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Oblasť  č. 1 – Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti   
 

Cieľ 1.1. Obecná kanalizácie  
Opatrenie         Zabezpečiť výstavbu obecnej kanalizácie  a  jej napojenie na 

kanalizačný zberač 
Zodpovedný starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci  projekčné organizácie, VVaK Košice, komisia ţiv. prostredia 
Finančné 

zdroje 
SOP ZI – Opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj obcí, MŢP SR – Envirofond, 

VVs  a.s  , zdroje EÚ 
 

 

Cieľ 1.2.  Oprava obecného domu v Dolnom lese  
Opatrenie Oprava obecného domu – vybudovanie komína, rekonštrukcia WC,  
Zodpovedný starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Komisia výstavby, Komisia pre Dolný les 
Finančné zdroje obecný rozpočet, dotácia z MF SR  

 

Cieľ 1.3.  Priekopy v intraviláne obce 
Opatrenie Zfunkčnenie priekop pozdĺž  miestnych komunikácií v obci 
Zodpovedný starosta obce, poslanci  OZ 
Spolupracujúci Komisia výstavby a komisia ţiv. prostredia 
Finančné zdroje  obecný rozpočet,  KSK – SSC ,  

 

Cieľ 1.4. Rekonštrukcia kaštieľa   
Opatrenie Celková rekonštrukcia kaštieľa  
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ  
Spolupracujúci Komisia výstavby , projektant  
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, dotácie MF SR, fondy z EÚ  
 

 

Cieľ 1.5. Historické centrum 
Opatrenie Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 
Zodpovedný Starosta obce , poslanci OZ  
Spolupracujúci Komisia výstavby 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, Program obnovy dediny, dotácie z Úradu vlády SR 
 

 

Cieľ 1.6  Technická infraštruktúra na cintoríne  
Opatrenie Výstavba technickej infraštruktúry na cintoríne – chodníky , oprava 

Domu služieb  
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Komisia výstavby , Komisia ţiv. prostredia 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet 

 
Oblasť  č. 2 – Zlepšenie životného  prostredia 

 

Cieľ 2.1. Divoké skládky v obci 
Opatrenie Likvidácia živelných (nelegálnych) skládok tuhého komunálneho 

odpadu v obci 
Zodpovedný Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva 
Spolupracujúci Občania obce, ZSEP n. o. , Komisia ţivotného prostredia 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, Envirofond, projekty nadácií zameraných na ţivotné 
prostredie 



 

 
Cieľ 2.2.  Revitalizácia verejných priestranstiev na zóny oddychu 

Opatrenie Príprava a realizácia projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev 
na zóny oddychu“ 

Zodpovedný Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva 
Spolupracujúci Projekčná organizácia, realizátor diela, ZSEP n.o., občania obce, 

Komisia ţivotného prostredia 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, Program obnovy dediny, Envirofond 
 

 
 
Cieľ 2.3. Zelené zóny v obci 

Opatrenie Vytvorenie alebo úprava „zelených zón“ v centre obce (parková 

zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba) 

Zodpovedný Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva 
Spolupracujúci Občania obce, projekčná organizácia, ZSEP n.o., Komisia ţivotného 

prostredia 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, Program obnovy dediny, MZP SR 
 

 

 

Cieľ 2.4.  Využívanie biomasy  
Opatrenie Úprava chodníka pre peších a cyklistov od domu Macka k Dolnému 

lesu a k obecnému cintorínu 
Zodpovedný Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva 
Spolupracujúci Občania obce, ZSEP n.o,  Komisia výstavby 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, výzvy – napr. „ Zelený projekt“  
 

 

 

Cieľ 2.5.  Protipovodňové úpravy a estetizácia brehových porastov  na potoku Duša 
Opatrenie Príprava technického projektu a realizácia protipovodňových úprav 

a estetizácie brehových porastov 
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 

Spolupracujúci SAŢP, Projekčná firma, realizátor stavby, ZSEP n.o., Komisia výstavby, 
Komisia ţivotného prostredia, Povodie Bodrogu a Hornádu 

Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, Envirofond, štrukturálne fondy EÚ 
 

 
Cieľ 2.6.  Projekt : Čistá obec v jari   
Opatrenie Vyčistenie – upratovanie verejných priestranstiev v obci od odpadu 

( PET fliaš, dreveného a zeleného  odpadu a pod., )  
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 

Spolupracujúci Komisia ţivotného prostredia, občania obce  
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet 
 

 
 
Oblasť  č.  3 – Rozvoj malého a stredného podnikania zameraného na 
vnútroregionálne zdroje 
 
Cieľ 3.1. Prezentačné priestor pre všeobecné použitie so zavedením IKT organizácie 



Opatrenie Úprava priestorov vo vlastníctve obce na rokovacie miesta pre 
všeobecné použitie - zasadnutia OZ, komisií , pre podnikateľské 

subjekty resp. neziskové organizácie 
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci ZSEP, zástupcovia neziskových organizácií, Komisie OZ 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, zdroje na podporu vzdelávania  
 

 

Cieľ 3.2.  Podpora malého a stredného podnikania v oblasti chýbajúcich služieb v 
obci 

Opatrenie Podporné finančné  nástroje pre rozvoj chýbajúcich služieb v obci 
Zodpovedný Poslanci obecného zastupiteľstva, starosta obce 
Spolupracujúci Zemplínsky sociálny ekonomický podnik, Komisia obchodu a sluţieb 
Finančné  
Zdroje 

Obecný rozpočet 
 

 

Cieľ 3.3. Podpora samozamestnania v oblasti poľnohospodárstva 
Opatrenie Podporné   nástroje pre rozvoj chýbajúcich služieb v obci 
Zodpovedný Zemplínsky sociálny ekonomický podnik 
Spolupracujúci Fyzické osoby so záujmom o samozamestnanie 
Finančné  
Zdroje 

Fondy EÚ, operačný program Ľudské zdroje 
 

  
Oblasť č. 4 – Skvalitnenie poskytovania zdravotníckych a sociálnych 

služieb, zvýšenie bezpečnosti občanov  
 

Cieľ 4.1.  Zriadenie Obecnej polície 
 

Opatrenie Iniciovanie vytvorenia Obecnej polície a zriadenie stáleho 
pracoviska v priestoroch Obecného úradu 

Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci  Komisie OZ 
Finančné  
Zdroje 

Obecný rozpočet, NUP, OP – Ľudské zdroje 

 
Cieľ 4.2.  Bezpečnostný kamerový systém pred budovami v majetku obce  
 

Opatrenie Vypracovanie technického projektu a realizácia monitorovania 
najdôležitejších objektov obce pomocou kamerového systému 

Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Projekčná organizácia, realizátor stavby, Komisia výstavby 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, zdroje MF SR 

 

Cieľ 4.3.  Podpora chýbajúcich služieb v obci , poskytovaných hlavne v Dome 
služieb 
 

Opatrenie Podpora služieb, ktoré absentujú v obci so zameraním na Dom 
služieb ( napr. úpravou výšky prenájmu a pod., ) ,  

Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Zainteresované  subjekty poskytujúce sluţby, Komisie  OZ – obchodná, 

finančná ,  
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet,  



Cieľ 4.4.  Domov sociálnych služieb v obci 
 

Opatrenie Vypracovanie technického projektu a realizácia rekonštrukčných 
prác na budove vo vlastníctve obce 

Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Košický samosprávny kraj, ZSEP n.o., Komisia výstavby 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, zdroje VUC, dotácie MPSVaR 

 

 

Cieľ 4.5.  Podpora aktivít Komunitného centra pre marginalizované skupiny 
 

Opatrenie Podporné nástroje pre rozvoj aktivít Komunitného centra pre 
marginalizované skupiny 

Zodpovedný Podnikateľské subjekty 
Spolupracujúci Neziskové organizácie v obci, Komisie OZ 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, zdroje VUC, dotácie MPSVaR 

 

Oblasť č. 5 – Rozvoj vzdelanosti a ľudských zdrojov  
 

Cieľ 5.1.  Vytvorenie jednotného celku Základnej a materskej školy 
 

Opatrenie Vypracovanie koncepcie  vytvorenia jednotného celku Základnej 
a materskej školy s vyhodnotením pozitív resp. negatív uvedeného 

riešenia ,     
Zodpovedný  starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Rada školy pri MŠ, Rada školy pri ZŠ , riaditeľka ZŠ a MŠ 
Finančné zdroje  obecný rozpočet, zdroje MŠ SR, štrukturálne fondy EU 

 

Cieľ 5.2.   Rekonštrukcia základnej školy  
 

Opatrenie Pokračovanie v rekonštrukcií základnej školy ( výmena okien, dverí, 
oprava poškodených častí budov a striech )  

Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ  
Spolupracujúci Stavebná komisia, Rada školy pri zš  
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet,  dotácia MF SR 

 

Cieľ 5.3.  Vytvorenie Klubu mladých  
 

Opatrenie Zrekonštruovať interiér budovy vo vlastníctve obce s cieľom 
vytvorenia Klubu mladých   

Zodpovedný Starosta obce, Kultúrna komisia 
Spolupracujúci Občania obce, ZSEP 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet,  granty MK SR, Nadácie EKOPOLIS 

 

Cieľ 5.4.  Vydanie publikácie k 90. výročiu futbalu v obci  
 

Opatrenie Príprava a vydanie publikácie k 90. výročiu futbalu v obci   
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ  
Spolupracujúci Komisia na prípravu publikácie  



Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet, dary od sponzorov   

 

 

Oblasť  č. 6 – Podpora rozvoja aktivít v oblasti kultúry, histórie, športu  
a aktívneho oddychu  

 

Cieľ 6.1.  Inšticionalizácia  Gazdovského domu , oganizovanie jeho činnosti  
Opatrenie Vytvorenie organizácie ( združenie, n.o, ) na spravovanie exponátov  

v Gazdovskom dome , organizovanie činnosti  
Zodpovedný Starosta obce, Komisia pre Gazdovský dom 
Spolupracujúci Poslanci Obecného zastupiteľstva, ZSEP n.o 
Finančné  
Zdroje 

 obecný rozpočet,  dotácia MK SR, Program obnovy dediny 

Cieľ 6.2.  Fitnes centrum  
 

Opatrenie Zriadenie obecného Fitnes centra v budove v majetku obce   
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ  
Spolupracujúci OŠK, športová komisia, športové klubu na území obce,  
Finančné  
Zdroje 

 Obecný rozpočet, MK SR , finančné zdroje športových klubov  

 

 

Cieľ 6.3.  Vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli základnej školy    
 

Opatrenie Vypracovanie technického projektu na vybudovanie multifunkčného 
ihriska    

Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Komisia športu , riaditeľka ZŠ, Projekčná organizácia, realizátor stavby, 

ZSEP, n.o   
Finančné  
Zdroje 

 Obecný rozpočet, dotácia MŠ SR, štrukturálne fondy EÚ, rozpočet 
základnej školy  

 

 

Cieľ 6.4.  Nové cykloturistické trasy s napojením  na Tokajskú oblasť – Gotická 
cesta n 

 
Opatrenie Vybudovanie nových cykloturistických trás v katastri obce 

s napojením na cykloturistické trasy v Tokajskej oblasti 
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Košický samosprávny kraj – odbor cestovného ruchu, Komisie OZ 
Finančné  
Zdroje 

 Obecný rozpočet, zdroje KSK 

 

 
Cieľ 6.5.   Podpora športu  
 

Opatrenie Všeobecná podpora športových aktivít   
Zodpovední Poslanci OZ, starosta obce , komisia športu, predsedovia športových 

klubov,  
Spolupracujúci Predsedovia športových klubov, ZSEP 
Finančné  
Zdroje 

 Obecný rozpočet, finančné prostriedky športových klubov 

 



Cieľ 6.6.  Vytvorenie priestoru pre športové účely v Dolnom lese  
 

Opatrenie Úprava verejného priestranstva na športové využitie mládeže 
v Dolnom lese  

Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ  
Spolupracujúci Komisia športu , komisia pre Dolný les, Rimskokatolicka cirkev 

v Budkovciach ,  
Finančné  
Zdroje 

 Obecný rozpočet 

 

 

 

Cieľ 6.7.   Projekt „ História kráča s nami“  
 
Opatrenie Realizácia jednotlivých 4 časti projektu  
Zodpovedný Základná škola, poslanci OZ, starosta obce  
Spolupracujúci Komisia kultúry, komisia školská, Rada pri zš ,   
Finančné  
Zdroje 

Obecný rozpočet,  rozpočet zš, zdroje MK SR 

 

 

Cieľ 6.8.  Festival ľudovej kultúry: výstava prác domácich majstrov ľudového 
umenia  

 
Opatrenie Organizovať pravidelné podujatia propagujúce ľudovú kultúru 
Zodpovedný Starosta obce, poslanci OZ 
Spolupracujúci Členovia ľudových súborov, Kultúrna komisia 
Finančné  
Zdroje 

 Obecný rozpočet,  zdroje MK SR, príspevok KSK 

 

 


