pristúpilo k spracovaniu strategickej, programovej, realizačnej
a finančnej časti, ktoré si vyžadovali aktívne zapájanie predstaviteľov obce a členov pracovných
skupín zriadených za účelom prípravy PHSR. V rámci celého procesu prípravy a spracovania
PHSR boli používané rôzne metódy zapájania verejnosti, najmä prostredníctvom zverejňovania
dôležitých informácií na informačných tabuliach a webovej stránke obce, organizovania
verejných stretnutí s miestnymi obyvateľmi a uskutočnenia (a následného vyhodnotenia

Obec Valaliky

3

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaliky na roky 2016 - 2022
a zapracovania výsledkov) dotazníkového prieskumu. Spracovaný dokument bol v záverečnej
fáze verejne pripomienkovaný, prerokovaný, posúdený z hľadiska vplyvov na životné prostredie
a nakoniec (vo finálnej podobe) schválený obecným zastupiteľstvom.
Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného
územia
Obec Valaliky sa nachádza v okrese Košice – okolie, a teda územne patrí do Košického
samosprávneho kraja. Pri spracovaní PHSR bolo nevyhnutné zabezpečiť súlad s nadradenými
východiskovými koncepčnými dokumentmi týkajúcimi sa vymedzeného územia. Jednalo sa
predovšetkým o nasledovné dokumenty:
- Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (na obdobie 2014 - 2020,
s výhľadom do roku 2030),
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie
2016 – 2022,
- Územný plán obce Valaliky,
- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013, aktualizácia do
roku 2015,
- Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015,
- Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 ,
- Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike,
- Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020,
- Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020,
- Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020.
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1. ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť PHSR (založená na databáze informácií a ukazovateľov) obsahuje komplexné
hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce s väzbami na širšie územie a odhad budúceho
vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie
a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia obce.

1.1 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
1.1.1 História obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1248, keď sa pri opise hraníc zeme Zebus
(Nižných Šebastoviec) uvádza, že na východnej strane susedila táto zem s územím dnešných
Valalík. V 13. a 14. storočí bola obec nazývaná ako zem Kokšov. Rozdelenie dediny Kokšov na
štyri samostatné dediny, ku ktorému došlo v roku 1427, trvalo až do roku 1960, kedy sa dediny
Buzice, Bernátovce, Všechsvätých a Košťany opäť spojili do jednej obce. Nová obec už nenesie
názov Kokšov, ale Valaliky, a preto sa na ich vývoj pozerá oddelene.
Časť Buzice boli do začiatku 15. st. súčasťou Kokšova. V portálnom súpise z r. 1427 sa
uvádzajú ako BuzapeterfaZua a v tom čase patrili Petrovi Buzovi, podľa ktorého dostala dedina
aj nový názov. Na začiatku 15. storočia bolo už územie pôvodného Kokšova a jeho okolia
pomaďarčené. V konskripcii cirkví a fár v Abovskej stolici z r. 1746 sa uvádza o Buziciach,
Bernátovciach a Košťanoch, že ľud je dvoch rečí (slovenskej a maďarskej), ale že ľud slovenskej
reči prevažuje. V lexikóne z roku 1773 sa zasa uvádza o týchto troch dedinách, že
v Bernátovciach a Košťanoch prevláda už slovenská reč, kým v Buziciach ešte reč maďarská.
V roku 1828 mali Buzice 58 domov a 434 obyvateľov. Fényes Elek v roku 1851 uvádza však
Buzice ako slovenskú dedinu. Zaujímavosťou je, že terajší slovenský názov Buzice bol dedine
v roku 1919 pridelený omylom podľa chybného zaznačenia v Niederleho národopisnej mape
z roku 1903, keď v minulosti tento názov patril dnešnej dedine Buzica v okrese Moldava.
Časť Bernátovce boli do konca 14. Storočia súčasťou Kokšova. Roku 1406 vystupujú
Bernátovce pod názvom Vyšný Kokšov. Z listiny z roku 1406 sa dozvedáme, že držiteľom
Vyšného Kokšova je Ladislav, ktorý sa spomína ako majiteľ aj v portálnom súpise z roku 1427.
Ladislav patrí k pôvodným kokšovským zemanom. Dedina má do polovice 15. storočia názov
Felsew Kaxomenthzenth. V polovici 15. storočia je majiteľom Bernard, podľa ktorého táto
dedina dostáva v druhej polovici 15. st. nový názov Bernaldfalva, a potom neskôr Bernátfalva.
V roku 1828 mali Bernátovce 54 domov, ktoré obývalo 442 obyvateľov.
Obec Všechsvätých je známou archeologickou lokalitou, kde bolo objavené neolitické sídlisko
kultúry s východoslovenskou lineárnou keramikou, sídlisko bukovohorskej kultúry a črepy
potiskej keramiky, eneolitické sídlisko ľudu s kanelovanou keramikou, kostrové pohrebisko
košťanského typu zo staršej doby bronzovej a otomanskej kultúry. Objavené boli taktiež sídliska
z doby halštatskej, laténskej, a rímskej. Súčasťou nálezov je aj slovansko-avarské birituálne
pohrebisko z 8. až 9. storočia a základy románskeho kostolíka z 12. storočia. Obec bola jadrom
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a strediskom pôvodného Kokšova. V roku 1427 dedina patrila tamojším zemanom. Keďže už
v 14. storočí sa Kokšov silne pomaďarčoval, jeho názov pre novovznikajúcu dedinu bol známy
v maďarskom jazyku ako Mindszent. V druhej polovici 16. storočia a v 17. storočí väčšina
obyvateľov obce bola maďarskej národnosti reformovaného náboženstva, ktorí do roku 1695
užívali katolícky kostol. Turecké vpády a stavovské povstania spôsobili vyľudnenie obce. Od 18.
storočia sa dedina Všechsvätých začala poslovenčovať, ale Slováci preberajú maďarský názov.
Roku 1746 je dedina Všechsvätých slovenskou dedinou. V roku 1828 mala 37 domov a 360
obyvateľov v nich žijúcich. Po roku 1918 vzniká slovenský názov Všechsvätých.
V časti Košťany v roku 1427 bol držiteľom Koštian Bartolomej zvaný Čontoš, ktorý bol v roku
1410 kastelánom na Trebišovskom hrade. Na základe Žigmundovej donácie tento Bartolomej
zvaný Čontoš dostal v roku 1418 do držby aj Nižný Kokšov, dnešné Košťany. Postupne sa pre
túto dedinu ujíma len názov Csontosfalva. Od roku 1673 obec patrila košickému semináru.
V obci bolo objavené pohrebisko zo staršej doby bronzovej. Podľa súpisu boli v roku 1720
v Košťanoch tri sedliacke poddanské rodiny, ktoré mali slovenské mená. Aj podľa lexikonu
z roku 1773 sa tam rozprávalo prevažne slovensky. V roku 1828 bolo v obci 33 domov a 237
obyvateľov. V 18. storočí boli už Košťany slovenskou dedinou, ale s prevzatým maďarským
názvom. Slovenský názov Košťany bol zavedený podľa Niederleho v roku 1919 ako preklad
maďarského názvu.
Všetky obce mali poľnohospodársky charakter a v rokoch 1938 až 1945 boli pripojené
k Maďarsku. V obci Valaliky sa nachádza neskorobarokový rímsko-katolícky kostol postavený
v roku 1786.
1.1.2 Geografická poloha
Valaliky ležia v Košickej kotline, asi 10 km južne od Košíc, v strednej nadmorskej výške 190 m.
Dedina je rozložená pozdĺž štátnej cesty Košice - Ždaňa, v dĺžke 2,7 km. Pôvodne bola obec
vybudovaná iba po ľavej strane cesty, po druhej svetovej vojne bola husto zastavaná aj pravá
strana. Cez obec Valaliky nepreteká žiadna rieka.
1.1.3 Prírodné podmienky
Rozloha intravilánu obce je 190 ha. Výmera celého katastrálneho územia obce je 860 ha.
Cez obec Valaliky nepreteká žiadna rieka. V obci Valaliky je pomerne vysoká hladina
podzemných vôd, až do 4 metrov. Na území obce bol hĺbkovým vrtom objavený termálny
prameň (v extraviláne obce Všechsvätých), ktorý sa nevyužíva z dôvodu, že obsahuje vysoké
množstvo antimónu a bez úpravy voda nie je vhodná ani na rekreačné účely. Teplota vody je iba
20 °C. Jedná sa o typickú artézsku studňu, ktorá bola vyhĺbená v 70-tych rokoch minulého
storočia do hĺbky 170 m.. V obci vyvierajú aj pramene, ktorých bezprostredne okolie bolo v roku
1997 upravené tak, aby spríjemňovalo okolité prostredie. V obci je severojužný prevládajúci
smer fúkania vetra. Prevažná časť poľnohospodársky využívaného územia v obci Valaliky patrí
do teplej, mierne suchej klimatickej oblasti s chladnou zimou.
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Tabuľka č.2
Štruktúra pôdneho fondu (v m2) (2014)
Celková výmera územia obce/mesta
Poľnohospodárska pôda - spolu
Poľnohospodárska pôda - orná pôda
Poľnohospodárska pôda - chmeľnica
Poľnohospodárska pôda - vinica
Poľnohospodárska pôda - záhrada
Poľnohospodárska pôda - ovocný sad
Poľnohospodárska pôda - trvalý trávnatý porast
Nepoľnohospodárska pôda - spolu
Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha
Zdroj: ŠÚ SR

8 625 289
7 124 284
6 417 284
0
0
628 479
17 689
61 378
1 500 459
0
52 751
1 246 180
201 528

Fauna a flóra
V lesoch si z chránených druhov rastlín pozornosť zasluhujú orchidey, hniezdovka hlístová,
prilbovka biela a konvalinka voňavá. Medzi chránené druhy lúk patrí zemežlč menšia, prerastlík
najtenší, stoklas ročný, krtičník tôňomilný, lipkavec dúbravový, nevädza poľná a svíb južný. Na
pasienkoch sa zriedka vyskytuje ohrozený druh syseľ pasienkový. Na čistinách spievajú
kolibiarik čipčavý a labtuška hôrna. Z chránených cicavcov tu žije jazvec lesný, mačka divá, rys
ostrovid, kuna lesná aj kuna skalná. Slanské vrchy sú významným biokoridorom pre migráciu
vlkov medzi Slovenskom a Maďarskom. V niektorých častiach dubín žijú obrovské množstvá
mravcov lesných, vyskytujú sa tu roháče veľké, ktorých larvy sú viazané na staré duby. Zo žiab
tu žije lesný druh skokan hnedý.
Ovzdušie
Na kvalite ovzdušia sa podieľa hlavne znečisťovanie ovzdušia pochádzajúce z činnosti prevádzok
v blízkosti obce. Taktiež spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu, plastov a iných druhov
odpadu z domácností v súkromných záhradách má za následok znečisťovanie ovzdušia.
V blízkosti obce sa nachádzajú firmy, ktoré výrazne znečisťujú ovzdušie a to sú hlavne U.S.Steel
Košice, Tepláreň Košice, Spaľovňa odpadov Kosit a iné.
1.1.4 Odpadové hospodárstvo
V obci sa v súčasnosti triedi papier, plast, sklo, kovové obaly a tetrapaky. Komunálny odpad sa
zbiera 2x mesačne. V obci sa vo vopred určených intervaloch podľa dohodnutého systému
vývozov vykonáva aj zber nebezpečného odpadu, nadrozmerného odpadu, elektroodpadu,
pneumatík a biologického odpadu.
Zber a vývoz odpadu vykonáva firma Kosit, a.s. Košice. Termíny zvozu odpadu sú naplánované
a zverejnené v rámci kalendára zvozu odpadu na daný kalendárny rok.. Biologický odpad majú
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možnosť obyvatelia uskladňovať na obecné kompostovisko. Obec pravidelne na svoje náklady
zabezpečuje čistenie čiernych skládok.
1.1.5 Obyvateľstvo
Valaliky patria z hľadiska počtu obyvateľov medzi najväčšie obce. K 31.12.2014 mala obec
celkom 4 264 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia bola v roku 2014 viac ako
409 obyvateľov/km2.
Tabuľka č.3

Slovenská republika
Košický samosprávny kraj
Okres Košice - okolie
Obec Valaliky
Zdroj: ŠÚ SR

Demografické ukazovatele (2014)
Počet obyvateľov
%
Rozloha (km2)
Hustota (obyv./km2)
5 421 349
49 034 908 525
111
795 565
6 754 489 705
118
123 377
100
1 534 607 277
80
4 264
3,46
8,63
494,09

Tabuľka č.4
Demografické ukazovatele (2010 – 2014)
2010
2011
2012
2013
2014
4106
4228
4211
4246
4264
Počet obyvateľov k 31.12.
Celkový prírastok/úbytok
86
66
-17
35
18
Prirodzený prírastok/úbytok
35
24
20
22
11
Živonarodení
64
55
53
47
49
Zomrelí
29
31
33
25
38
Prisťahovaní na trvalý pobyt
96
87
51
55
65
Vysťahovaní z trvalého pobytu
45
45
88
42
58
Migračný prírastok/úbytok
51
42
-37
13
7
Predproduktívny vek (0-14 rokov)
794
828
800
788
785
Produktívny vek (15-64)
2960
3021
3019
3052
3048
Poproduktívny vek (65+)
352
379
392
406
431
Index starnutia
44,3
45,7
49,0
51,5
54,9
Index vitality
225,6
218,5
204,1
194,1
182,1
Zdroj: ŠÚ SR
Pozn: Index starnutia = poproduktívna zložka / predproduktívna zložka x100
Index vitality = predproduktívna zložka / poproduktívna zložka x100
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Tabuľka č.5

Ž
0 - 14
403
15 - 64
1433
64 +
217
Spolu
2053
Zdroj: ŠÚ SR

Vekové skupiny obyvateľov podľa pohlavia a produktívnosti (2010 – 2014)
2010
2011
2012
2013
M
spolu
Ž
M
spolu
Ž
M
spolu
Ž
M
spolu
391
794
416
412
828
393
407
800
398
390
788
1527 2960 1456 1565 3021 1457 1562 3019 1474 1578 3052
135
352
231
148
379
227
165
392
231
175
406
2053 4106 2103 2125 4228 2077 2134 4211 2103 2143 4246

Ž
389
1484
244
2117

2014
M
396
1564
187
2147

Tabuľka č.6
Obyvateľstvo podľa rodinného stavu (2011)
spolu
2110
slobodní
1070
ženatí
888
Muži
rozvedení
109
ovdovení
42
nezistení
1
spolu
slobodné
vydaté
Ženy
rozvedené
ovdovené
nezistené
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

2070
883
889
98
200
0

1.1.5.1 Národnostná štruktúra
Na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 bola národnostná
štruktúra trvale žijúcich obyvateľov v obci Valaliky nasledovná:
Tabuľka č.7

Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Ruská
Poľská
Moravská
Iná
Nezistená
Spolu

Národnostná štruktúra (2011)
Muži
Ženy
1 757
1 753
8
6
73
68
2
2
0
2
6
7
0
1
0
1
1
0
3
1
260
229
2 110
2 070

Spolu
3 510
14
141
4
2
13
1
1
1
4
489
4 180

Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

Obec Valaliky
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1.1.5.2 Náboženská štruktúra
Na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 bolo náboženské zloženie
trvale žijúcich obyvateľov v obci Valaliky nasledovné:
Tabuľka č. 8
Náboženská štruktúra
Počet obyvateľov
Rímsko-katolícka cirkev
3231
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
19
Gréckokatolícka cirkev
93
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
6
Kresťanské zbory
21
Evanjelická cirkev metodistická
5
Právoslávna cirkev
13
Apoštolská cirkev
3
Reformovaná kresťanská cirkev
20
Ostatné
6
Bez vyznania
158
Nezistená
605
Celkom
4180
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

%
77,3
0,5
2,2
0,1
0,5
0,1
0,3
0,1
0,5
0,1
3,8
14,5
100

1.1.5.3 Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Valaliky, zistená na základe výsledkov Sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, je zaznamenaná v nasledovných tabuľkách.
Tabuľka č. 9
Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vzdelania (2011)
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Muži
Ženy
Spolu
Základné vzdelanie
316
402
718
Stredné vzdelanie
1078
932
2010
Vysokoškolské vzdelanie
185
211
396
Ostatní bez udania školského vzdelania
129
114
243
Ostatní bez školského vzdelania
402
411
813
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

%
17,1
48,1
9,5
5,8
19,5

Tabuľka č.10
Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého stredoškolského vzdelania (2011)
Počet obyvateľov
%
Učňovské stredné vzdelanie (bez maturity)
550
27,4
Stredné odborné vzdelanie (bez maturity)
424
21,1
Úplné učňovské stredné vzdelanie (s maturitou)
161
8

Obec Valaliky
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Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
Vyššie stredné vzdelanie
Spolu stredné vzdelanie
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

711
123
41
2010

35,4
6,1
2
100

Tabuľka č.11
Štruktúra obyvateľov podľa dosiahnutého vysokoškolského vzdelania (2011)
Počet obyvateľov
%
Bakalárske vzdelanie
90
22,7
Magisterské, inžinierske, doktorské vzdelanie
295
74,5
Doktorandské vzdelanie
11
2,8
396
100
Spolu vysokoškolské vzdelanie
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

1.1.5.4 Domácnosti
Podľa údajov Štatistického úradu SR v obci v sledovanom roku žilo celkom 844 domácností,
najväčšie zastúpenie mali 1-členné domácnosti a naopak najmenšie 6 a viac členné domácnosti.
Tabuľka č.12
Počet domácností podľa počtu členov (2011)
1- členná
151
2- členná
155
3- členná
175
4- členná
237
5- členná
156
6 a viac členná
177
Spolu
1 051
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

1.1.6 Ekonomické zdroje
Tabuľka č.13

-

Obec Valaliky

Osoby ekonomicky
aktívne (2011)
v%
spolu
- na materskej
dovolenke
pracujúci
dôchodcovia

Muži

Ženy

Spolu

56,6
1116

43,4
856

100
1972

0

23

23

22

34

56
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vypomáhajúci
v rodinnom podniku
nezamestnaní
Nepracujúci
dôchodcovia
Osoby na rodičovskej
dovolenke
Ostatní nezávislí
Žiaci a študenti
v tom
deti a žiaci ZŠ
zo stredných škôl
z vysokých škôl
Ostatní závislí, nezistení
Úhrn obyvateľov
Narodení v obci
súčasného bydliska
v%
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

-

-

16

9

25

184

152

336

240

379

619

2

103

105

14
597

15
584

29
1181

443
116
38
141
2110

432
93
59
133
2070

875
209
97
274
4180

1095

951

2046

51,9

45,9

48,9

Tabuľka č.14
Odvetvie hospodárstva

Ekonomicky aktívne osoby (2011)
Dochádza do
Muži Ženy
Spolu
zamestnania

Pestovanie plodín a chov zvierat,
poľovníctvo a služby s tým súvisiace

41

22

63

36

Lesníctvo, ťažba dreva

2

4

6

2

Výroba potravín a nápojov
Ťažba uhlia a lignitu, iná ťažba a
dobývanie
Výroba textilu, odevov, kože, kožených
výrobkov výroba papiera a výrobkov
z papiera, tlač a reprodukcia záznamových
médií

20

28

48

33

8

2

10

9

12

21

33

13

Spracovanie dreva a výrobkov z dreva,
výrobkodreva
nábytku, slamy a prúteného materiálu

16

6

22

15

Výroba koksu a rafinovaných ropných
produktov, chemikálií, chemických
produktov, výrobkov z gumy a plastu

13

6

19

11

34

5

39

32

162

34

196

181

Výroba základných farmaceutických
výrobkov a prípravkov, výroba ostatných
nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov, kovových
konštrukcií okrem strojov a zariadení

Obec Valaliky
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Výroba počítačových, elektronických
a optických výrobkov, elektrických
zariadení a strojov
Výroba motorových vozidiel, návesov,
prívesov, iná výroba a inštalácia strojov a
prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary, zber,
úprava a dodávka vody, čistenie a odvod
odpadových vôd, zber a spracúvanie
odpadov, recyklácia materiálov
Výstavba budov, inžinierske stavby
a špecializované stavebné práce
Veľkoobchod, maloobchod a oprava
motorových vozidiel
Veľkoobchod, maloobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov

34

14

48

30

44

34

78

70

80

19

99

90

109

24

133

104

20

4

24

19

92

118

210

162

Pozemná doprava a doprava potrubím,
skladové a pomocné činnosti v doprave

78

15

93

82

Poštové služby a služby kuriérov,
ubytovanie a činnosti reštaurácií a
pohostinstiev

21

44

65

50

Nakladateľské činnosti, výroba filmov, tv
programov, činnosti pre rozhlasové
a televízne vysielanie a telekomunikácie

10

11

21

18

Počítačové programovanie, poradenstvo,
informačné a finančné služby a poistenie
a dôchodkové zabezpečenie

15

14

29

25

Pomocné činnosti finančných služieb
a poistenia, v oblasti nehnuteľností, právne
a účtovnícke činnosti, vedenie firiem,
poradenstvo v oblasti riadenia

15

17

32

26

Architektonické a inžinierske činnosti,
vedecký výskum, reklama a prieskum trhu,
veterinárne činnosti a ostatné odborné,
vedecké a technické činnosti

14

14

28

25

Prenájom, lízing, sprostredkovanie práce,
činnosti cestovných agentúr, rezervačné
služby a súvisiace činnosti, bezpečnostné
a pátracie služby

32

14

46

34

Činnosti súvisiace s údržbou zariadení
a krajinnou úpravou a administratívne,
pomocné kancelárske práce a iné

12

15

27

23

78

94

172

133

26

61

87

75

Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Vzdelávanie

Obec Valaliky
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Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach,
sociálna práca bez ubytovania, tvorivé,
umelecké z zábavné činnosti, činnosti
knižníc, archívov, múzeí, herní
a stávkových kancelárií
Športové, zábavné, rekreačné činnosti
a činnosti členských organizácií
Oprava počítačov, osobných potrieb pre
domácnosti a ostatné osobné služby
Zamestnávateľ v zahraničí
Nezistené
Spolu
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

17

85

102

92

10

37

47

41

7

6

13

10

3

10

13

10

2
89
1116

1
77
856

3
166
1972

3
110
1564

1.1.6.1 Zamestnanosť
Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v obci v sledovanom roku registrovaných celkom 194
podnikateľských subjektov, z toho bolo 36 PO – podnikateľských subjektov (firiem) a 161 FO podnikateľov. Ich členenie podľa odvetvia ekonomickej činnosti (SK NACE) a počtu
zamestnancov je zobrazené v nasledujúcich tabuľkách.
Tabuľka č.15
Podnikateľské subjekty (PO) podľa odvetvia ekonomickej činnosti (2014)
Odvetvie ekonomickej činnosti
(SK NACE)
A pôdohospodárstvo

PO - podnikatelia
subjekty podľa počtu zamestnancov

počet
spolu

?

0

1

1

2

3-4

5-9

10-19

25-49

1

B ťažba a dobývanie
C priemyselná výroba

4

1

2

1

7

2

1

1

1

2

5

3

3

4

1

1

2

D dodávka elektriny, plynu, pary
E dodávka vody
F stavebníctvo
G veľkoobchod a maloobchod

16

H doprava a skladovanie

5

I ubytovacie a stravovacie služby

2

J informácie a komunikácia

1

1

1
1
1

1

K finančné a poisťovacie činnosti
L činnosti v oblasti nehnuteľností

1

M odb., vedecké a technické činnosti

5

Obec Valaliky
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N administratívne a podporné služby
verejná správa a obrana; povinné
sociálne zabezpečenie

1

P vzdelávanie

1

Q zdravotníctvo a sociálna pomoc

1

1
1
1

R umenie, zábava a rekreácia
S ostatné činnosti
SPOLU

1

1

46

5

12

8

8

9

2

1

1

Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka č.16
Podnikateľské subjekty (FO) podľa odvetvia ekonomickej činnosti (2014)
Odvetvie ekonomickej činnosti
(SK NACE)
A pôdohospodárstvo

FO - podnikatelia
počet
spolu

subjekty podľa počtu zamestnancov
?

0

2

1

2

3-4

2

B ťažba a dobývanie
C priemyselná výroba

34

11

22

2

1

1

F stavebníctvo

52

23

29

G veľkoobchod a maloobchod

57

16

31

H doprava a skladovanie

5

2

3

I ubytovacie a stravovacie služby

2

1

J informácie a komunikácia

6

3

3

12

5

7

9

3

6

6

3

3

P vzdelávanie

8

4

4

Q zdravotníctvo a sociálna pomoc

4

1

D dodávka elektriny, plynu, pary
E dodávka vody

K finančné a poisťovacie činnosti

4

4

2

1

L činnosti v oblasti nehnuteľností
M odb., vedecké a technické činnosti
N administratívne a podporné služby
verejná správa a obrana; povinné
sociálne zabezpečenie

1

2

1

112

8

5

R umenie, zábava a rekreácia
S ostatné činnosti
SPOLU

3

3

202

75

2

Zdroj: ŠÚ SR
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1.1.6.2 Nezamestnanosť
Nezamestnané obyvateľstvo je charakterizované ako obyvateľstvo, ktoré nevykonáva žiadnu
platenú prácu, no aktívne si ju hľadá. V podmienkach Slovenskej republiky to znamená, že sa
musia pravidelne, každé dva týždne hlásiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Dobrovoľne
nezamestnané obyvateľstvo, t. j. nevykonávajú žiadnu platenú prácu a ani nemajú žiaden záujem
si ju nájsť, nepatrí medzi nezamestnané obyvateľstvo (z hľadiska štatistického vykazovania
i z hľadiska ekonomických vied).
Celkový vývoj počtu nezamestnaných zobrazuje tabuľka č.17. Štruktúru nezamestnaných podľa
stupňa dosiahnutého vzdelania zachytáva tabuľka č.18, podľa veku tabuľka č.19 a podľa dĺžky
nezamestnanosti (evidencie na úrade práce) tabuľka č.20.

Tabuľka č.17
Vývoj nezamestnanosti (2005 – 2014)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Muži
157
132 108 111 191 160 169 208 181 170
Ženy
182
144 129 118 143 137 168 176 158 163
Spolu – počet nezamestnaných
339
276 237 229 334 297 337 384 339 333
Zdroj: ÚPSVaR

Tabuľka č.18
Štruktúra nezamestnaných podľa stupňa dosiahnutého vzdelania (2005 – 2014)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0 – Bez vzdelania
4
4
5
4
5
4
4
4
3
1 – Základné vzdelanie
142 112
108
103
119
79
113
133
124
2 – SOU vyučený
124
99
69
73
112
94
89
104
107
3 – SOU bez maturity
0
0
0
1
1
1
0
6
0
4 – SOU s maturitou
30
21
20
19
39
43
49
47
74
5 – Gymnázium
4
5
8
4
6
10
8
8
8
6 – SOŠ
26
27
16
16
37
52
57
55
0
7 – vyššie stredné vzdelanie
0
2
2
2
3
3
2
4
6
8 – VŠ
9
6
9
7
12
10
15
22
17
9 – vedecká výchova
0
0
0
0
0
1
0
1
0
Spolu – počet nezamestnaných 339
276
237
229
334
297
337
384
339
Zdroj: ÚPSVaR

2014
2
113
93
0
88
8
0
5
29
0
333

Tabuľka č.19

Do 19 rokov
20-29 rokov
30-39 rokov

Obec Valaliky

Štruktúra nezamestnaných podľa veku (2005 – 2014)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
28
15
15
20
24
28
20
17
10
18
90
72
53
50 107 102 113 117 103
95
76
57
55
50
71
59
92 100
78
75
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40-49 rokov
50 a viac
Spolu – počet nezamestnaných
Zdroj: ÚPSVaR

87
58
339

81
51
237

64
50
237

71
38
229

73
59
334

66
42
297

66
46
337

90
60
384

84
64
339

77
68
333

Tabuľka č.20
Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky evidencie (2005 – 2014)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Do 12 mesiacov
145
116
101
129
207
189
229
202
13-24 mesiacov
21
30
22
19
48
38
39
114
Nad 24 mesiacov
173
130
114
81
79
70
69
68
Spolu – počet nezamestnaných 339
276
237
229 334
297
337
384
Zdroj: ÚPSVaR

2013
150
73
116
339

2014
166
56
111
333

1.1.6.3 Cestovný ruch
Cestovný ruch predstavuje odvetvie, ktoré má prierezový charakter a na jeho realizácii sa priamo
podieľa celý rad ďalších odvetví. Na území obce Valaliky sa nenachádzajú žiadne zariadenia
cestovného ruchu.
Obec Valaliky sa je vzdialená od mesta Košice 12 kilometrov a turisti majú možnosť v obci
vidieť ako jedinú historickú pamiatku Rímskokatolícky kostol. Začal sa stavať v roku 1771,
kostol bol dokončený v roku 1786. Kostolná veža bola opravená a dostavaná v r. 1800. Pod týmto
kostolom je krypta, ku ktorej v súčasnosti nie je prístup. Ak by sa potvrdilo, že krypta pod
dnešným kostolom je totožná s kryptou spomínanou v roku 1771, potom dnešný kostol leží na
mieste starého murovaného kostola. Kostol je postavený v neskorobarokovom štýle
s klasicistickými prvkami. Ide o jednoloďovú stavbu so segmentovým uzáverom presbytéria,
s pristavanou sakristiou a do štítového priečelia situovanou predstavenou vežou. Interiér je
zaklenutý pruskými klenbami. Z čias stavby kostola pochádza obraz znázorňujúci patróna kostola
Všetkých svätých. V obci je tiež možné vidieť Náhrobný kameň, ktorý sa nachádza pred vstupom
do obce na území bývalého cintorína v Buziciach. Zaujímavé sú Obecné studničky, ktoré sa
nachádzajú v časti Buzice Všechsvätych a Košťany.
Cieľom pre turistov prichádzajúcich do obce môžu byť aj bohaté kultúrno – spoločenské
podujatia, napr. jarmok, ktorý sa koná každoročne v auguste, ktorého tradičnou súčasťou sú
ľudové remeslá, zóna drobných chovných domácich zvierat a atrakcie pre deti. V bohatom
kultúrnom programe vystupuje množstvo rôznych kultúrnych telies domácich, z blízkeho
i vzdialeného okolia. Ďalším atraktívnym podujatím pre turistov môže byť Valalická krojovaná
paráda, ktorá sa koná pravidelne v októbri. Hodnotným cieľom turistov môže byť aj výstava diel
neprofesionálnych umelcov v sochárstve, rezbárstve a maliarstve, ako aj koncerty vážnej hudby,
do ktorých sú zapojení partneri z Karlovej Univerzity , Prešovskej Univerzity, ako aj partneri
z USA a Rakúska.
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1.1.7 Materiálne a fyzické zdroje
1.1.7.1 Zariadenia občianskej vybavenosti
Súčasťou obce je Obecný úrad, Matričný úrad, Stavebný úrad, Kultúrny dom, Obecná knižnica
a Dom smútku. V obci Valaliky sa v súčasnosti nachádza pošta, materská škola v časti Košťany,
s elokovaným pracoviskom v časti Buzice. Tiež sa tu nachádza základná škola a základná
umelecká škola, ktorá obec reprezentuje na rôznych podujatiach..
Do majetku obce patria napríklad aj budovy požiarnej ochrany, cukrárne, pekárne, budova
poľnodomu a budova poštového novinového stánku.
Sortiment predajní je orientovaný na potraviny, ovocie – zeleninu, mäso – údeniny, obuv, textil,
elektro a domáce potreby, predaj živých kvetov, farby – laky, stavebniny. Veľkoobchodné
zariadenia sa v obci nenachádzajú. Na území obce Valaliky v časti Všechsvätých sa v súčasnosti
nachádza aj reštaurácia. V časti Bernátovce sa môžu obyvatelia zrelaxovať vo Vital Valaliky kde
majú k dispozícií sauny a masáže.
1.1.7.2 Bývanie
V obci sa podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 nachádzalo celkom
879 domov, z čoho až 872 bolo rodinných. Prevažovalo vlastníctvo fyzických osôb.
Tabuľka č.21
Domy podľa formy vlastníctva a typu (2011)
Typ domu
Rodinné domy
872
Bytové domy
6
Iné
1
Forma vlastníctva
Fyzické osoby
840
Štát
1
Obce
0
Iné právnické osoby
4
Kombinácia vlastníkov
18
Iné
1
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011

Tabuľka č.22
Byty podľa formy vlastníctva (2011)
Vlastné byty v bytových domoch
103
Byty vo vlastných rodinných domoch
783
Obecné byty
0
Družstevné byty
1
Iné
18
Spolu
905
Zdroj: ŠÚ SR – SODB 2011
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1.1.7.3 Sociálne služby
V obci sa nachádza Detský domov s kapacitou 15 miest. Starostlivosť o deti sa vykonáva na
samostatných skupinách v rodinných domoch patriacich detskému domovu. V rámci tejto
starostlivosti poskytuje deťom stravovanie, ubytovanie, zaopatrenie, poradenstvo, záujmovú,
kultúrnu i rekreačnú činnosť. V každom rodinnom dome žije max. 10 detí, o ktoré sa nepretržite
stará 5 – členný výchovný tím / vychovávatelia, pomocný vychovávatelia a gazdiná.
V obci nájdeme aj Detské jasle s názvom Domček s kapacitou 15 miest. Sociálne služby pre
občanov poskytujú aj terénne sociálne pracovníčky.

1.1.7.4 Zdravotníctvo
Zdravotné služby poskytuje v obci dvoj obvodové zdravotné stredisko. Nachádza sa tu 1 lekár pre
dospelých, 2 detské ambulancie a 1 zubná ambulancia a gynekologická ambulancia. Služby
zdravotného strediska využívajú aj obyvatelia obcí Geča a Kokšov – Bakša. Okrem toho sa
v obci nachádza aj samostatná zubná ambulancia. Obyvateľom obce je k dispozícii aj lekáreň
Prameň Zdrav.spol. s. r. o., nachádzajúca sa na území obce.
Začiatkom mája 2008 vzniklo v obci pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Cumulus. Na tomto pracovisku sa budú vykonávať služby ako vnútorné lekárstvo, všeobecné
lekárstvo, pediatria a dorast, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, plastická chirurgia
a výkony oddelenia klinickej biochémie, hematológie, imunológie a alergológie.
Pracovisko vykonáva:
1. lekárske vyšetrenia;
2. elektroliečebné procedúry - magnetoterapia, diadynamické prúdy, interferenčné prúdy,
ultrazvuk, bioptrónová lampa;
3. pohybová liečba - individuálne cvičenie, skupinové cvičenie, mäkké techniky, mobilizačné
techniky, cvičenie na "fit - loptách";
4. termoterapia - rašelinové zábaly, Solux;
5. masáže - klasická masáž, reflexná masáž, masáž lávovými kameňmi.
1.1.7.5 Inštitúcie v obci
V obci Valaliky sa nachádza obecný úrad, ktorý predstavuje verejnú inštitúciu zabezpečujúcu
výkon samosprávy a prenesený výkon štátnej správy. Ďalej tu pôsobí aj Matričný úrad
a Stavebný úrad.
1.1.7.6 Šport a rekreácia
V obci sa nachádza futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, ihrisko pre matky s deťmi tzv.
Detský svet) a multifunkčné ihrisko. V roku 2006 bola úspešne ukončená výstavba Športovej
haly Valaliky, ktorá významným spôsobom skvalitnila možnosti športového vyžitia v obci.
Zároveň je využívaná aj ako školská telocvičňa. V obci sa v súčasnosti nenachádzajú plochy
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a zariadenia rekreácie. Nachádza sa tu záhradkárska lokalita, ktorá je využívaná prevažne
obyvateľmi mesta Košice.
V rámci tradičného futbalového turnaja o pohár starostu obce, ktorý pripravuje obec, prebieha
súťaž medzi jednotlivými časťami obce . Súťažiaci sú aj neaktívni športovci z jednotlivých častí
obce – Buzice, Bernátovce, Všechsvätých, Košťany. Koná sa po skončení jarnej časti futbalovej
súťaže v mesiaci júl. V obci pôsobí futbalový klub FC Valaliky, Stolnotenisový oddiel Valaliky
a hokejový klub HC Valaliky.
1.1.7.7 Kultúra
Pôvodne sa obec Valaliky skladala zo 4 malých dediniek (nárečovo valaliky) s názvami Buzice,
Bernátovce, Všechsvätých a Košťany, ktoré sa v roku 1960 zlúčili do jednej obce s názvom
Valaliky. Ľudovou rečou je abovské nárečie. Tradičné krojové oblečenie sa postupne vytráca
a takisto aj staré ľudové zvyky. Jednotlivé historické tradície sú pripomínané a prezentované na
kultúrnych podujatiach, ktoré obec usporadúva. V obci sa našli jednotlivé nálezy - pohrebiská zo
staršej doby bronzovej, ktoré boli objavené predovšetkým v lokalite Košťany, ktoré dali
pomenovanie celej skupine pamiatok a tá sa nazýva koštianska kultúra.
Obec Valaliky žije bohatým kultúrno – spoločenským životom. V obci sa nachádza kultúrny
dom, v ktorom je knižnica. Kultúrny dom je možné si prenajať. V priebehu celého roka život
obyvateľom obce i návštevníkom z okolia spríjemňujú už tradične kultúrne podujatia, v priebehu
ktorých vystupujú kultúrne telesá pôsobiace v obci, žiaci ZUŠ, i ostatní obyvatelia obce, ktorý
prezentujú svoje umelecké práce. V obci pôsobí Dychová hudba Valaliky, ktorá pravidelne
účinkuje na podujatiach organizovaných obcou Valaliky a v košickom regióne. Zúčastňuje sa
súťaži a prehliadok v rámci okresu a kraja. V roku 2002 získala hlavnú cenu na Slávnostiach
dychových hudieb okresu Košice -okolie. Na území Valaliky pôsobí Folklórna skupina
Kadlubek. Jej vznik nie je viazaný na konkrétny dátum. Formovala sa postupne, najmä vďaka
akcii „Valalická krojovaná paráda“, ktorá ponúkla možnosť aj nám, mladým ľuďom, pripraviť si
a predviesť či už zvykoslovné pásma, piesne alebo tance nášho regiónu.
Folklórna spevácka skupina Paradne ňevesti vznikla v roku 1970 pod názvom Dargovská ruža.
Skupina v tomto zložení vystupovala na rôznych folklórnych slávnostiach a súťažiach, kde
úspešne reprezentovala obec Valaliky. V roku 2006 sa premenovali na terajšie Paradne ňevesti.

1.2 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
1.2.1 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území
Obec Valaliky bude zapojená do realizácie rôznych rozvojových stratégií na miestnej,
regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. PHSR obce Poproč je spracovávané v súlade s týmito
dokumentmi tak, aby nedochádzalo k žiadnym rozporom ale naopak, aby sa vzájomne dopĺňali
a vo vzájomnom súlade prispievali k znásobovaniu rozvojového efektu obce.

Obec Valaliky

20

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaliky na roky 2016 - 2022
Počas spracovávania PHSR bola nadviazaná úzka spolupráca so zástupcami jednotlivých
sektorov (verejný, súkromný, občiansky) vrátane zapojenia aktivistov miestnych záujmových
združení a marginalizovaných komunít. PHSR tak zohľadňuje a je v súlade so všetkými
miestnymi rozvojovými dokumentmi a to predovšetkým v nasledovných oblastiach:
- rozvoj miestnej ekonomiky a rast zamestnanosti v území,
- rast konkurencieschopnosti miestnych podnikateľov,
- rozvoj inovatívnych a kreatívnych nápadov a projektov,
- rozvoj malého podnikania a služieb v rôznych oblastiach,
- rozvoj turizmu – infraštruktúra, služby, propagácia,
- skvalitňovanie všetkých druhov vzdelávania a informovania (základné, odborné,
celoživotné, záujmové, rekvalifikačné a pod.),
- rozvoj a skvalitňovanie verejnej infraštruktúry a služieb,
- rozvoj komunitného dialógu a spolupráce, komunitných a sociálnych služieb vrátane
zapájania mladých ľudí a marginalizovaných skupín obyvateľov,
- rozvoj viacsektorových partnerstiev a spolupráce,
- skvalitňovanie a ochrana životného prostredia,
- využívanie a zveľaďovanie miestneho potenciálu (príroda, ľudia, tradície, história a pod.).
PHSR obce je v súlade s nasledovnými stratégiami na regionálnej a národnej úrovni, ktoré sa
plánujú realizovať:
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja 2016 – 2022, ktorý je
zameraný na „intenzívnu podporu tvorby nových pracovných miest a iniciatív vedúcich
k rastu miezd cestou budovania regionálnej identity v Košickom kraji“ (základné poslanie
– misia KSK). Základné strategické ciele sa zameriavajú na posilnenie regionálnej
identity prostredníctvom tvorby pracovných miest, rozvoja vidieka, komunitného spôsobu
života, rozvojom občianskej spoločnosti, sociálnych ľudských práv, dobrovoľníctva,
kultúrneho a prírodného dedičstva a kvality života obyvateľov.
 Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020 sa vo
svojich prioritných osiach zameriava na bezpečnú a ekologickú dopravu, ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a zlepšenie kvality života s dôrazom na
životné prostredie.
 Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta
Košice 2014 – 2020. Hlavnými prioritami stratégie sú bezpečná a ekologická doprava,
ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho
potenciálu a zlepšenie kvality života s dôrazom na životné prostredie.
 Stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja slúži na podporu rozvoja
kreatívnej ekonomiky s pozitívnym dopadom na zamestnanosť a kvalitu života v regióne.
Vo svojich prioritných oblastiach sa zameriava na budovanie partnerstiev a rozvoj
vzdelávania.
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Program budovania logistického centra pre agrokomodity v KSK je zameraný na podporu
zvyšovania zamestnanosti a konkurencieschopnosti Košického kraja podporou priamej
produkcie prvovýroby, tvorbu partnerstiev, dodávateľských reťazcov, registráciu
miestnych agroproduktov, vzdelávací a školiaci proces, miestne značky a pod.
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020 sa zameriava na rozvoj
vzájomnej spolupráce a partnerstiev pri využívaní vnútorného inovačného potenciálu,
podporu inovatívneho podnikania, skvalitňovania ľudských zdrojov a budovania
regionálneho inovačného ekosystému európskeho významu.
Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v podmienkach Košického kraja 2015 – 2020
sa v rámci svojich prioritných oblastí zameriava znevýhodnené skupiny na trhu práce, ich
motiváciu, aktivizáciu, odborné vzdelávanie, inovatívne formy podnikania, využívanie
vnútorného potenciálu územia a rozvoj informovanosti.
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR do roku 2020 stanovuje pre Košický kraj 3
základné prioritné oblasti: 1.- vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach
a inovácii, 2.- podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva
efektívne využívajúceho zdroje a 3.- podporovanie hospodárstva s vysokou mierou
zamestnanosti zabezpečujúceho sociálnu a územnú súdržnosť.
Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 sa zameriava na zvyšovanie
konkurencieschopnosti cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu so
zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti. Dôraz
bude kladený na kvalitu, inovácie, rozvoj podnikania v CR, širšiu účasť znevýhodnených
občanov, rozvoj cykloturistiky, kúpeľníctva, rozvoj vzdelávania a partnerstiev, produktov
a propagácie CR.
Miestna Agenda 21 – Udržateľný rozvoj obcí a mikroregiónov na Slovensku sa zameriava
na tvorbu partnerstiev, enviroment, miestny rozvoj a kvalitu života na vidieku, podporu
miestnych iniciatív a zapájanie miestneho obyvateľstva a komunít do trvalo udržateľného
rozvoja regiónov.
Európa 2020 sa zameriava na 3 základné priority – 1. Inteligentný rast, 2. Udržateľný rast
a 3. Inkluzívny rast. Plánuje rozvoj zamestnanosti, výskumu a vývoja, vzdelávania,
sociálnej inklúzie a znižovanie nepriaznivých dopadov zmeny klímy a využívanie
obnoviteľných zdrojov energie.

PHSR je v súlade s nasledovným strategickými dokumentmi na nadnárodnej úrovni, ktoré sa
v budúcnosti môžu realizovať:
 Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 sa
v rámci svojich prioritných oblastí zameriava na podporu prírody a kultúry, cezhraničnej
mobility, udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti, pracovnej mobility, cezhraničnej
spolupráce a tvorbu partnerstiev na verejnej úrovni,
 Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko–Slovensko-Rumunsko-Ukrajina sa
v rámci prioritných oblastí zameriava na podporu spolupráce pri podpore malých
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podnikov, mládeže a zamestnanosti, dopravnom prepojení, medziľudských kontaktoch,
ekonomickej integrácii, rovnosti mužov a žien, opatrenia v oblasti klímy a energetiky,
mobility ľudí a občianskej angažovanosti.
1.2.2 Analýza väzieb územia
1.2.2.1 Dopravná infraštruktúra – širšie vzťahy
Obec Valaliky je dopravne sprístupnená prostredníctvom cesty III. triedy č. 06821 Barca –
Valaliky – Čaňa, ktorá sa pripája na nadradený cestu I. triedy č. 68 v Barci a cez komunikáciu III
– 5524 Ždaňa – Nižná Myšľa aj na cestu II. triedy č. 552 smer Veľké Kapušany. Z osovej
komunikácie III- 06821 sa priamo v obci odpája miestna cestná prípojka III. triedy č. 06822
Valaliky – Kokšov-Bakša.
Na prímestskú autobusovú dopravu je obec napojená linkami autobusovej spoločnosti
EUROBUS prevažne na Košice – mesto a VSŽ. Na prímestskú železničnú osobnú dopravu je
obec napojená prostredníctvom jednokoľajnej elektrifikovanej železničnej trate č. 419 Košice –
Valaliky – Čaňa – hranica Maďarskej republiky.
Keďže obec leží v širšom záujmovom pásme mesta Košice, má možnosť napájať sa na tieto
nadradené nadregionálne dopravné siete:
1. Výhľadový rýchlostný obchvat mesta Košíc, ako súčasť tzv. južnej diaľkovej trasy Košice
– Rožňava – Zvolen - Bratislava, s prepojením na plánovanú diaľnicu D – 1 pri
Košických Olšanoch.
2. Výhľadové prepojenie uvedeného obchvatu mesta na radiálny cestný ťah I – 68 Košice –
Miškolc – Budapešť s rozšírením na výkonnú 4 – prúdovú komunikáciu, s nadregionálnou
nadväznosťou v severo – južnom smere aj na Poľskú Republiku.
3. Očakávané zvýšenie medzinárodnej tranzitnej dopravy z Poľska do Maďarska v danom
koridore vyžaduje rozšírenie železničnej trate na dvojkoľajovú elektrifikovanú
s dobudovaním hraničnej priechodovej stanice v Čani.
Základnú cestnú dopravnú os obce tvorí prieťah cesty III. triedy č. 06821 Barca –
Valaliky – Čaňa – Skároš. Prieťah tejto cesty dosahoval pri sčítaní dopravy v roku 1990
dopravnú záťaž a ž 3583 vozidiel denne, z čoho až 51,6 % bolo nákladných vozidiel prevažne
ťažkého typu.
Hlavným zdrojom nákladnej dopravy sú štrkoviská pri Geči a Čani, a bývalý závod ZIPP, ktoré
smerujú prevažne na Košice cez obec Valaliky. Táto nežiaduca ťažká nákladná doprava je
zdrojom nadmerného hluku, sekundárnej prašnosti a aj zvýšenej nehodovosti v obci.
Okrem tohto hlavného dopravného problému obce, kedy negatívne pôsobí doprava na obytné
domy a životné prostredie a týmto prekračuje prípustné hygienické normy má obec aj iný
problém a to s polohou zástavky železničnej stanice, ktorá je vzhľadom k centru obce
nevyhovujúca a takisto je potrebné ju patrične technicky vybaviť a výhľadovo ju premiestniť .
Obec má dobré dopravné spojenie do okresného a zároveň krajského mesta Košice
prostredníctvom autobusovej dopravy (EUROBUS) a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
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Severná časť obce je napojená na hromadnú dopravu mesta Košíc, ktorá spája mesto s mestskou
spaľovňou Kokšov-Bakša.
Zástavky ŽSR sa nachádza na okraji obce v časti Buzice.
1.2.2.2 Zásobovanie pitnou vodou
Primárnym zdrojom pitnej vody je verejný vodovod, ktorého správcom je VVS a.s. V prípade
prerušenia distribúcie pitnej vody z verejného vodovodu je možné ako lokálny zdroj využiť aj
prírodný prameň, ktorý sa nachádza na Lomenej ulici v miestnej časti Buzice. Tento prameň
podľa laboratórnych analýz spĺňa požiadavky kladené na pitnú vodu.
Správcom verejného vodovodu je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. V roku 2015 sa
realizuje výstavba skupinového vodovodu a kanalizácie pre obce Valaliky a Geča. Pre stavbu je
investorom VVS a.s. Vodovodné siete v obci dosahujú 15 518 km.
1.2.2.3 Kanalizácia a ČOV
V obci sa nachádza novo vystavaná kanalizačná sieť. S výstavbou kanalizácie sa začalo v júli
2014 a bude napojená na vybudovanú a funkčnú čističku odpadových vôd v Kokšov – Bakša.
Kanalizácia po úplnom dokončení, ktoré je predpokladané v Novembri roku 2015 bude merať 15
km.
1.2.2.4 Plyn
Obec Valaliky ako aj celá SR má zabezpečené dodávky zemného plynu cez spoločnosť SPP
Distribúcia., ktorá zabezpečuje nákup, distribúciu, prepravu a predaj zemného plynu v SR. Dĺžka
plynovodu v obci je 15 km.
1.2.2.5 Energetická sieť
Obec Valaliky je zásobovaná elektrickou energiou, ktorú zabezpečuje VSD a.s., Košice, ktorá
pôsobí na domácom trhu ako distribútor elektrickej energie.
1.2.2.6 Telekomunikácie
V obci je zriadená káblová telefónna sieť. Obyvatelia obce Valaliky môžu využívať služby
rôznych telekomunikačných spoločností. Územie obce je v plnom rozsahu a s dostatočnou
kapacitou pokryté ako pevnými, tak aj mobilnými operátormi pôsobiacimi na Slovenskom
telekomunikačnom trhu. Hlasové služby poskytuje niekoľko fixných mobilných operátorov.
1.2.2.7 Rozhlas a televízia
Obec je pokrytá vyhovujúcim televíznym a rozhlasovým signálom. Obyvatelia obce Valaliky
môžu využívať aj služby iných spoločností, ktoré poskytujú prístup k televíznym a rozhlasovým
staniciam prostredníctvom satelitných služieb. Bežný občan obce tak môže mať prístup k rôznym
televíznym a rozhlasovým staniciam.
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1.2.2.8 Internet
Obec Valaliky disponuje udržiavanou a aktualizovanou internetovou stránkou, ktorá poskytuje
záujemcom základné informácie o obci a jej inštitúciách ako aj prehľad najnovších udalostí.
Medzi obcami a Spoločným obecným úradom v Čani (SOCU) je vytvorený komunikačný systém
prostredníctvom internetu.

1.3 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA
SWOT analýza predstavuje štruktúrovanú plánovaciu metódu, ktorá sa využíva na vyhodnotenie
silných a slabých stránok, ohrození a príležitostí analyzovaných oblastí, tém a pod. Hlavnou
úlohou SWOT analýzy spracovanej v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce, je správne a čo najkomplexnejšie identifikovať a následne vyhodnotiť súčasnú
situáciu v stanovených oblastiach záujmu, a napomôcť tak k správnemu rozhodovaniu
a plánovaniu ďalšieho postupu.
Silné a slabé stránky obce Valaliky boli hodnotené z pohľadu tzv. „vnútorného prostredia“, ktoré
dokáže obec určitým spôsobom ovplyvniť. Príležitosti a ohrozenia boli hodnotené prevažne
z pohľadu tzv. „vonkajšieho prostredia“, ktoré obec nedokáže vzhľadom na jej právomoci, zdroje
a ďalšie možnosti sama ovplyvniť.
Silné stránky (S – strengths) predstavujú existujúce interné atribúty/skutočnosti, ktoré
predstavujú určitú výhodu a napomáhajú k dosiahnutiu stanoveného cieľa a výsledkov. Slabé
stránky (W – weaknesses) sú existujúce interné atribúty/skutočnosti, ktoré sú nevýhodou
a sťažujú dosiahnutie stanoveného cieľa a výsledkov. Príležitosti (O – opportunities) sú externé
podmienky/skutočnosti (v prostredí), ktoré môžu pomôcť pri dosahovaní cieľa a plánovaných
výstupov. Ohrozenia (T – threats) sú externé podmienky/skutočnosti (v prostredí), ktoré môžu
nepriaznivo ovplyvniť dosahovanie cieľa a plánovaných výstupov.
SWOT analýzy boli spracované pre štyri vybrané oblasti (prírodné zdroje, ľudské a spoločenské
zdroje, materiálne a fyzické zdroje, ekonomické zdroje) podľa vyhodnotených oblastí záujmov
obce Valaliky.
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Tabuľka č.23
Oblasť:












PRÍRODNÉ
ZDROJE



Silné stránky
Zdroje termálnych vôd (termálny
prameň)
Opravené pramene vody
Jazierko na Lúčnej ulici
Úprave zelene na verejných
priestranstvách
Starostlivosť o zeleň na cintoríne
Opravené studničky
Separovanie odpadu a jeho vývoz
Dobre fungujúci systém TKO
Odstránenie nelegálnych smetísk
Plynofikácia obce
Verejný vodovod a kanalizácia
Zber nebezpečného odpadu,
elektroodpadu, tetrapaky a plechovky,
biologický odpad – konáre
Výsadba drevín na verejných
priestranstvách






















Zdroj: vlastné spracovanie

Slabé stránky
Nízke environmentálne vedomie ľudí
Malá propagácia ochrany ŽP a TUR pre ďalšie
generácie
Divoké a čierne skládky v obci
Závadná voda v studniach
Znečistenie spodných vôd
Hluk a vibrácie spôsobené širokorozchodnou
traťou
Nízka vlhkosť vzduchu
Blízko ležiaca spaľovňa –znečistenie ovzdušia
Nedostatok verejnej zelene
Vypaľovanie trávnych porastov aj
v záhradách, používanie umelých hnojív
Neukončená úprava prameňov
Pokles hladiny podzemných vôd v dôsledku
odberu pre U.S. Steel Košice a z toho
vyplývajúci nedostatok a zlá kvalita vody
Zlé spravovanie tokov vôd – dôsledkom sú
záplavy
Nevyregulovaný potok Myslavka
Dažďová kanalizácia
Nelegálny výrub stromov a krovín
Neorganizovaný zber odpadu (Bytovky –
Buzice)
Chýbajúce veľké kontajnery na odpad
Nedostatočné využívanie finančných zdrojov
z existujúcich grantových programov
Chýbajúca oddychová zóna












Príležitosti
ochrana a racionálne
využívanie prírodných
zdrojov;
propagácia ochrany
životného prostredia ;
existencia legislatívneho
zabezpečenia nakladania
s odpadmi v súlade
s predpismi Európskej
únie;
integrovaná koncepcia
v hospodárení s odpadmi
SR (minimalizácia vzniku
odpadov, maximálne
využívanie odpadov,
zhodnocovanie a správne
zneškodňovanie spôsobom
neohrozujúcim zdravie
ľudí a životné prostredie);
rozvoj environmentálnej
výchovy na školách;
politika Európskej únie
smerujúca k trvalo
udržateľnému rozvoju;
možnosť využívať
štrukturálne fondy EÚ.
Využívanie
alternatívnych/iných
zdrojov na kúrenie













Ohrozenia
hydroklimatické zmeny,
otepľovanie;
zanedbanie environmentálnej
výchovy;
povodňové vody;
časová a finančná náročnosť;
zanedbanie
environmentálnych záťaží;
pokles vody v zdrojoch pitnej
vody;
nekontrolované a neriadené
lesné a pôdne hospodárstvo;
pokračujúce znečisťovanie
vypúšťaním septikov a žúmp.
pokračujúce znečisťovanie
prírody stavebnými a inými
odpadmi
nečinnosť kompetentných
orgánov
ľahostajnosť zo strany
občanov
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Tabuľka č.24
Oblasť:










ĽUDSKÉ
A
SPOLOČENSKÉ
ZDROJE

















Silné stránky
poskytovaná zdravotná starostlivosť v obci
fungujúca lekáreň v obci
Zapájanie sa Rómov do aktivačných činností
Účasť Rómskych detí na kultúrnych programoch
Fungovanie ZŠ, MŠ
Činnosť ZUŠ
Činnosť športových klubov – (klub stolného tenisu,
futbalový klub, hokejový klub)
Usporadúvanie tradičných športových podujatí (Pohár
starostu obce, Beh od studničky ku studničke a pod.)
Bohatý kultúrny život v obci - usporadúvanie plesov,
jarmokov a tradičných podujatí
Výstavy neprofesionálnych umelcov
Existencia folklórnych , speváckych skupín
Pôsobenie ľudových umelcov v obci (maliar, sochár,
rezbár)
Obec ako rodisko alebo pôsobisko významných
osobností (Mária Eliášová – operná speváčka,
František Výrostko – riaditeľ divadla, pán Timko –
futbal)
Archeologické nálezy v obci
Obec je členom RZO Hornád, MAS – Slanské vrchy,
ZMOS, euroregión Karpaty
Medzinárodné stretnutia Košťancov
Fungujúca terénna sociálna práca zameraná na pomoc
starším, zdravotne postihnutým, sociálne
znevýhodneným, na pomoc Rómom
Dobrovoľný hasičský zbor
Stavebný úrad
Spoločný školský obvod: Valaliky, Geča, Kokšov –
Bakša
Špeciálna trieda v Základnej škole
Klub seniorov
Detské jasle

















Slabé stránky
Naplno nevyužité kultúrne
pamiatky
Neexistuje systémová
starostlivosť a sociálna
pomoc občanom v núdzi
Slabá sieť sociálnych
zariadení
Chýba lekárska pohotovosť
Chýba zástupca Rómov
v OZ
vysoká kriminalita
v rómskej komunite
Nízka vzdelanostná úroveň
a vysoká miera
nezamestnanosti Rómov
Nevyužité možnosti ZUŠ
pre rozvoj Rómskej kultúry
Chýbajú kluby pre mladých
Chýbajú dospelí pre vedenie
mládeže a detí
Zlý stav miestnych
pamätihodností
Chýbajúci dobrovoľníci pre
športovú, kultúrnu
a záujmovú činnosť
Nedobudované odpočinkové
zóny pri prameňoch
Agresivita neprispôsobivých
občanov
Záhradkárska oblasť –
vandalizmus, čierne skládky
















Príležitosti
celoštátna koncepcia
informatizácie škôl
v SR
možnosť využívať
štrukturálne fondy EU
pokračujúce národné
programy podporujúce
zamestnanosť –
aktivačné práce,
absolventská prax
a pod.;
koncepcie a akčné
plány zamestnanosti na
národnej a regionálnej
úrovni;
Zlepšiť podmienky pre
športovanie
Obnovenie tradície
rómskej muziky a
rómskych remesiel
(košíky, metly)
Vytvorenie podmienok
pre prezentáciu rómskej
kultúry a tradícii
Známe osobnosti –
zvýšenie atraktivity
regiónu
Využitie Dní
mikroregiónu Hornád
na pravidelné
maďarsko-slovenské
stretnutia a prezentáciu
mikroregiónov
Rozvoj cezhraničnej
spolupráce

Zdroj: vlastné spracovanie
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Ohrozenia
pokles demografického vývoja a
starnutie obyvateľstva;
úbytok obyvateľstva migráciou –
zvlášť kvalifikovaných mladých
ľudí;
nedostatočné finančné
kompenzácie presunu
kompetencií zo štátu na
samosprávu;
postupný zánik pracovných
príležitostí pre obyvateľov
s nižším vzdelaním;
nevysporiadané vlastnícke práva
k pozemkom
pokračujúca izolácia škôl
vzhľadom k vonkajšiemu
prostrediu a trhu práce;
národná legislatíva bez účinných
opatrení voči zneužívaniu
sociálnych výhod;
prehlbovanie chudoby
a sociálneho vylúčenia
u neprispôsobivých občanov;
pokles výroby u dominantných
zamestnávateľov v okolí;
nezáujem investorov o východ
Slovenska
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Tabuľka č.25
Oblasť















MATERIÁLNE
A
FYZICKÉ
ZDROJE
























Obec Valaliky

Silné stránky
Plynofikácia obce
Verejný vodovod a kanalizácia
Dostupnosť letiska, cesta Košice – Maďarsko,
železnica
Dostupnosť mesta Košice – U.S.Steel s. r. o.
Existujúca spolupráca s Maďarským regiónom
Spolupráca s družobnou obcou Košťany nad
Turcom a mestom Košťany v ČR
Existuje cestná komunikácia smerom na
Maďarsko
Upravené autobusové zástavky
Postavený Dom nádeje
Kultúrny dom
Stavebná agenda v obci
Matričný úrad
Knižnica
Vydávanie miestnych novín Valalické
novinky
Existencia kvalitnej web stránky, facebook
Opravené miestne komunikácie
Integrované obslužné miesto občana
Odvodnená Zvoničná ulica
Oporný múr na ulici Horná Úvrať
Vsakovacie vrty na miestnych komunikáciách
Zrekonštruovaná Základná škola a Materská
škola v časti Buzice
Obnovené centrum obce: park prof. Hlaváča,
priestor pred ZŠ a Obecným úradom
Kamerový systém
Plánované napojenie obce na rýchlostnú
komunikáciu R2 a R4
Zdravotné stredisko a lekáreň
Spracovaný Územný plán obce
Naplánovaný priemyselný park
Zriadenie MŠ a jaslí
Zriadenie pošty, a domu smútku
Zriadenie detského ihriska, telocvične,
multifunkčného ihriska
Športové kluby (hokej, futbal, stolný tenis)
a folklórne súbory (parádne nevesty)
Zriadenie klubu seniorov
MHD a SAD
Kadlubek
Dychová hudba
Rehabilitačné centrum





































Slabé stránky
Nedostatočná kapacita cintorínov
Parkovanie nákladných vozidiel v obytnej
zóne
Poruchovosť verejného osvetlenia
Zlý stav cesty do spaľovne
Spaľovňa – stav areálu
Nevyužité termálne vrty
Chýbajúce systémové riešenie dopravy –
koordinácia ŽSR, SAD, MHD
Nevyhovujúce umiestnenie železničnej
zástavky
Vysoké zaťaženie nákladnou dopravou a
parkovanie nákladných vozidiel v obytnej
zóne
Zrušené zastávky ŽSR
Chýba sociálne zariadenie pri kostole
Nedostatok bytov
Zničený židovský cintorín
Nedostatočná kapacita materskej školy
Poruchovosť miestneho rozhlasu
Nezrekonštruované budovy vo vlastníctve
obce
Chýbajúce dopravné značenie v obci,
retardéry
Nezriadená obecná polícia
kamerový systém – doplniť nové kamery
basketbalové ihrisko na Podlesnej ulici
rozbité studničky
nedostatok stavebných pozemkov
chýbajúca dažďová kanalizácia
kolísajúca hladina spodnej vody
málo verejnej zelene
chýbajúca kanalizácia v nových stav.
Obvodoch
prípojka internetu- optika
nevyhovujúci stav vstupu do obce
centrum pre bezdomovcov v blízkosti obce
chýbajúce regulatívy v stavebníctve (ploty,
pomer zastavanej a nezastavanej plochy)
stav verejného osvetlenia
kriminalita, bezpečnosť, vandalizmus
nelegálne skládky
chýbajúci fit park, out doorový areál
vysoká energetická náročnosť niektorých
obecných budov











Príležitosti
možnosť využívať
štrukturálne fondy EU ;
okres Košice - okolie
zaradený medzi zvlášť
podporované regióny;
diaľnice spájajúce západ
a východ SR;
rekonštrukcia príjazdových
komunikácií do obcí
a ďalších napojení na hlavné
cestné ťahy;
možnosť spolufinancovania
kultúrnych aktivít
z podnikateľských kruhov;
relaxačná zóna
výstavba obchvatu na
rýchlostnú komunikáciu R2
a R4
rozšírenie kultúrnej a
športovej spolupráce v rámci
regiónu Hornád, susednými
regiónmi, okolitými obcami a
blízkymi mestami;
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Ohrozenia
nízky záujem investorov
o východné Slovensko;
stagnujúca výstavba diaľnic
v KSK a SR;
neriešenie zlého
technického stavu
príjazdových komunikácií
a napojení na hlavné cestné
ťahy;
nevysporiadavanie
vlastníckych vzťahov;
nedostatočná finančná
podpora štátu pri presune
kompetencií;
nárast individuálnej
automobilovej dopravy;
zlý neuspokojivý vzťah
medzi životným štýlom
obyvateľstva
a športovaním;
ďalší nárast
nezamestnanosti;
nízke a stagnujúce príjmy
obyvateľov.
Nezáujem o históriu
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Sieť služieb (kozmetika, pekáreň ...)
Terénna sociálna práca
Opatrovateľská služba
Rozvoz stravy pre dôchodcov
Kultúrne a spol. podujatia (plesy, jarmoky,
divadlo)
Medzinárodné partnerstvo
Zdroje pitnej vody
Kvalitná orná pôda
Systém odpadového hospodárstva
(separovaný zber, kontajner)
Elektráreň na biomasu
Špeciálne triedy na ZŠ
Aktivačné práce







nevyhovujúce priestory pre spolkovú
a klubovú činnosť
nevyhovujúci stav miestnych
pamätihodností- miestna fara, stav
židovského cintorína
chýbajúce kolumbárium
chýbajúce priestory pre mladých
nízka vzdelanosť Rómov, vysoká miera
nezamestnanosti
nedostatočná vybavenosť ihrísk v MŠ

Zdroj: vlastné spracovanie
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Tabuľka č.26
Oblasť






EKONOMICKÉ
ZDROJE










Silné stránky
obec situovaná v prihraničnom regióne
blízkosť mesta Košice
čerpanie eurofondov a dotácií zo štátneho
rozpočtu
existujúca spolupráca s mikroregiónom
Hegyköz
dostupnosť letiska, cesta Košice –
Maďarsko
Dostatok pôdy
Fungujúca prevádzkareň obce
pekáreň
Existencia cukrárne
Pošta a poštové služby
Dobrá sieť poskytovaných služieb
Obec vytvára pracovné príležitosti pre
Rómov
Agropodnikateľ, ktorý pôsobí v obci
Reštaurácia











Slabé stránky
Komunikácia medzi regiónmi v rámci
medzinárodného styku je príležitostná nie
systematická
Nízka kultúrna úroveň vybavenia pohostinstiev
Insolventnosť obyvateľov
Neexistencia programovej ponuky pre turistov
a miestnych záujemcov (zážitkové programy)
V obci chýba nákupné stredisko
Chýbajú poštové schránky v obci
Málo pracovných príležitostí pre obyvateľov
obce
Nízka propagácia obce pre podnikateľov
Nevyužité pozemky pre umiestnenie
podnikateľov












Príležitosti
zmena daňového systému SR;
rast priamych zahraničných
investícií v regióne;
možnosti využívania fondov
Európskej únie;
zvyšovanie kúpnej sily
obyvateľstva;
vytváranie priaznivejších
podmienok pre podnikanie v SR;
využitie historického, kultúrneho
a prírodného potenciálu pre rozvoj
cestovného ruchu v obci
vytváranie nových partnerstiev;
dokončenie diaľnic Košice –
Bratislava, Košice – Miškolc;
rozvoj priemyselných parkov
a priemyselných oblastí v regióne.
Rozvoj cezhraničnej spoluprác















Zdroj: vlastné spracovanie
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Ohrozenia
neriešenie politiky štátu v oblasti
malého a stredného podnikania;
nárast odlevu kvalifikovanej
pracovnej sily;
nárast konkurencie vplyvom
vstupu SR do EÚ;
klesajúca ekonomická aktivita;
pokles výroby v U.S. Steel
Košice;
pretrvávajúci nezáujem
investorov o Východné
Slovensko;
zanedbanie výstavby diaľnic
a nadradenej cestnej siete
v regióne;
slabá propagácia východu
Slovenska;
nedostatočné stimuly pre
budúcich investorov zo strany
vlády SR.
Nedostatočné využívanie grantov
na podporu malého a stredného
podnikania
Nedostatok kvalitných projektov

2. STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť PHSR obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík
a určuje hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky
v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Obec Valaliky definovala víziu svojho územia nasledovne:
zabezpečiť svojim obyvateľom kvalitné životné prostredie prejavujúce sa čistým
ovzduším, nízkym hlukom, kvalitnou vodou, odpadmi a chemikáliami nezaťaženou
pôdou a zachovanými prirodzeným biotopmi,
ponúknuť kvalitnú technickú infraštruktúru, kvalitné služby občianskej vybavenosti,
sociálne zázemie na vysokej úrovni a množstvo príležitostí na príjemné športové
a kultúrne vyžitie,
umožniť prístup ku kvalitnej starostlivosti, výchove a vzdelávaniu.
Na základe definovanej vízie územia si obec do roku 2022 stanovila nasledovný strategický cieľ:
„dobudovaním základnej infraštruktúry, rozvíjaním prírodného a kultúrneho potenciálu
územia a zabezpečením permanentného všestranného rozvoja obce, zlepšiť životné podmienky
miestnych obyvateľov, vybavenosť a atraktivitu obce”.
Uvedený strategický cieľ predstavuje súhrn čiastkových strategických cieľov definovaných
v nasledovných politikách – oblastiach rozvoja:
► hospodárska oblasť: zlepšiť vzhľad, vybavenosť a celkovú atraktivitu obce, a tým zabezpečiť
vhodné podmienky na život pre miestnych obyvateľov, rozvoj investícií a cestovného ruchu;
► sociálna oblasť: podporovať rozvoj služieb starostlivosti o zdravie miestnych obyvateľov,
sociálnych služieb, komunitnej spolupráce, sociálnej inklúzie a vzdelávania v obci;
► environmentálna oblasť: realizovať aktivity prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu stavu
životného prostredia, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, zmierňovaniu nepriaznivých
dopadov zmeny klímy a efektívnemu systému odpadového hospodárstva.

- záznam z verejného prerokovania strategického dokumentu

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaliky na roky 2016 - 2022

3. PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová (plánovacia) časť PHSR obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja obce, t.j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov
v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít,
ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.
Tabuľka č.27 Prehľad priorít, opatrení a aktivít podľa oblastí
1. HOSPODÁRSKA OBLASŤ
Priorita 1.1
Opatrenie 1.1.1
aktivity
Opatrenie 1.1.2
aktivity
Opatrenie 1.1.3

aktivity

Opatrenie 1.1.4
aktivity
Priorita 1.2
Opatrenie 1.2.1

aktivity

Opatrenie 1.2.2
aktivity
Priorita 1.3
Opatrenie 1.3.1
aktivity
Opatrenie 1.3.2

Obec Valaliky

Strategická rozvojová dokumentácia
Územno-plánovacia dokumentácia
- vypracovanie ÚPD obce
- pravidelná aktualizácia ÚPD
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- vypracovanie PHSR obce
- pravidelná aktualizácia rozvojových dokumentov
- priebežné a hodnotiace správy o plnení PHSR
Projektová dokumentácia
- technická projektová dokumentácia
- štúdie uskutočniteľnosti
- analýzy (finančná, ekonomická, rizík) a plány
- žiadosti o dotácie
- potvrdenia, povolenia a rozhodnutia
LEADER a MAS
- zapojenie sa do spolupráce pri príprave a uskutočňovaní programu LEADER
Majetkovo-právne vysporiadanie
Pozemkové úpravy a nehnuteľnosti
- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre Priemyselný park Valaliky
- dopracovanie ROEP
- deliminácia nehnuteľností a pozemkov do vlastníctva
- vytvorenie LV na pozemky a nehnuteľnosti v katastri obce, patriace obciam
- zosúladenie LV a katastrálnych máp
Záväzky a pozdĺžnosti
- oddlženie obecného majetku
- ťarchy a bremená na LV - ich zrušenie
Vzdelávanie
Rekonštrukcia a modernizácia budov
- rekonštrukcia ZŠ
- rekonštrukcia MŠ
- rekonštrukcia iných školských zariadení alebo zariadení slúžiacich žiakom s
študentom
Skvalitňovanie vzdelávacieho procesu
- vybavenie a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu
v školách
- podpora pedagogických pracovníkov, ich motivácia
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Priorita 1.4
Opatrenie 1.4.1

aktivity

Opatrenie 1.4.2
aktivity
Opatrenie 1.4.3

aktivity

Opatrenie 1.4.4

aktivity

Opatrenie 1.4.5

aktivity

Opatrenie 1.4.6
aktivity

Obec Valaliky

- skvalitňovanie odbornosti pedagogických pracovníkov – ich vzdelávanie
Občianska a technická vybavenosť
Kultúrna s spoločenská infraštruktúra
- rekonštrukcia pamätníka
- Múzeum regionálneho dedičstva (súčasťou bude aj výstavba archeologických
exponátov z RZO Hornád)
- rekonštrukcia kultúrneho domu
- zriadenie materského centra
- podpora výstav (miliari, insitné umenie, putovné výstavy)
- podpora kultúrnych a spoločenských akcií a podujatí – Dni obce, jarmoky
- rekonštrukcia a obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností, historických
predmetov a nálezísk
- zachovávanie kultúrneho dedičstva, tradičná ľudová kultúra – monografie,
remeslá, izby ľudových tradícií a iné
Zdravotníctvo
- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zdravotného strediska a lekárne
- podpora rehabilitačných služieb
- informovanosť obyvateľstva – prevencia, protidrogová prevencia
Šport a rekreácia
- rekonštrukcia dopravného ihriska (využitie na šport aj kultúru, prekrytie
pódia, mobilné športové zariadenia)
- modernizácia a rekonštrukcia futbalového areálu (umelý trávnik, dobudovanie
infraštruktúry)
- podpora stolnotenisového klubu
- budovanie odpočinkových zón
- drobná architektúra
- úprava verejných priestranstiev a okolia rekreačných a športových zariadení
- cyklotrasy
- rekreačné využitie vodných plôch
- úprava vodných plôch
Rozvoj a skvalitňovanie bývania
- nové lokality IBV
- skvalitňovanie existujúceho bytového fondu
- programy a podpora bývania mladých rodín, mladých ľudí
- sociálne byty
- bytové domy
Miestne komunikácie
- spojovací chodník Valaliky – Kokšov Bakša (cyklotrasa)
- údržba ciest a chodníkov
- mosty, lávky, rigoly
- verejné osvetlenie
- parkoviská
- autobusové zastávky
- bezpečnostné opatrenia
- značenie a informačné tabule
Informovanosť
- pravidelná aktualizácia web stránky
- vzdelávanie samosprávy v oblasti IT zručností
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Priorita 1.5
Opatrenie 1.5.1
aktivity
Opatrenie 1.5.2

aktivity

Opatrenie 1.5.3

aktivity

Priorita 1.6
Opatrenie 1.6.1
aktivity
Opatrenie 1.6.2
aktivity
Opatrenie 1.6.3
aktivity
Opatrenie 1.6.4

aktivity

Obec Valaliky

- vydávanie regionálnych novín
- miestny rozhlas
- internetové pripojenie
- verejné prístupové body k internetu(VPBI)
- internetizácia verejnej správy (samosprávy)
- e-government
Cestovný ruch
Propagácia a prezentácia
- brožúry a buletíny o atraktivitách a podujatiach v obci
- Dni mikroregiónu Hornád
- workshopy, konferencie
Oddychové zóny a cyklotrasy
- cyklochodník Valaliky – Kokšov Bakša
- lesopark – oddychová zóna medzi Valalikmi, Gečou a Kokšov-Bakšou
- budovanie a rekonštrukcia cyklistických dráh a cyklotrás v obci a medzi
obcami
- budovanie prípojok na cyklotrasy
- rekonštrukcie a budovanie systému chodníkov (náučných, spojovacích)
- drobná architektúra popri cyklotrasách a chodníkoch
- značenie a informačné tabule
- revitalizácia oddychových zón
- odpočinkové a vyhliadkové miesta, veže
Ubytovanie, stravovanie a atrakcie
- budovanie nových a rekonštrukcia existujúcich ubytovacích zariadení
- podpora ubytovania na súkromí
- budovanie nových a rekonštrukcia existujúcich stravovacích zariadení
- rekonštrukcia pohostinských zariadení - rast kvalitatívnej úrovne
- sociálne hygienické zariadenia
- revitalizácia miestnych aktivít a zaujímavostí
- infraštruktúra CR – značenia, tabule, parkoviská
Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb
Podpora rozvoja miestnych služieb a ekonomiky
- podporné programy
- mikropôžičky
- podnikateľské inkubátory
- remeselné dvory
Informovanosť v oblasti podnikania
- databáza voľných objektov na podnikanie
- inzercia a reklama v regionálnych a miestnych tlačených médiách
Podpora cezhraničnej spolupráce podnikateľských subjektov
- účelové partnerstvá
Vidiecky cestovný ruch, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
- informovanosť o dotáciách pre poľnohospodárov (RPIC)
- ochrana pôdy pred eróziou, vetrolamy, zavlažovanie, odvodňovanie
- rozvoj spracovateľských kapacít (muštárne, konzervárne, pálenice)
- lesné hospodárstvo
- ubytovanie na súkromí
- agroturizmus, archeoturizmus
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Opatrenie 1.6.5
aktivity
Priorita 1.7
Opatrenie 1.7.1

aktivity

Opatrenie 1.7.2
aktivity

- farmy
Priemyselné parky
- zriadenie priemyselného parku
Trh práce
Podpora stabilizácie a rozvoja trhu práce a zamestnanosti
- rodová rovnosť
- celoživotné vzdelávanie
- aktivačné práce a opatrenia
- zosúladenie pracovného a rodinného života
- informovanosť obyvateľstva o trhu práce, voľných miestach
Vzdelávanie zamestnancov samosprávy
- zabezpečenie odborného a celoživotného vzdelávania pre zamestnancov obce,
obecného úradu

2. SOCIÁLNA OBLASŤ
Priorita 2.1
Opatrenie 2.1.1
aktivity
Opatrenie 2.1.2

aktivity

Priorita 2.2
Opatrenie 2.2.1
aktivity
Opatrenie 2.2.2

aktivity

Priorita 2.3
Opatrenie 2.3.1
aktivity
Opatrenie 2.3.2
aktivity
Priorita 2.4
Opatrenie 2.4.1

Obec Valaliky

Partnerstvá a spolupráca
Cezhraničná spolupráca
- spolupráca s maďarskými obcami (komunikácia a výmena informácií)
Verejno-súkromné partnerstvá
- partnerstvá medzi obcou a súkromnými podnikateľmi
- spolupráca medzi obcou a mimovládnymi organizáciami
- spolupráca obce a živnostníkov
- vytváranie partnerstiev s inými obcami, v rámci regiónu, okresu, kraja i celej
SR
Sociálne službya zariadenia
Výstavba a rekonštrukcia budov
- výstavba nových sociálnych zariadení a zariadení poskytujúcich sociálne
služby
- rekonštrukcia existujúcich sociálnych zariadení (DD, Kluby dôchodcov,
vývarovne...)
Skvalitňovanie sociálnych služieb
- poskytovanie a skvalitňovanie služieb opatrovateľskej služby
- zriadenie vývarovne
- zriadenie sociálneho taxíka
- sociálni komunitní pracovníci
- podpora klubu dôchodcov
- komunitný sociálny plán
Sociálna inklúzia
Komunitná sociálna práca
- sociálny pracovník v obci
- komunitné centrá
Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva
- podporné programy pre rast zamestnanosti znevýhodnených skupín
obyvateľstva
- vzdelávacie programy
- podpora získavania praktických skúsenosti a zručností
Rómska komunita
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov
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aktivity

Opatrenie 2.4.2
aktivity

- základné životné a hygienické návyky
- starostlivosť o dieťa
- rómski asistenti v škole
- podpora školskej dochádzky rómskych detí
- zodpovednosť k práci a rodine
- život v komunite
Rómska kultúra a život
- podpora a zachovávanie tradičnej rómskej kultúry

3. ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ
Priorita 3.1
Opatrenie 3.1.1
aktivity
Opatrenie 3.1.2
aktivity
Opatrenie 3.1.3

aktivity

Priorita 3.2
Opatrenie 3.2.1

aktivity

Opatrenie 3.2.2
aktivity
Opatrenie 3.2.3

aktivity

Obec Valaliky

Environmentálna infraštruktúra
Vodovody
- budovanie nových a rekonštrukcia existujúcich vodovodov, vodojemov
a iných technických zariadení, súvisiacich s prísunom pitnej vody do
domácností a firiem
Kanalizácie a ČOV
- budovanie kanalizačnej siete a prípojok a iných technických zariadení,
súvisiacich s odvodom splaškových vôd z domácností a nehnuteľností a ich
následným čistením
- vybudovanie ČOV
Ochrana pred povodňami
- budovanie nových a rekonštrukcia existujúcich hrádzí, protipovodňovej
ochrany a iných technických zariadení alebo stavebných úkonov súvisiacich
s protipovodňovou ochranou
- úprava koryta rieky a potokov
- úprava brehov
- čistenie a regulácia potokov a riek
- odvodňovacie kanály na odvod vody z prívalových dažďov
- Plán protipovodňových opatrení
- Evakuačný plán
Životné prostredie
Ochrana a obnova krajiny, prírody, obecných parkov a zelene
- Lesopark medzi obcami Valaliky, Geča a Kokšov-Bakšou
- starostlivosť o chránené územia prírody
- zalesňovanie, zazeleňovanie
- úprava a revitalizácia obecných parkov a zelene
- oddychová zóna medzi Valalikmi a Kokšov-Bakšou
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
- environmentálna výchova a zvyšovanie povedomia o ochrane prírody
a krajiny v škole
- propagačné environmentálne aktivity a materiály
Obnoviteľné zdroje energie
- neregulované vytekanie termálneho vrtu = mokraď
- Valaliky – cca od roku 1976 – hĺbkový vrt teplej vody (21°C)
- geotermálny potenciál územia
- vodná energia
- tepelné čerpadlá
- slnečná a veterná energia
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- MVE (malé vodné elektrárne) na Hornáde
Odpadové hospodárstvo
- podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
- podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
aktivity
- nakladanie s vybranými druhmi nebezpečných odpadov
- odstraňovanie environmentálnych záťaží a uzatváranie a rekultivácia skládok
odpadov
Zdroj: vlastné spracovanie, obec Valaliky
Opatrenie 3.2.4

Tabuľka č.28 Zoznam ukazovateľov cieľov / prioritných oblastí
Typ
ukazovateľa

Ukazovateľ

Definícia

Informačný
zdroj/odkaz

Merná
jednotka

Východisková
hodnota
2015

Cieľová
Hodnota
/ rok
20..
2022

PRIORITNÁ OBLASŤ 1 – hospodárska
OPATRENIE/AKTIVITA 1.1 .......................
Hlavné
Ukazovatele:
Výstupu
Výsledku
Dopadu
OPATRENIE/AKTIVITA 1.2 .......................
Hlavné
Ukazovatele:
Výstupu
Výsledku
Dopadu
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0

Obec Valaliky
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Tabuľka č.29 Súhrnný prehľad projektových zámerov
P.
č.

Názov
obce

1

2

Názov
investora

Typ zámeru

3
4
Obec
Investičný
1. Valaliky
Valaliky
2. Valaliky

3. Valaliky
4. Valaliky
5. Valaliky

6. Valaliky

7. Valaliky

8. Valaliky

9. Valaliky

10. Valaliky

Zameranie
projektu
(názov
vystihujúci
zámer)

5
Rekonštrukcia
budovy pošty
Zateplenie
Obec
Investičný
budovy MŠ
Valaliky
Všechsvätých
Zateplenie
Obec
Investičný
budovy OcÚ a
Valaliky
KD
Obec
Chodník na
Investičný
Valaliky
Kokšovej ulici
Kolumbárium
Obec
Investičný
na cintoríne
Valaliky
Všechsvätých
Rekonštrukcia
Obec
Investičný
verejného
Valaliky
osvetlenia
Rozšírenie a
Obec
modernizácia
Investičný
Valaliky
kamerového
systému
Úprava koryta
Obec
Investičný
Myslavského
Valaliky
potoka
Odvodnenie
Obec
štátnych a
Investičný
Valaliky
miestnych
komunikácií
Komunitné
Obec
centrum a
Neinvestičný
Valaliky
materské
centrum

Obec Valaliky

Stav
pripravenosti Predpokl.
Priorita Spolupráca
Ukazovatele výstupov
projektového termín Predpokladané zámeru s partnerom
zámeru
realizácie
náklady
pri
(od - do)
realizácii
Ukazovateľ Plánovaná
Oblasť Kategória Iné
Stav
Iné
Priorita
/ jednotka
hodnota
Oblasť, na ktorú je
projektový zámer
orientovaný

6

6a

6b

7

7a

8

8a

9

10
200 000,00 €
250 000,00 €
300 000,00 €
35 000,00 €
20 000,00 €
350 000,00 €

50 000,00 €

600 000,00 €

150 000,00 €

20 000,00 €
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Rozšírenie MŠ
Všechsvätých
Rekonštrukcia
Obec
interiéru
Investičný
12. Valaliky
Valaliky
zdravotného
strediska
Rozšírenie
Obec
Investičný
ulice Pri
13. Valaliky
Valaliky
studničke
Revitalizácia
Obec
areálu
Investičný
14. Valaliky
Valaliky
futbalového
ihriska
Voľnočasové
Obec
aktivity pre
Neinvestičný
15. Valaliky
Valaliky
mládež s WIFI
pripojením
Obec
Bowling,
Investičný
16. Valaliky
Valaliky
kolky
Spoločenské
Obec
posedenia s
Neinvestičný
17. Valaliky
Valaliky
kultúrnym
programom
Vybudovanie
Obec
Investičný
oddychovej
18. Valaliky
Valaliky
zóny
Obec
Investičný
Optické káble
19. Valaliky
Valaliky
Obnova
Obec
Investičný
miestnych
20. Valaliky
Valaliky
pamätihodností
Obec
Rekonštrukcia
Investičný
21. Valaliky
Valaliky
Domu smútku
Denný
Obec
Investičný
stacionár pre
22. Valaliky
Valaliky
dôchodcov
Obec
Park- Slnečná
Investičný
23. Valaliky
Valaliky
ulica
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky
11. Valaliky

Obec
Investičný
Valaliky

Obec Valaliky

100 000,00 €
60 000,00 €

50 000,00 €

12 000,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €

50 000,00 €

20 000,00 €
50 000,00 €
300 000,00 €
180 000,00 €
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4. REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť PHSR je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja obce na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov.
Postup inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR
V prvom rade bolo najdôležitejšou úlohou definovanie problematík a stanovenie kľúčových
oblastí, ktorú chce obec riešiť (spracovanie teoretických podkladov o riešenej problematike,
kreovanie pracovnej skupiny, overenie skutočných potrieb prostredníctvom dotazníkových
prieskumov, informovanie občanov o problematike cestou verejného zhromaždenia obyvateľov).
Nasledujúcim krokom bola analýza územia obce, spracovanie SWOT analýzy jednotlivých
oblastí, definovanie potrieb a stanovenie cieľov (pracovné skupiny, obecné zastupiteľstvo,
občania). Výber opatrení a aktivít podľa jednotlivých oblastí a následné definovanie konkrétnych
projektových zámerov (projektov), ktoré obec potrebuje a plánuje v rámci svojho územia
realizovať, patrili k jedným z najdôležitejších momentov pri tvorbe tohto rozvojového
dokumentu. Následná realizácia a súvisiace monitorovanie projektov bude závisieť od
dostupnosti finančných prostriedkov, predovšetkým z európskych a národných zdrojov (podľa
termínov vyhlasovania jednotlivých, pre obec relevantných výziev), ale aj vlastných finančných
prostriedkov.
Za realizáciu PHSR, jeho inštitucionálne a organizačné zabezpečenie je zodpovedná obec,
predovšetkým prostredníctvom osoby starostu, ale aj obecného zastupiteľstva a ďalších
poverených osôb – odborníkov, v závislosti od zamerania jednotlivých projektov. Podľa potreby
bude obec pri realizácii projektov spolupracovať s externými spoločnosťami (verejné
obstarávanie, externý manažment, projektantské práce, stavebné práce, stavebný dozor a pod.).
Komunikačná stratégia PHSR smerom k širokej verejnosti bude vedená prevažne
prostredníctvom webovej stránky obce a prostredníctvom informačných tabúľ. Občania budú mať
prístup k informáciám aj cestou rokovaní obecného zastupiteľstva, kde budú pravidelne
predkladané informatívne správy o riešení kľúčových problémov v oblasti regionálneho
rozvoja, dôležitých oblastí rozvoja obce a pripravovaných projektových zámerov.
PHSR je koncipovaný ako otvorený dokument, ktorý budú môcť občania priebežne
pripomienkovať. Pripomienky občanov sa budú zhromažďovať priebežne a vyhodnocovať raz
ročne. V prípade potreby sa pripomienky občanov zapracujú do revízie PHSR, ktorá sa bude
robiť koncom roka, pri vyhodnocovaní plnenia akčného plánu a stanovení nového akčného plánu
na nasledujúci kalendárny rok. U projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie je fixne
predpísaný systém ich monitorovania. Ostatné opatrenia a projekty, ktoré nebudú financované
z európskej pomoci budú monitorované cestou vyhodnotenia plnenia akčného plánu za príslušný
kalendárny rok.

Obec Valaliky
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- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky – vecný a časový harmonogram
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5. FINANČNÁ ČASŤ
Finančná časť PHSR obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce.
- indikatívny finančný plán PHSR
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení
- hodnotiaca tabuľka pre výber projektov, výnosovo-nákladová analýza

Obec Valaliky
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Tabuľka č.30 Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce

Názov
opatrenia*

Kód a názov
projektu/aktivity

Klasifikácia
stavieb - trieda

Termín
Verejné zdroje
začatia a
Verejné
Súkromné Úverové EIB príspevok Iné
ukončenia
EÚ
zdroje Národné
RN Spolu
zdroje
zdroje (informatívne) zdroje
realizácie
Hlavný
(EŠIF)
celkom celkom
projektu /
ukazovateľcelkom
aktivity
výsledku, dopadu
mesiac/rok
c
d
e
f
g
h
a=b+e+f+g+h b=c+d
mesiac/rok

I. Hospodárska politika
Opatrenie 1.1 1.1.1 Výrobná hala

1251 Priemyselné
budovy

1.1.2
Opatrenie 1.2

1.2.1 Cestná
komunikácia

2111 - Cestné
komunikácie

1.2.2
1.2.3
Opatrenie 1.3

1.3.1 Vodná
elektráreň

Opatrenie 1.4

Obec Valaliky

Odvodnenie
štátnych a
miestnych
komunikácií
Chodník na
Kokšovej ulici
Rozšírenie ulice
pri Studničke

2302 - Stavby
energetických
zariadení
Rozšírenie a
modernizácia
kamerového
systému
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia
Kolumbárium na
cintoríne
Všechsvätých
Zateplenie
budovy pošty
Zateplenie OcÚ a
KD

1 225 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

150 000 €

0€

35 000 €

0€

50 000 €

0€

0€

0€

50 000 €

0€

0€

350 000 €
20 000 €
200 000 €
300 000 €

12

0€

0€

0€

0€

0€
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Rekonštrukcia
Domu smútku
Obnova
miestnych
pamätihodností

Opatrenie 1.5

20 000 €

0€

592 000 €

0€

Zateplenie
budovy MŠ
Všechsvätých

20 000 €

0€

Rozšírenie MŠ
Všechsvätých

100 000 €

0€

Denný stacionár
pre dôchodcov

300 000 €

0€

0€

0€

60 000 €

0€

20 000 €

0€

12 000 €

0€

II. Sociálna politika
Opatrenie 2.1

2.1.1 Materská
škôlka

Opatrenie 2.2 2.2.1 Hotel

Opatrenie 2.3 2.3.1 Nemocnica

2.3.2

Opatrenie 2.4 2.4.1

Opatrenie 2.5 2.5.1
III. Environmentálna politika

Obec Valaliky

1263 - Školy,
univerzity a
budovy na
vzdelávanie

1211 - Hotelové
budovy
1264 Nemocničné
budovy a
zdravotnícke
zariadenia

50 000 €

Rekonštrukcia
interiéru
zdravotného
strediska
Komunitné a
materské
centrum
Revitalizácia
areálu
futbalového
ihriska
Bowling, kolky
Spoločenské
posedenia s
kultúrnym
programom
Vybudovanie
oddychovej zóny
Voľno časové
aktivity pre
mládež s WIFI

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 474 €

12 578
€

36 587 €

11
254 €

10 000 €
10 000 €

50 000 €

10 000 €

0€

841 893 €

0€

13

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaliky na roky 2016 - 2022

Opatrenie 3.1
Opatrenie 3.2 3.2.1 Meliorácie

3.2.2 Kanalizácia a
ČOV
Opatrenie 3.3 3.3.1
Opatrenie 3.4 3.4.1

2153 Melioračné
rozvody vody a
zariadenia

2223 - Miestne
kanalizácie

Úprava koryta
Myslavského
potoka
Napojenie 1200
obyvateľov
Optické káble
Park- Slnečná
ulica

Opatrenie 3.5 3.5.1
Celkom

0€

0€

0€

0€

600 000 €
0€

0€

0€

0€

180 000 €

0€

61 893 €

0€

2 658 893 €

0€

1 474 €
0€

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky

Obec Valaliky
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ZÁVER
- informácia o schválení a zverejnení PHSR

Obec Valaliky
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PRÍLOHY
Príloha č.1 Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do
spracovania PHSR
Tabuľka č.31 Základný riadiaci tím
Funkcia v riadiacom tíme

Meno člena základného tímu

Funkcia v pracovnom zaradení

garant PHSR

Ing. Štefan Petrík

starosta

člen

Dušan Kmec

poslanec obecného zastupiteľstva

člen

Ing. Ondrej Palenčár

poslanec obecného zastupiteľstva

člen

Ing. Marcel Ulik

zástupca súkromného sektora

člen

Pavol Kacvinský

zástupca neziskového sektora

člen

Centrum regionálneho rozvoja
Košického kraja, n. o.

zástupca externej fimy
spoluracujúcej pri príprave PHSR

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky

Tabuľka č.32 Pracovná skupina č.1 – hospodárska
Funkcia v pracovnej skupine

Meno člena pracovnej skupiny

Funkcia v pracovnom zaradení

gestor skupiny

Ing. Julianna Arvaiová

poslankyňa OZ, finančný maklér

koordinátor

Ing. Ondrej Tóth

zamestnanec U.S.Steel Košice

metodik

Centrum regionálneho rozvoja
Košického kraja, n. o.

zástupca externej fimy
spoluracujúcej pri príprave PHSR

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky

Tabuľka č.33 Pracovná skupina č.2 – sociálna
Funkcia v pracovnej skupine

Meno člena pracovnej skupiny

Funkcia v pracovnom zaradení

gestor skupiny

Bc. Paulína Kacvinská

admin. pracovník v zdravotníctve

koordinátor

Roman Leško

zamestnanec U.S.Steel Košice

metodik

Centrum regionálneho rozvoja
Košického kraja, n. o.

zástupca externej fimy
spoluracujúcej pri príprave PHSR

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky

Obec Valaliky
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Tabuľka č.34 Pracovná skupina č.3 – environmentálna
Funkcia v pracovnej skupine

Meno člena pracovnej skupiny

Funkcia v pracovnom zaradení

gestor skupiny

Ing. Tomáš Vindt

vysokoškolský učiteľ

koordinátor

Ing. Vladimír Hudák

technik ŽP

metodik

Centrum regionálneho rozvoja
Košického kraja, n. o.

zástupca externej fimy
spoluracujúcej pri príprave PHSR

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky

Príloha č.2 Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
Použitá literatúra:
1. Metodika na vypracovanie PHSR (verzia 2.0, február 2015)
2. Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Valaliky
4. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001
5. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Zdroje informácií:
1. Obec Valaliky (www.valaliky.sk)
2. Štatistický úrad SR (www.statistics.sk)
3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Príloha č.3 Zoznam skratiek použitých v PHSR
PHSR – program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
PO – programovacie obdobie
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
SODB – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
ÚPSVaR SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
EÚ – Európska únia
ŠR – štátny rozpočet
EŠIF – európske štrukturálne investičné fondy

Obec Valaliky
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Príloha č.4 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
Tabuľka č.35
v tis. EUR

č.

0

1

2

3

4

5

6

7

Názov investíce
- projektu (obec,
okres)

1
Výstavba
miestnych
komunikácií ul. Plotová,
Rosná

Číslo a názov
aktivity

2
2.1.3
Realizovať plán
rekonštrukcie a
údržby
miestnych
komunikácií

Objem finančných
prostriedkov v príslušnom roku
spolu

Ukazovateľ

Rok
dokončenia

Merná
jednotka

Celkom

Z toho
stavebná
časť

Rok

Objem
fin.
prostriedkov

Z toho
verejné
investície

Štátny
rozpočet

Rozpočet
samosprávneho
kraja

Rozpočet
obce

Štátne
účelové
fondy

Úvery
so
zárukou
štátu

Rozpočet
EÚ

Kód
OP

Súkr.
zdroje

Iné
zdroje

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Klasifikácia
investície (
stavby) - triedy

3

2007
2112 - Miestne
komunikácie

8,90

8,90

2007

8,90

8,90

8,90

71,36

71,36

2007

71,36

71,36

71,36

11,55

11,55

2007

11,55

11,55

11,55

0,90

0,90

2007

0,90

0,90

0,90

44,09

44,09

2007

44,09

44,09

44,09

3,06

3,06

2007

3,06

3,06

3,06

11,41

11,41

2008

11,41

11,41

2007

Rekonštrukcia
chodníka pre
peších - Hlavná
ulica

2.1.4
Dobudovať
chodníky na
Hlavnej ulici

2112 - Miestne
komunikácie

Výstavba
parkoviska pri
cintoríne v
Buziciach

2.2 Zlepšiť
poskytovanie
služieb pre
verejnosť

2112 - Miestne
komunikácie

Plynofikácia
poštového
stánku

2.2 Zlepšiť
poskytovanie
služieb pre
verejnosť

2007

Rekonštrukcia
miestneho
rozhlasu

1.6.1
Modernizovať
súčasný systém
miestneho
rozhlasu

2007

Výstavba
parkoviska pri
materskej škole
v časti Buzice

2.2 Zlepšiť
poskytovanie
služieb pre
verejnosť

Kamerový
systém - ihrisko
Detský svet

2 Znížiť
kriminalitu v
obci

Obec Valaliky

Cena podľa
vykonávacieho
projektu

Rok
začatia

2007

2007
2007

2007

2007

2007

2007
2112 - Miestne
komunikácie
2007

2008
5,50

5,91

2008
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Výstavba
ihriska Detský
svet

3.1.3
Vybudovať v
každej časti
obce aspoň 1
detské ihrisko

Rekonštrukcia
vchodovej brány
na cintorín a
dom smútku

2.2 Zlepšiť
poskytovanie
služieb pre
verejnosť

Modernizácia
verejného
osvetlenia

1.4.2
Zabezpečiť
komplexnú
rekonštrukciu
verejného
osvetlenia

Výstavba
viacúčelového
ihriska

3.1 Dobudovať
a udržiavať sieť
športovísk

Rekonštrukcia
kultúrneho
domu

2412 - Ostatné
športové a
rekreačné stavby

74,76

68,12

2,24

2,24

2008

2,24

2,24

9,72

9,72

2009

9,72

9,72

78,58

78,58

2009

78,58

78,58

89,17

89,17

2009

89,17

89,17

89,17

348,85

348,85

2010

348,85

348,85

348,85

3,95

3,95

2010

3,95

3,95

3,95

1
966,42

1 909,48

664,63

633,12

2011

664,63

664,63

4,30

4,30

2011

4,30

4,30

10,68

0,00

2012

10,68

10,68

2,24

9,72

2009
2411 - Športové
ihriská

40

38,58

2009

3.1 Dobudovať
a udržiavať sieť
športovísk

2411 - Športové
ihriská

Rekonštrukcia
Základnej školy

1.1.5 Pripraviť
a zrealizovať
celkovú
rekonštrukciu
školských
objektov

1263 - Školy,
univerzity a
budovy na
vzdelávanie

3.2 Dobudovať
a udržiavať sieť
oddychových
zón

2112 - Miestne
komunikácie

Obec Valaliky

74,76

2009

Rekonštrukcia
oplotenia
viacúčelového
ihriska

Projektová
dokumentácia územný plán,
zmeny a
doplnky

2008

2009

1261 - Budovy na
kultúrnu a verejnú
zábavu

Realizácia
plynovodu na
Záhradnej ulici

74,76

2008

1230 - Budovy
pre obchod a
služby

Obnova centier
miestnych častí
obce

74,76
2008
2008

2.2 Zlepšiť
poskytovanie
služieb pre
verejnosť

Rekonšrtrukcia
budovy pekárne

2008

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010
1 844,35

122,07

582,96

81,67

2011

2011

2012

2011
2221 - Miestne
plynovody

4,30

2011

2012
10,68

2012

19
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19

20

21

22

23

24

25

Kamerový
systém

2012

2 Znížiť
kriminalitu v
obci

2224 - Miestne
elektrické a
telekomunikačné
rozvody a vedenia

Realizácia NN
sietí

Rekonštrukcia
oplotenia
športového
areálu

3.1 Dobudovať
a udržiavať sieť
športovísk

Nákup
konvektomatu
do školskej
jedálne

1.4.4
Vybudovať
školské
centrum
(zariadenie
školského
stravovania)

2012

11,41

11,41

3,70

2012

3,70

3,70

5,50

5,91

2012
3,70

2012

2012
2411 - Športové
ihriská

48,00

48,00

2012

48,00

48,00

39,99

8,00

5,17

5,17

2012

5,17

5,17

5,17

8,78

8,78

2013

8,78

8,78

8,78

19,10

19,10

2013

19,10

19,10

19,10

4,67

4,67

2013

4,67

4,67

4,67

2012

2012

2012

2013

Výstavba
oporného múru
- Horná Úvrať

2013

2153 - Melioračné
rozvody vody a
zariadenia

Odvodnenie
Zvoničnej ulice

Nákup digestora
a elektrického
kotla do
školskej jedálne

11,41
2012

1.4.4
Vybudovať
školské
centrum
(zariadenie
školského
stravovania)

2013

2013

2013

2013

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky
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Príloha č.5 Evidencia podnikateľských subjektov
Tabuľka č.36
Číslo

Počet
zamestnancov
(rok)

Názov PO/sídlo/Sk NACE:

1
2
3
4
5

Jozef Seman/Hlavná 27/44, 044 13 Valaliky/47990
Marcela Palenčárová/Kokšov-Bakša 56, 044 13 Valaliky/96020
Darina Hegedüšová/Kokšov-Bakša 168,044 13 Valaliky/47990
Nikola Buchlová-NIKOL/Geča 347, 04410 Geča/47190
Katarína Ohmanová/ Narcisová 213/19, 04410 Geča/96020

6

Pekáreň Valaliky, s.r.o./Hlavná 37, 04413Vallaiky/10710

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ing. Marcel Čarný, BLACK-SPORT/Hlavná 15/11,04413 Valaliky/47640
Cyril Horváth-Cemix/Hlavná 11, 04413 Valaliky/47190
MUDr. Eva Gedeonová, stomatológia/Zvoničná 2/Valaliky/86230
Miloš Tkáč/I/101,04413 Valaliky/56300
Anna Magyarová/Kokšovská 42,04413 Valaliky/47290
Zuzana Semanová/Radová 355/16,04413 Valaliky/47760
Dušan Varga/Hlavná 164, 044 13 Valaliky/56300
Ján Blaško/Okružná 41,044 13 Valaliky/41209
Tibor Mulato/Hlavná 77,04413 Valaliky/46180
Patrik Tomeček/Horná Úvrať 223/14,04413 Valaliky/32120
Ján Strachan-Diana-Elektro/Zimná14/754,04414 Čaňa/47190
Vladimír Juhás/Poľná 24,04413 Valaliky/47110

4-3
0
2
0
2
2
2
0
0
0
1
0

19

TIP Slovakia, s.r.o./Thurzova 6,040 01 Košice/92000

3-4

20
21
22
23

Iveta Laská/Kostolná 17,04413 Valaliky/46900
Ing. Štefan Fetyko - MÄSO MEDZIBODROŽIE / Pavlovo 67 07635 Svätá Mária/01410
Margita Eliášová/Lúčna 9,044 13 Valaliky/46180
Mária Andrejkovičová-Detské centrum/Hlavná 166,04413 Valaliky/85100

0
5-9
0
0

Obec Valaliky

Tržby
(rok)

Zisk
(rok)

1
0
0
0
nezistený
25-49

21

541 860 €
(2014)

-56 142 €

105 208 €
(2013)

-565 €
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24
25
26
27

Eva Juhászová - MONT PLAST/Úzka 349/4,044 13 Valaliky,044 11 Trstené p.Hornáde/46190
Iveta Takáčová/Šebastovská 139/15,04017 Košice-Šebastovce/47190
Marcela Šándorová, Lomená 253/14,044 13 Valaliky/96020
Ladislav Matula/ Stredná Roveň 1266/8, 03484 Liptovská Sliače/43120

28

Cumulus, s.r.o./Rastislavova 45, 040 01 Košice/86210

29
30
31
32
33

Denisa Takáčová DENA/ Záhradná 451/1,044 10 Geča/96020
Alžbeta Matisová/ Nová 328/15,04410 Geča/47190
Mária Üvegešová, Kvety-Pohrebné služby/Staničná 1,04413 Valaliky/46900
Jana Sopková/ Hlavná 21/250,044 13 Valaliky/47190
Jozef Ferenc/Vŕbová 351/6, 044 13 Valaliky/47190

34

BENA-SERVIS, s.r.o./Haniska 361, 044 57 Haniska/33200

35

PLASTCHEM,s r.o.,/Goetheho 452/14, 040 18 Košice/22230

neznámy

36

Peter Pástor-PAPET/Zvoničná 160/58, 04413 Valaliky/43990

0

37

Nové okno, s.r.o./Európska trieda 11,040 13 Košice/22230

38

MVDr. Erik Kužma - KIREA/ Kopaničná 7, 04415 Nižná Myšľa/47890

0

39

BPS Valaliky, s.r.o./Rožňavská 21,04501 Moldava nad Bodvou/46190

0

40
41
42
43
44
45

AGRO-VALALIKY, a.s., Rožňavská 21, Moldava nad Bodvou/01500/01420
Slovenská pošta, a.s./Partizánska cesta 9,97401 Banská Bystrica/53100
MUDr. Ján Janočko, všeobecné lekárstvo/Poľná 10,04413 Valaliky/86210
Betadent, s.r.o./Ražná 9, 040 01 Košice/86230
MUDr. Mariana Kudlová, všeobecný lekár pre deti a dorast/Poľná 12,04413 Valaliky/86210
MUDr. Emília Šimková, všeobecný lekár pre deti a dorast/Poľná 12,04413 Valaliky/86210

46

SUN 4M6, s.r.o./Zbrojničná 8,04001 Košice/86220

50-99

1 554 700 €
(2013)

80 686 €
(2013)

0
5-9
0
1
0
25-49

neznámy

50-99

1 035 900 €
(2014)
103 371 €
(2014)

-18 929 €
8 057 €
(2014)

438 089 €
(2014)
274 306 €
(2013)
2 413 554 €

-455 802 €
55 179 €

2
1
1
3-4

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky

Obec Valaliky

0
1
nezistený
0

22

131940 €
(2014)

12457 €
(2014)
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Karty podnikateľských subjektov
Tabuľka č.37
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

1

Jozef Seman

SZČO

37018213

1020034213

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Hlavná 27/44, 044 13 Valaliky

Hlavná 27/336, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

1

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Jozef Seman

Jozef Seman
Kontakty

adresa:

telefón:

Hlavná 27/44, 044 13 Valaliky

055/6997 586, 0908 804 558

e-mail:

webová stránka:

Tabuľka č.38
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

2

Marcela Palenčárová

SZČO

46957944

1085382089

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Kokšov-Bakša 56, 044 13 Valaliky

Hlavná 60, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Kadernícke a kozmetické služby

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Marcela Palenčárová

Marcela Palenčárová
Kontakty

adresa:

telefón:

Kokšov-Bakša 56, 044 13 Valaliky

0911 238 293, 0918 124 085

Obec Valaliky

e-mail:

23

webová stránka:
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Tabuľka č.39
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

3

Darina Hegedüšová

SZČO

40439160

1036169431

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Kokšov-Bakša 168,044 13 Valaliky

Hlavná 60, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Darina Hegedüšová

Darina Hegedüšová
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

webová stránka:

Kokšov-Bakša 168,044 13 Valaliky

Tabuľka č.40
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

4

NIKOL

SZČO

46950940

/

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Geča 347, 044 10 Geča

Hlavná 215, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Nikola Buchlová

Nikola Buchlová
Kontakty

adresa:

telefón:

Geča 347, 044 10 Geča

0944 195 509

Obec Valaliky

e-mail:

24

webová stránka:
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Tabuľka č.41
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

5

Katarína Ohmanová

SZČO

47116129

/

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Narcisová 213/19, 044 10 Geča

Hlavná 60, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Kadernícke a kozmetické služby

nezistený

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Katarína Ohmanová

Katarína Ohmanová
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

webová stránka:

Narcisová 213/19, 044 10 Geča

Tabuľka č.42
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

6

Pekáreň Valaliky, s.r.o.

s.r.o.

44 312 792

2022668637

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Hlavná 37, 044 13 Valaliky

Hlavná 37, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov

25-49

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Jozef Tuček, Športová 8, 044 13 Valaliky

Jozef Tuček, Športová 8, 044 13 Valaliky
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

055/6941 768

Obec Valaliky

25

webová stránka:
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Tabuľka č.43
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

7

BLACK-SPORT

SZČO

10700170

1020652622

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Hlavná 15/11,044 13 Valaliky

Hlavná 13, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach

4 až 3

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Ing. Marcel Čarný

Ing. Marcel Čarný
Kontakty

adresa:

telefón:

Hlavná 15/11,044 13 Valaliky

0905 384 222

e-mail:

webová stránka:

Tabuľka č.44
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

8

CEMIX

SZČO

46741534

1078575256

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Hlavná 11, 044 13 Valaliky

Hlavná 11, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Cyril Horváth

Cyril Horváth
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Hlavná 11, 044 13 Valaliky

Obec Valaliky

26

webová stránka:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaliky na roky 2016 - 2022
Tabuľka č.45
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

9

MUDr. Eva Gedeonová - Stomatológia

SZČO

30688621

1027169099

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Zvoničná 2, 044 13 Valaliky

Zvoničná 2, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Zubná lekárska prax

2

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

MUDr. Eva Gedeonová

MUDr. Eva Gedeonová
Kontakty

adresa:

telefón:

Zvoničná 2, 044 13 Valaliky

055 / 699 78 03, 0903 557 546

e-mail:

webová stránka:

Tabuľka č.46
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

10

Miloš Tkáč

SZČO

32559313

1031416672

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

I /101, 044 13 Valaliky

I /101, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Služby pohostinstiev

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Miloš Tkáč

Miloš Tkáč
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

I /101, 044 13 Valaliky

Obec Valaliky

27

webová stránka:
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Tabuľka č.47
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

11

Anna Magyarová

SZČO

37640321

1020033795

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Kokšovská 42,044 13 Valaliky

Kokšovská 42,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach

2

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Anna Magyarová

Anna Magyarová
Kontakty
telefón:

adresa:

webová stránka:

e-mail:

Kokšovská 42,044 13 Valaliky

Tabuľka č.48
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

12

Zuzana Semanová

SZČO

44274114

1080136189

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Radová 355/16,044 13 Valaliky

Radová 355/16,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:
Maloobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami, domácimi zvieratami a krmivom pre zvieratá v špecializovaných predajniach
Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Zuzana Semanová

Zuzana Semanová

Počet
zamest.:
2

Kontakty
adresa:

telefón:

Radová 355/16,044 13 Valaliky

055/6994 188, 0903 514 938

Obec Valaliky

e-mail:

28

web stránka:
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Tabuľka č.49
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

13

Dušan Varga

SZČO

17255635

1020656571

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Hlavná 164, 044 13 Valaliky

Kokšovská 13, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Služby pohostinstiev

2

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Dušan Varga

Dušan Varga
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

webová stránka:

Hlavná 164, 044 13 Valaliky

Tabuľka č.50
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

14

Ján Blaško

SZČO

32562551

1029259440

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Okružná 41,044 13 Valaliky

Okružná 39,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Výstavba obytných a neobytných budov i. n.

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Ján Blaško

Ján Blaško
Kontakty

adresa:

telefón:

Okružná 41,044 13 Valaliky

055/6997 459, 0903 636 460

Obec Valaliky

e-mail:

29

webová stránka:
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Tabuľka č.51
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

15

Tibor Mulato

SZČO

32557213

1020657957

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Hlavná 77,044 13 Valaliky

Hlavná 77,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Tibor Mulato

Tibor Mulato
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

webová stránka:

Hlavná 77,044 13 Valaliky

Tabuľka č.52
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

16

Patrik Tomeček

SZČO

37643851

1047143988

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Horná Úvrať 223/14,044 13 Valaliky

Horná Úvrať 223/14,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Výroba šperkov a podobných predmetov

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Patrik Tomeček

Patrik Tomeček
Kontakty

adresa:

telefón:

Horná Úvrať 223/14,044 13 Valaliky

0905 101 501

Obec Valaliky

e-mail:

30

webová stránka:
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Tabuľka č.53
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

17

Ján Strachan -DIANA ELEKTRO

SZČO

35088036

1020033542

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Zimná14/754,044 14 Čaňa

Hlavná 207, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

1

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Ján Strachan

Ján Strachan
Kontakty

adresa:

telefón:

Zimná14/754,044 14 Čaňa

055/6994 020

e-mail:

webová stránka:

Tabuľka č.54
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

18

Vladimír Juhás

SZČO

37017063

1020034169

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Poľná 24,044 13 Valaliky

Kostolná 2, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Vladimír Juhás

Vladimír Juhás
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Poľná 24,044 13 Valaliky

Obec Valaliky

31

webová stránka:
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Tabuľka č.55
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

19

TIP Slovakia, s.r.o.

s.r.o.

46955003

2023688117

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Thurzova 6,040 01 Košice

Thurzova 6,040 01 Košice

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Činnosti herní a stávkových kancelárií

3 až 4

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Marek Bajtoš, Kapitána Jaroša 2, Košice 040 22, Oto Vágner, Park Angelinum 17, Košice 040 01

Marek Bajtoš, Kapitána Jaroša 2, Košice 040 22

Kontakty
telefón:

adresa:

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.56
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

20

Iveta Laská

SZČO

IČO:

DIČ:

Sídlo:

1030749368
34376071
Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Kostolná 17,044 13 Valaliky

Kostolná 17,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Nešpecializovaný veľkoobchod

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Iveta Laská

Iveta Laská
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Kostolná 17,044 13 Valaliky

Obec Valaliky

32

webová stránka:
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Tabuľka č.57
Číslo:

Názov subjektu:
Ing. Štefan Fetyko - MÄSO
MEDZIBODROŽIE
Sídlo:

21

Právna
forma:

IČO:

SZČO

45574987

Pavlovo 67/ 076 35 Svätá Mária
Predmet činnosti:

DIČ:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:
Malokapušianska 672/6, 079 01 Veľké Kapušany, Hlavná 202, 077 01 Kráľovský
Chlmec, Hlavná 60, 077 01 Kráľovský Chlmec
Počet zamestnancov:

Chov dojníc

5 až 9

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Ing. Štefan Fetyko

Ing. Štefan Fetyko
Kontakty
telefón:

adresa:

webová stránka:

e-mail:

Pavlovo 67/ 076 35 Svätá Mária

Tabuľka č.58
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

22

Margita Eliášová

SZČO

32559119

1030683225

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Lúčna 9,044 13 Valaliky

Hlavná 147, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Špecializované sprostredkovanie obchodu s iným špecifickým tovarom

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Margita Eliášová

Margita Eliášová
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Lúčna 9,044 13 Valaliky

Obec Valaliky

33

webová stránka:
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Tabuľka č.59
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

23

Mária Andrejkovičová-Detské centrum

SZČO

46784241

1041589010

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Hlavná 166,044 13 Valaliky

Hlavná 166,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Predškolská výchova

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Mária Andrejkovičová

Mária Andrejkovičová
Kontakty

adresa:

telefón:

Hlavná 166,044 13 Valaliky

0918 560 785

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.60
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

24

Eva Juhászová -MONT PLAST

SZČO

40441334

1034974369

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Úzka 349/4,044 13 Valaliky,044 11 Trstené pri Hornáde

Hlavná 166, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Eva Juhászová

Eva Juhászová
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Úzka 349/4,044 13 Valaliky,044 11 Trstené pri Hornáde

Obec Valaliky
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webová stránka:
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Tabuľka č.61
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

25

Iveta Takáčová

SZČO

32562837

1031755978

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:
Hlavná 192, 044 13 Valaliky, Podbeľová 1, 040 17 Košice- Sebaštovce,
Rekreačná oblasť Tajvan- autokemping, 044 14 Čaňa
Počet zamestnancov:

Šebastovská 139/15,040 17 Košice-Šebastovce
Predmet činnosti:

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

1

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Iveta Takáčová

Iveta Takáčová
Kontakty
telefón:

adresa:
Šebastovská 139/15,04017 KošiceŠebastovce

webová stránka:

e-mail:

0905 706 053

Tabuľka č.62
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

26

Marcela Šándorová

SZČO

43689523

1078217657

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Lomená 253/14,044 13 Valaliky

Poľná 4, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Kadernícke a kozmetické služby

nezistený

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Marcela Šándorová

Marcela Šándorová
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Lomená 253/14,044 13 Valaliky

Obec Valaliky
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webová stránka:
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Tabuľka č.63
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

27

Ladislav Matula

SZČO

35091118

1020077938

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovská Sliače

Poľná 4, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Zemné práce

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Ladislav Matula

Ladislav Matula
Kontakty

adresa:

telefón:

Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovská Sliače

0905 535 149

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.64
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

28

Cumulus, s.r.o.

s.r.o.

36 217 417

2021698569

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Rastislavova 45, 040 01 Košice

Rastislavova 45, 040 01 Košice

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

50 až 99

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

JUDr. Valéria Repovská 63/ Vysoké Tatry, Dolný Smokovec 059 81

JUDr. Valéria Repovská 63/ Vysoké Tatry, Dolný Smokovec 059 81

Kontakty
adresa:

Obec Valaliky

telefón:

e-mail:

webová stránka:

0905 625 529

cumulus@cumulus.eu.sk

36
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Tabuľka č.65
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

29

Denisa Takáčová DENA

SZČO

41872215

1075392340

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Záhradná 451/1,044 10 Geča

Hlavná 215, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Kadernícke a kozmetické služby

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Denisa Takáčová

Denisa Takáčová
Kontakty

adresa:

telefón:

Záhradná 451/1,044 10 Geča

0905 529 395

e-mail:

webová stránka:

Tabuľka č.66
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

30

Alžbeta Matisová

SZČO

32566697

1020033344

Sídlo:
Nová 328/15,044 10 Geča
Predmet činnosti:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:
Hlavná IV/81, 044 13 Valaliky, Podbeľová 1, 040 17 Košice-Barca, Hlavná 113, 044 15
Vyšná Myšľa, 348 (ihrisko), 044 10 Geča
Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

5 až 9

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Alžbeta Matisová

Alžbeta Matisová
Kontakty

adresa:
Nová 328/15,04410 Geča

Obec Valaliky

telefón:

webová stránka:

e-mail:
alzbetamatisova@post.sk
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Tabuľka č.67
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

31

Mária Üvegešová, Kvety-Pohrebné služby

SZČO

35093935

1041385213

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:
Všechsvätých č.p. 148/2, 044 13 Valaliky,
Staničná 1, 044 13 Valaliky
Počet zamestnancov:

Staničná 1,044 13 Valaliky
Predmet činnosti:
Nešpecializovaný veľkoobchod

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Mária Üvegešová

Mária Üvegešová
Kontakty

adresa:

telefón:

Staničná 1,044 13 Valaliky

055/6999 649, 0907 301 332

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.68
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

32

Jana Sopková

SZČO

35091941

1038585515

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Hlavná 21/250,044 13 Valaliky

Hlavná 21/250,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

1

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Jana Sopková

Jana Sopková
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Hlavná 21/250,044 13 Valaliky

Obec Valaliky
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webová stránka:
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Tabuľka č.69
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

33

Jozef Ferenc

SZČO

30683645

1031500228

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Vŕbová 351/6, 044 13 Valaliky

Vŕbová 351/6, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Jozef Ferenc

Jozef Ferenc
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

webová stránka:

Vŕbová 351/6, 044 13 Valaliky

Tabuľka č.70
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

34

BENA-SERVIS, s.r.o.

s.r.o.

36 578 509

2021937423

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Haniska 361, 044 57 Haniska

Haniska 361, 044 57 Haniska

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Inštalácia priemyselných strojov a prístrojov

25 až 49

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Jozef Fekete, Haniska 361, 044 57 Haniska

Jozef Fekete, Haniska 361, 044 57 Haniska
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:
bena@bena.sk

Obec Valaliky
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webová stránka:
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Tabuľka č.71
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

35

PLASTCHEM s r.o.

s.r.o.

36 577 570

2021788560

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Goetheho 452/14, 040 18 Košice

Goetheho 452/14, 040 18 Košice

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo

neznámy

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Slavomír Žec, Goetheho 452/14, 040 18 Košice

Slavomír Žec, Goetheho 452/14, 040 18 Košice
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

webová stránka:

Tabuľka č.72
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

36

Peter Pástor-PAPET

SZČO

40912841

1048357002

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Zvoničná 160/58, 044 13 Valaliky

Zvoničná 160/58, 044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Peter Pástor

Peter Pástor
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:

Zvoničná 160/58, 044 13 Valaliky

Obec Valaliky
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webová stránka:
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Tabuľka č.73
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

37

Nové okno, s.r.o.

s.r.o.

36 212 598

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Európska trieda 11,040 13 Košice

Európska trieda 11,040 13 Košice

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo

nezistený

Konateľ/lia:
Kontaktná osoba/y:
Ing. Adrián Gornyitzki, Madridská 3, 040 13 Košice, Ing. Ľudovít Grznár,
Ing. Adrián Gornyitzki, Madridská 3, 040 13 Košice, Ing. Ľudovít
Európska trieda 11, 040 13 Košice
Grznár, Európska trieda 11, 040 13 Košice
Kontakty
telefón:

adresa:

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.74
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

38

MVDr. Erik Kužma - KIREA

SZČO

37016164

1026589608

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Kopaničná 7, 044 15 Nižná Myšľa

Kopaničná 7, 044 15 Nižná Myšľa

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Maloobchod v stánkoch a na trhoch s ostatným tovarom

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

MVDr. Erik Kužma

MVDr. Erik Kužma
Kontakty

adresa:

telefón:

Kopaničná 7, 044 15 Nižná Myšľa

055/6999 058, 0905 510 386

Obec Valaliky

e-mail:

41

webová stránka:
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Tabuľka č.75
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

39

BPS Valaliky, s.r.o.

s.r.o.

46 298 487

2023320398

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Rožňavská 21,045 01 Moldava nad Bodvou

Rožňavská 21,045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom

0

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Ing. Zdeněk Kos, Letohradská 366/7, Praha, 7 170 00 Česká republika

Ing. Zdeněk Kos, Letohradská 366/7, Praha, 7 170 00 Česká republika

Kontakty
telefón:

adresa:

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.76
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

40

AGRO-VALALIKY a.s.

a.s.

36 191 922

2020041826

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Zmiešané hospodárstvo, chov ostatného dobytka a byvolov

50 až 99

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Ing. Katarína Slivenská- predseda, Partizánska 712, Dobšiná 049 25
Kontakty
adresa:

Obec Valaliky

telefón:

e-mail:

42

webová stránka:
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Tabuľka č.77
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

41

Slovenská pošta, a.s.

a.s.

36 631 124

2021879959

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Partizánska cesta 9,974 01 Banská Bystrica

Partizánska cesta 9,974 01 Banská Bystrica

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

Ing. Tomáš Drucker- predseda predstavenstva, Uzbecká 16, 821 01 Bratislava
Kontakty
telefón:

adresa:

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.78
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

42

MUDr. Ján Janočko -všeobecné lekárstvo

SZČO

31972462

1030737356

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Poľná 10,044 13 Valaliky

Poľná 10,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

2

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

MUDr. Ján Janočko

MUDr. Ján Janočko
Kontakty

adresa:

telefón:

Poľná 10,044 13 Valaliky

055/6998 036, 0905 386 883

Obec Valaliky

e-mail:

43

webová stránka:
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Tabuľka č.79
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

43

Betadent, s.r.o.

s.r.o.

47 842 920

2024115346

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Ražná 9, 040 01 Košice

Ražná 9, 040 01 Košice

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Zubná lekárska prax
Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

MUDr. Alžbeta Podhradská, Ražná 9, 040 01 Košice

MUDr. Alžbeta Podhradská, Ražná 9, 040 01 Košice
Kontakty

telefón:

adresa:

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.80
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

44

MUDr. Mariana Kudlová- všeobecný lekár pre deti a dorast

SZČO

31974686

1025788588

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Poľná 12,044 13 Valaliky

Poľná 12,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

1

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

MUDr. Mariana Kudlová

MUDr. Mariana Kudlová
Kontakty

Obec Valaliky

adresa:

telefón:

Poľná 12,044 13 Valaliky

055/6997 151

e-mail:

44

webová stránka:
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Tabuľka č.81
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

45

MUDr. Emília Šimková- všeobecný lekár pre deti a dorast

SZČO

35511729

1024520398

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Poľná 12,044 13 Valaliky

Poľná 12,044 13 Valaliky

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

1

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

MUDr. Emília Šimková

MUDr. Emília Šimková
Kontakty

adresa:

telefón:

Poľná 12,044 13 Valaliky

055/6999 817

webová stránka:

e-mail:

Tabuľka č.82
Číslo:

Názov subjektu:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

46

SUN 4M6, s.r.o.

s.r.o.

35912383

2021926753

Sídlo:

Prevádzkáreň/Prevádzkárne:

Zbrojničná 8,040 01 Košice

Zbrojničná 8,040 01 Košice

Predmet činnosti:

Počet zamestnancov:

Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

3 až 4

Konateľ/lia:

Kontaktná osoba/y:

MUDr. Miriam Mičková, Baška 170, 040 16 Košice

MUDr. Miriam Mičková, Baška 170, 040 16 Košice
Kontakty

adresa:

telefón:

e-mail:
fun4m6@gmail.com

Obec Valaliky

45

webová stránka:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Valaliky na roky 2016 - 2022
Príloha č.6 Evidencia mimovládnych organizácií
Tabuľka č.83
P. č.
1
2
3
4
5
6
7

Názov:
Abovská osa
Futbalový klub FC Valaliky
HC Valaliky
Kadlubek
Košická vranka
OZ Citadela
Stolnotenisový oddiel Valaliky

Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0; obec Valaliky

Príloha č.7 Formulár na prípravu projektov
Tabuľka č.84
Základné údaje o projektovom zámere č.
Názov projektu
Grant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ....)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....)
Stav projektu pred realizáciou
Cieľ projektu
Výstupy
Užívatelia
Indikátory monitoringu
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)

Financovanie projektu
Druh
výdavku

Termín
(rok)

Náklady spolu
(eur)

Z toho
súkromné
zdroje

Z toho verejné zdroje
EÚ

ŠR

VÚC

obec

Spolu
Zdroj: Metodika na vypracovanie PHSR, verzia 2.0

Obec Valaliky
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Príloha č.8 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
Dotazníkového prieskumu v obci Valaliky sa zúčastnili takmer výlučne občania s trvalým bydliskom v obci, 58 % respondentov tvorili
ženy a 42 % muži, občania rôzneho veku, vzdelania a ekonomickej aktivity (viac ako polovicu respondentov tvorili zamestnaní).
Zúčastnení respondenti by najviac uvítali rozvoj v oblasti rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnych služieb a zlepšenia technickej
infraštruktúry. Bližšie výsledky dotazníkového prieskumu sú graficky zobrazené v nasledovných grafoch.

Pohlavie

Vek

Bydlisko
1% 2%

8% 7%
42%

muž

23%

15-19
18%

trvalé

30-39

žena

58%

20-29

prechodné

40-49
15%

29%

iné

50-64
65+

Zdroj: vlastné spracovanie

97%

Zdroj: vlastné spracovanie

Zdroj: vlastné spracovanie

Ekonomická aktivita

Vzdelanie
základné

8%
25%

4%

vyučený
13%

vyučený s maturitou

zamestnaný
9%

stredné všeobecné
10%

18%

VŠ technické

súkromný podnikateľ

8%
18%

54%

VŠ ekonomické
4%

11%

11%

Zdroj: vlastné spracovanie

Obec Valaliky

VŠ humanitné

dôchodca
študent

7%
Zdroj: vlastné spracovanie
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Spokojnosť s bývaním

Hodnotenie rozvoja za
posledných 5 rokov

5%
16%

som spokojný

29%

čiastočne spokojný

66%

pozitívne

9%

negatívne

som nespokojný
75%

Zdroj: vlastné spracovanie

Zdroj: vlastné spracovanie

Čerpanie informácií o obci

21%
29%

noviny
rozhlas
úradná tabuľa
internet

25%

priatelia
21%
4%

Zdroj: vlastné spracovanie

Obec Valaliky
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Oblasti rozvoja vo Vašej obci
ekonomický rozvoj

1%
2%

2%

2% 3%

rozvoj ľudských zdrojov

2%

riešenie rómskej otázky

9%

zlepšenie tech.infraštruktúry

15%

rozvoj občianskej vybavenosti a soc.služieb

5%

rozvoj kultúry, kult. činností a služieb
rozvoj športových aktivít

8%

prírodné dedičstvo a životné prostredie
kultúrne dedičstvo
15%
8%

rozvoj cestovného ruchu
rozvoj a skvalitňovanie služieb a výroby
rozvoj a skvalitnenie dopravy

6%
6%
9%

9%

rozvoj odpadového hospodárstva
rozvoj bývania a bytovej výstavby
využívanie obnoviteľných zdrojov energie
rozvoj a skvalitňovanie vzťahov obecný úrad- občania

Zdroj: vlastné spracovanie

Obec Valaliky
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Zlepšenie technickej infraštruktúry

výstavba odvodňovacích rigolov

8%
16%
7%

vodovodná sieť

kanalizačná sieť

6%
9%

miestne komunikácie+chodníky+parkoviská+lávky

energetická sieť

11%

verejné osvetlenie
3%

17%

miestny rozhlas

kamerový systém
23%
verejne prístupný internet

Zdroj: vlastné spracovanie

Obec Valaliky
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Rozvoj občianskej vybavenosti a sociálnych služieb
materská škola+detské ihrisko
základná škola+telocvičňa+ školské ihrisko

0%
4%

0%

3%

zdravotné stredisko

10%

klub dôchodcov

3%

sociálne príspevky na stravu dôchodcom/vývarovňa
5%

5%

obecný úrad
kultúrny dom/ spoloč.centrum
amfiteáter

5%

5%

tržnica
2%
4%
3%
3%

cintoríny
Dom smútku
verejné WC
penzión pre dôchodcov so starostlivosťou dennou
penzión pre dôchodcov so starostlivosťou týždennou

9%

penzión pre dôchodcov so starostlivosťou dlhodobou
6%

centrum voľného času
dloplnkové vzdelávanie pre občanov

4%
1%

4%
5%

7%
6%

4%

3%

komunitné centrum
starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov denná
starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov týždenná
starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov dlhodobá
starostlivosť o sociálne odkázaných občanov denná
starostlivosť o sociálne odkázaných občanov týždenná
starostlivosť o sociálne odkázaných občanov dlhodobá

Zdroj: vlastné spracovanie
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Rozvoj kultúry, kultúrnych
činností a služieb

detské ihrisko

1%

0%
18%

Rozvoj športových aktivít

hudobné festivaly
13%

17%

20%

multifunkčné športové
ihrisko

tanečné akcie, diskotéky,
zábavy

spoločenské posedenia s
kult.programom
22%

futbalový areál
24%
bowling,kolky

24%

súťaže
6%

40%

plaváreň

15%
iné

kúpalisko
iné

Zdroj: vlastné spracovanie

Obec Valaliky

Zdroj: vlastné spracovanie
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Prírodné dedičstvo a životné
prostredie

Kultúrne dedičstvo

úprava verejných
priestranstiev
3%
úprava zelene, parkov,
oddychových zón

1%

4%

6%

zachovanie kultúrnych
pamiatok

8%
27%

zachovanie remesiel

úprava okolia
rieky/potoka/jazera /
vodných plôch

múzeá

37%
znižovanie prašnosti a
hlučnosti
22%
9%

54%
29%

skanzeny
chránené krajinné
oblasti, prírodné
rezervácie
iné

Zdroj: vlastné spracovanie
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pamätné izby

Zdroj: vlastné spracovanie
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Rozvoj a skvalitňovanie služieb
a výroby

Rozvoj a skvalitňovanie služieb
a výroby

turistické chodníky

cyklistické trasy

0%
1%

požičovne byciklov
15%

5%

20%

13%

cukráreň

informačné tabule/
označenia

15%

pekáreň
kaderníctvo

výstavba rekreačného
zariadenia

5%
10%

34%

9%

19%

opravovňe
čistiareň

zariadenia pre turistov
7%

12%
5%

doplnkové služby v
existujúcih
zariadeniach

6%
24%

informačné centrum

iné

Zdroj: vlastné spracovanie
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kozmetika

Zdroj: vlastné spracovanie
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Rozvoj odpadového
hospodárstva

Rozvoj a skvalitnenie dopravy

skvalitňovanie triedenia
odpadov
3%
výstavba cestného
obchvatu
19%

15%
45%

20%

úprava/rozšírenie
autobusových zastávok
zvýšenie prepravnej
kapacity autobusovej
dopravy

33%

likvidácia nelegálnych
skládok odpadu

1%

rozšíriť veľkokapacitné
kontajnery
rozmiestnenie košov na
odpadky v obci

18%
27%

iné

zberné dvory

19%
iné

Zdroj: vlastné spracovanie

Obec Valaliky

Zdroj: vlastné spracovanie
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