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Okres: Trebišov Počet obyvateľov: 862 
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Úvod 

 
Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kazimír (PHSR)“ je 
strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie 
ďalšieho smerovania rozvoja obce na základe všeobecného konsenzu verejného sektora, 
podnikateľov a občanov obce. 
Bol spracovaný na základe zákona Národnej rady SR č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho 
rozvoja, ktorý definuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako strednodobý 
programový dokument, obsahujúci analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavne 
smery jej vývoja, ustanovenie cieľov, prvoradých potrieb a úloh v celom spektre života obce. 
Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia. Zákon 
stanovuje aj úlohy týkajúce sa vypracovávania, schvaľovania, zabezpečenia plnenia a 
pravidelného vyhodnocovania predmetného programového dokumentu. 
PHSR je neoddeliteľnou súčasťou hierarchicky štruktúrovanej sústavy dokumentov: 
Národného rozvojového plánu (NDP), jeho operačných programov a Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Je základným 
východiskovým dokumentom aj pre získanie rôznych grantov a finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. 
PHSR sa skladá z hlavného dokumentu a príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.  
 
 
 
 
 
 
 

Finančné zabezpečenie rozvoja 
 

Na podporu rozvoja možno použiť prostriedky: 

   Z verejných zdrojov: z rozpočtu štátu, VÚC, obcí a štátnych fondov 

   Súkromných zdrojov fyzických a právnických osôb 

   Úvery a príspevky medzinárodných organizácií 
Doplnkovým zdrojom sú: 

   Prostriedky z fondov EÚ 
Príjemcovia môžu byť:  

   Podnikateľské subjekty, obce a nimi založené právnické osoby alebo združenia obcí  

   Neziskové, právnické osoby, ktoré predložia projekt v súlade s programami rozvoja 

   Financovanie z verejných zdrojov a fondov EÚ je stanovené predpismi 
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História obce 

 
V listine mladšieho uhorského kráľa Štefana z roku 1270 je prvá písomná správa o Kazimíri. 
Hovorí o darovaní a ohraničení hradného panstva Füzer, ktoré na východe susedilo 
s chotárom dediny Kazimír. Obec Kazimír patrila v tomto čase šlachticovi Petrovi de Kazmer. 
Spomína sa i neskôr – v listine Jágerskej kapituly z 11. februára 1364. Z tejto listiny vyplýva, 
že Kazimír nebol súčasťou tohto panstva. Opevnený hradný komplex v Kazimíre bol 
pravdepodobne vystavaný v polovici 13. storočia a možno ho považovať za šľachtický hrádok 
spomínaného Petra, ktorý bol nielen jeho sídlom, ale plnil naviac aj funkciu ochrany dôležitej 
cesty vedúcej od Zemplína k Slanskému priesmyku. Hrádok je situovaný na miernom návrší 
s elipsovitým pôdorysom s rozmermi 50x30m. Jeho dlhšia os  je priamo nad potokom, ktorý 
sa pravdepodobne využíval na obranu hrádku. Samotný hrad zrejme chránilo palisádové 
opevnenie na kraji vyvýšenej upravenej plošiny. I keď sa z pôvodných stavieb zachovalo 
veľmi málo, terénna konfigurácia umožnuje identifikovať existenciu viacerých stavieb. 
Dodnes stojí do výšky zvyšok muriva, ktorý má v hornej časti kavernu, pôvodne asi okno. 
Zrejme ide asi o časť palácovej stavby. Na predpolí sú zvyšky reformovaného kostola, ktorý 
tvorí polygonálne zakončený pozdĺžny priestor. Vznikol prestavbou staršieho kostola, ktorý 
bol pravdepodobne pansky, ale zároveň slúžil ako farský – farnosť sa spomína v pápežských 
registroch z rokov 1332 – 1335. 
 
 

A. ANALYTICKÁ ČASŤ 
 
1. Poloha, prírodné podmienky a využitie krajiny 
Obec Kazimír leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 
137 – 151 m.  Malý Kazimír 137 metrov nad morom a Veľký Kazimír vo výške 151 metrov 
nad morom. 
 

 
 

Mapa zobrazujúca polohu obce Kazimír 
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Územie obce: 
 

Poľnohospodárska pôda 13.473409 m
2 

Záhrada 490136 m
2 

TTP 5.967526 m
2
 

Vinice 13503 m
2
 

Parky 68134 m
2
 

Lesy 0 m
2
 

Vodné plochy 126490 m
2
 

Zastavané plochy 634019 m
2
 

Ostatné plochy 17 m
2
 

 
 
 
 
 
 
2. Obyvateľstvo a osídlenie 
 
 
2.1    Obyvateľstvo 

 
Charakteristika súčasného stavu obyvateľstva podľa pohlavia, veku, národnosti 
a vzdelanostnej úrovne je obsiahnutá v daných tabuľkách. Informácie v nasledujúcich 
tabuľkách boli čerpané z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011.  
 
 

 Veková štruktúra 

Predproduktívny vek: 
 

202 obyvateľov 

Produktívny vek: 517 obyvateľov 

Poproduktívny vek: 
 

145 obyvateľov 

Nezistený: - 

 
V súčasnosti je priaznivý vývoj vitality obyvateľstva, nakoľko produktívna a predproduktívna 
zložka prevyšuje poproduktívnu zložku.  
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Počet obyvateľov obce Kazimír 862 obyvateľov 

Národnostná štruktúra 

Slovenská: 859 obyvateľov 

Rómska: 21 obyvateľov 

Maďarská: 1 obyvateľ 

Rusínska: - 

     Ukrajinská: 1 obyvateľ 

       Česká: 1 obyvateľ 

Nezistená: - 

 
 

Vzdelanostné kategórie obyvateľstva 

Základné: 236 obyvateľov 

Stredné odborné bez maturity: 319 obyvateľov 

Úplne stredné učňovské s maturitou: 104 obyvateľov 

Úplne stredné všeobecné: 17 obyvateľov 

Vyššie vzdelanie: 14 obyvateľov 

Vysokoškolské vzdelanie- Mgr., Ing., 
doktorské: 

15 obyvateľov 

Vysokoškolské vzdelanie- spolu: 15 obyvateľov 

Ostatní bez školského vzdelania: 188 obyvateľov 

 
 

Náboženská štruktúra obyvateľov obce  : 
 

Rímskokatolícka 542 obyvateľov 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 

Gréckokatolícka 278 obyvateľov 

Reformovaná kresťanská cirkev 42 obyvateľov 

Pravoslávna cirkev - 
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Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 

Cirkev bratská  - 

Bez vyznania  - 

Iné nezistené - 

 
 
 
2.2 Osídlenie 
 
Kazimír leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 137 – 
151 metrov. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením dedín Malý a Veľký Kazimír. Jestvovanie 
dediny sa predpokladá pred 11 storočím. Prvá správa o nej je z roku 1270. Tamojší šľachtici 
pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia si postavili hrad. Okolo roku 1440 vo Veľkom 
Kazimíri hospodárilo okolo 20 poddanských domácností. Neskôr sa počet obyvateľov aj 
domov výrazne menil. Dedina Malý Kazimír vznikla pravdepodobne v 13. storočí. Okrem  
poddaných v nej žili aj zemania. V roku 1828 bolo v Malom Kazimíri 37 domov a 263 
obyvateľov. V tom istom roku obec Veľký Kazimír tvorilo 82 domov a 612 obyvateľov. 
 
 
3.   Občianska vybavenosť 
 
3.1  Školstvo a vzdelávanie 
 
Obec Kazimír disponuje materskou školou, ktorej budova bola postavená v roku 1974 
v miestnom parku. Materská škola má celodennú prevádzku, navštevuje ju 23 detí. 
 
Personál materskej školy:  
- 2 učiteľky na 100% úväzok 
- 1 upratovačka – školníčka na 75% úväzok 
- 1 vedúca školskej jedálne na 50% úväzok 
- 1 kuchárka na 100% úväzok 
Obec taktiež disponuje základnou školou, ktorej budova je vlastníctvom Rímskokatolíckej 
cirkvi. Budova školy bola postavená v roku 1859. Zriaďovateľom školy je obec, financovaná 
je Ministerstvom školstva SR ako prenesená kompetencia. 
 
Základnú školu navštevuje 38 žiakov 1- 4 ročníka. 
Personál školy: 
- 2 učiteľky na 100% úväzok 
- 1 učiteľ náboženskej výchovy a etiky pre rímskokatolícke deti na 0,1% úväzok 
- 1 učiteľ náboženskej výchovy a etiky pre gréckokatolícke  deti na 0,1% úväzok 
- 1 upratovačka – školníčka na 50% úväzok 
 
3.2  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 
V obci Kazimír sa nenachádza zdravotné zariadenie. Občania navštevujú zdravotné stredisko 
všeobecného, detského a zubného lekára v Michaľanoch, Kuzmiciach a Veľatoch. 
 
3.3 Kultúra 
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V obci sú 2 kultúrne domy. Kultúrne slávnosti v obci: Deň detí, Mesiac úcty k starším, 
Vianočné posedenie. Obec takisto disponuje miestnou obecnou knižnicou. 
 
Kostoly a cirkevné zariadenia: 

 Rímskokatolícky kostol 

 Gréckokatolícky kostol 

 Reformovaný kostol 
 
Pamiatky: Zrúcanina takmer úplne zničeného hrádku na juhozápadnej strane obce nad 
potokom Izra. 
 
3.4  Šport a voľný čas 
 
V obci nie je žiaden športový klub, ihrisko sa nachádza v miestnom parku, kde si príležitostne 
zahrajú futbal rôzne vekové kategórie.   
 
3.5  Obchody, služby a iné : 
 
V obci sa nachádzajú firmy CHOM- X Kazimír (súkromný podnikateľ), poľnohospodárskou 
činnosťou sa zaoberá A – T Zemplín s.r.o. V obci sa nachádza jedno pohostinstvo. 
V obci je 12% nezamestnanosť, nezamestnaní sa zúčastňujú Národného projektu č V – 
aktivačná činnosť. Zúčastňuje sa ho 20 uchádzačov o zamestnanie. 
 
3.6 Úrady, inštitúcie a iné  
 
Verejná správa a administratíva je zastúpená obecným úradom. Existujúce plochy 
a zariadenia verejnej občianskej vybavenosti vyhovujú súčasným potrebám obce 

Údaje o obecnom úrade: 

Starosta:                    Jozef Toma  

obecné zastupiteľstvo:  7 poslancov 

Obecný úrad  Zamestnanci: 6 

Muži: 2 

Ženy: 4 

Zdravotne postihnutý občan:0  

 
Komisie: 

 Finančná 

 Komisia na ochranu verejného poriadku 
 
4.  Hospodársko – ekonomická oblasť 
 
4.1 Poľnohospodárstvo 
 
Obec Kazimír svojou polohou a rovinatým charakterom je predurčená na poľnohospodársku 
výrobu, čoho dôkazom je, že v obci sú podnikateľské aktivity tohto charakteru. 
 
 
4.2 Ekonomika  
 
Obyvateľstvo obce ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa 
odvetvia hospodárstva (údaje z roku 2001) : 



 9 

Odvetvie hospodárstva              Ekonomicky aktívne osoby 

muži ženy spolu z toho dochádza 
do zamestnania 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo  1 1 1 

Lesníctvo, ťažba dreva 1  1 1 

Rybolov, chov rýb - - - - 

Ťažba nerastných surovín - - - - 

Priemyselná výroba 17 1 18 18 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody - - - - 

Stavebníctvo 27  27 27 

Veľkoobchod a maloobchod 3 15 18 15 

Hotely a reštaurácie 3 14 17 17 

Doprava, skladovanie a spoje 1 3 4 2 

Peňažníctvo a poisťovníctvo  3 3 3 

Nehnuteľnosti, prenajímanie, výskum a vývoj  - - - - 

Verejná správa a obrana 1 2 3 0 

Školstvo  3 3 0 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť  13 13 13 

Verejné, sociálne a osobné služby - - - - 

Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - - 

Exteritoriálne organizácie a združenia - - - - 

Bez udania odvetví 133 38 171 171 

Spolu 186 93 279 268 

 
 
 
 
4.3. Infraštruktúra 

 
 

Energetika: V obci je zriadená VN prípojka, takže obec je napájaná v celom rozsahu. 
 
Telekomunikácie: Telekomunikačná sieť v obci je vybudovaná na 50%. 
 
Zásobovanie plynom: Celá obec je splynofikovaná na 80%. 
 
Zásobovanie teplom:  
Zásobovanie obce teplom je riešené individuálne v domových kotolniach prevažne na zemný 
plyn, čiastočne sa využíva elektrické vykurovanie a vykurovanie pomocou tuhých palív.  
 
Vodné hospodárstvo:  
V obci nie je vybudovaný verejný vodovod, zásobovanie vodou je riešené vlastnými 
studňami, obec má taktiež 4 obecné studne. 
 
Kanalizácia:  
Obec nemá vybudovanú kanalizačnú sieť ani ČOV, čím vzniká možné ohrozenie životného 
prostredia. 
 
Cestná infraštruktúra:  
Cez obec prechádza cesta II. triedy a miestne komunikácie, ktoré sú bezprašné. 
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Životné prostredie:  
Je ohrozené z dôvodu nevybudovania kanalizácie, ČOV ani vodovodnej siete aj keď táto je 
riešená studňami. 
  
Odpadové hospodárstvo: 
Odpadové hospodárstvo obce Kazimír je zabezpečované v tejto štruktúre: 
- Vývoz tuhého komunálneho odpadu TKO 17% (220 nádob) každý 3 týždeň 
- Zber plastov 4x do roka 
- Zber skla 4x do roka 
- Zber papiera 2x do roka 
- Zber elektroniky a bielej techniky a autobatérií 1x do roka    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT ANALÝZA 
 
Význam 
Univerzálna analytická metóda, ktorá slúži pre jednotnú identifikáciu a formalizáciu 
výsledkov analýzy so zameraním na rýchly prehľad silných a slabých stránok, predpokladov 
a rizík rozvoja. V ďalšom kroku umožňuje formalizovať vízie, strategické ciele, vybrať 
a určiť priority. Je používaná v programoch a projektoch rozvoja s väzbou na fondy EÚ. 
Jej štruktúru možno použiť tiež pre podrobný rozbor vybranej oblasti, strategický cieľ, alebo 
na opatrenie z vyššieho programu, alebo koncepcie vo všetkých hlavných súvislostiach, ktoré 
sú popísané v úvodnej analýze a ktoré sú predmetom posudzovania z hľadiska riešenia 
ďalšieho rozvoja.  
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     Silné stránky Slabé stránky 

 Dlhodobá história obce 

 Aktivity obce v sociálnej oblasti 

 Kultúrne pamiatky 

 Vhodné prírodné podmienky, zachovaná 
príroda  

 Prostredie atraktívne pre turizmus 

 zavedený separovaný zber komunálneho 
odpadu 

 Kladný prístup samosprávy k rozvojovým 
aktivitám obce 

 základná a materská Škola 

 Pošta 

 

 

 12 % miera nezamestnanosti  

 Málo pracovných príležitostí, nízka 
zamestnateľnosť 

 Nedostatočné zdravotnícke zariadenia 

 Ohrozenie životného prostredia –
nedobudovaná verejná kanalizácia a ČOV 

 Slabé využitie prírodných daností obce 

 Nevyužité okolie pre oddych 

 Nedostačujúca kvalita poskytovaných 
služieb 

 Chýbajúce oddychové zóny 

 Nevyhovujúce podmienky pre podnikanie 

 

Predpoklady      Riziká 

 Využitie štrukturálnych fondov EÚ na 
rozvoj infraštruktúry 

 Možnosť rozvoja obce, vytváranie nových 
pracovných príležitostí 

 Možnosť získať financie z turistických 
aktivít na rozvoj obce 

 Vzrast záujmu domácich a zahraničných 
investorov v oblasti obchodu, služieb, 
turistiky  

 

 Nevyužitie štrukturálnych fondov EÚ 

 Nezáujem investorov 

 Vzrast a pretrvávanie nezamestnanosti  

 Riziko, či sa podarí zvrátiť odliv mladých 
a vzdelaných ľudí do vyspelejších regiónov 
z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí  

 Zanedbávanie rozvoja vidieka – jeho 
sociálne a ekonomické ohrozenie 

 

 
 
 
Podrobnejší rozpis SWOT analýzy 
 
V tejto časti sú bližšie rozpísané body, ktoré sa nachádzajú v tabuľke. Sú zadefinované  
výhody a problémy určitých oblastí, ovplyvňujúcich ďalší rozvoj obce. Poskytujú výhody, 
z ktorých môže obec profitovať, ak bude efektívne využívať finančné prostriedky a ľudské 
zdroje. Odstránením nevýhod dôjde k priaznivému vývoju obce a zároveň k zvýšeniu životnej 
úrovne.      
 
 
Silné stránky 
 

Obec Kazimír je súčasťou okresu Trebišov, a tým aj Košického samosprávneho kraja. V 
blízkosti sa nachádza jazero Izra. Má vhodné prírodné prostredie, prírodno –  krajinné 
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a kultúrno – historické dispozície obce predstavujú dobrý potenciál a priaznivé predpoklady 
pre ďalší rozvoj bývania a rozvoja agroturistiky, ako ideálneho typu dovolenky pre rodinu, 
jednotlivca alebo skupiny turistov. Základným predpokladom pre vytvorenie agroturistiky je 
okrem prírodných podmienok hlavne záujem a vzťah k jej rozvíjaniu, ktorý je podmienený 
klimaticky vhodným prostredím pre agroturistiku a športové aktivity. Obec plánuje zvýšiť 
aktivity v sociálnej sfére. 

 

Slabé stránky 
 
Väčšina súčasných problémov obce vyplýva z dlhodobého obmedzovania jej rozvoja. 
Bezperspektívnosť nedávala podnety obyvateľom, z toho vyplýva aj málo aktívne zapojenie 
obyvateľov do riešenia problémov rozvoja mikroregiónu. V rámci turizmu a rekreácie je 
v súčasnosti nedostatočné využitie prírodných daností obce. Pri nevyriešení týchto aspektov 
sa obec Kazimír stane neatraktívnou pre domácich a zahraničných investorov. Následne by sa 
zvyšovala ďalšia nezamestnanosť, už v súčasnosti nízka miera zamestnateľnosti a odliv 
mladých ľudí do regiónov s vyšším sociálnym a ekonomickým zázemím. V obci nie je 
vybudovaná kanalizačná sieť ani ČOV, čím je ohrozené životné prostredie.  
 
 
 
 
Predpoklady 
 
K zvýšeniu atraktivity obce by prispelo dobudovanie infraštruktúry obce, s možnosťou 
využitia štrukturálnych fondov EÚ. Príchodom domáceho a zahraničného investora sa 
predpokladá zníženie nezamestnanosti obyvateľov obce a okolia. Vytvorením celej škály 
služieb domácemu obyvateľstvu a turistom sa vytvoria predpoklady na rozvoj malého  
a  stredného podnikania. Základným predpokladom pre vytvorenie turistiky je okrem 
prírodných podmienok hlavne záujem a vzťah k jej rozvíjaniu, ktorý je zasa podmienený 
klimaticky vhodným prostredím pre letnú a zimnú turistiku a športové aktivity. Je možnosť 
získať financie z turistických aktivít na rozvoj obce. Je predpoklad vytvárať podmienky pre 
udržanie a oživenie stagnujúceho a upadajúceho vidieckeho osídlenia v oblasti, ako aj 
podporovanie kultúrnych a spoločenských aktivít v obci a vzbudenie záujmu občanov 
a potencionálnych turistov.  
 
 
 
Riziká 
 
Z hľadiska rozvoja obce a cestovného ruchu môže ohroziť atraktivitu obce nedostatok 
financií. Migrácia mladých vzdelaných ľudí do okolitých miest a regiónov, ako aj ďalšie 
zvyšovanie nezamestnanosti môže byť zapríčinené nevyužitím eurofondov, prípadne 
neakceptovanie príchodu domáceho a zahraničného investora. Zanedbávaním a slabým 
rozvojom obce hrozí sociálny a ekonomický úpadok. Taktiež je rizikom nevyužiť všetky 
možné finančné zdroje pre oblasť turizmu a rekreácie v obci. Je nutné vytvoriť priaznivejšie  
sociálno – ekonomické podmienky, čím by bol predpoklad stabilizovať mladé obyvateľstvo 
s deťmi v obci.    
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B. STRATEGICKÁ ČASŤ 

 
Stratégia je stanovená strategickými cieľmi na najvyššej úrovni programu, ktorými sú 
formulované vízie. Predstavujú pohľad do budúcnosti na do roku 2015. Ide o Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kazimír. Rozvojová stratégia predstavuje nový 
integrovaný prístup, ktorý je v súčasnosti zameraný na problém ekonomického zaostávania 
území identifikovaných v Národnom rozvojovom pláne (NRP). Medzi identifikované 
zaostávajúce regióny patrí aj územie KSK (Košický samosprávny kraj) a teda aj obec 
Kazimír. 
 
 
Strategické ciele: 
Na základe získaných informácií, analýzy súčasnej situácie a stanovených predpokladov 
navrhuje Obecný úrad Kazimír na  obdobie rokov 2007 až 2025  nasledujúce strategické ciele: 
 
Strategický cieľ 1: Rozvoj infraštruktúry obce 
 
Opatrenia: 
Opatrenie 1.1: Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce  
Obec Kazimír disponuje s nasledovnými objektmi: budova Hraničného oddelenia Policajného 
zboru, materská škola, základná škola, Kultúrny dom časť Veľký Kazimír, Malý Kazimír, 
Obecný úrad, Dom smútku a Požiarna zbrojnica. Nehnuteľnosti sú v technickom stave, kedy 
je potrebné previesť rekonštrukčné práce. 
 
Opatrenie 1.2: Úprava a obnova miestneho parku 
Cieľom tohto opatrenia je udržania kultúrneho stavu miestneho parku, ktorý slúži na oddych 
obyvateľov obce. 
 
Opatrenie 1.3: Vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete  
V obci absentuje vodovodná a kanalizačná sieť s ČOV. Hlavným zámerom obecného 
zastupiteľstva je riešenie tohto stavu vybudovaním obecnej verejnej kanalizácie a vodovodu, 
na ktoré sa napoja obytné domy. 
 
Opatrenie 1.4: Oprava a vybudovanie chodníkov a miestnej komunikácie 
Cieľom opatrenia je prevedenie opravných prác na miestnych komunikáciách a vybudovanie 
nového chodníka z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pre chodcov. 
 
Opatrenie 1.5: Vybudovanie športových areálov v parku 
V súčasnosti existuje futbalové ihrisko umiestnené v miestnom parku, čo však nenaplňuje 
úplne potrebu športového vyžitia obyvateľov. Cieľom opatrenia je vybudovanie 
viacfunkčného športového areálu. 
 
Opatrenie 1.6: Vytvorenie oddychovej zóny v Malom Kazimíri 
V rámci využitia voľného času pre obyvateľov a v rámci skultúrnenia životného prostredia 
obec plánuje vytvoriť oddychovú zónu v časti obce Malý Kazimír. 
 
Opatrenie 1.7: Sánkarská a lyžiarská dráha – časť Hečka Malý Kazimír 
Cieľom opatrenia je rozvoj možností zimného športovania vytvorením sankárskej a lyžiarskej 
dráhy v časti Hečka Malý Kazimír. 
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Opatrenie 1.8: Rekonštrukcia autobusových zastávok  
Zámerom opatrenia je previesť opravu autobusových zastávok na území obce a zabezpečiť 
v spolupráci so SAD nové rentabilnejšie spoje pre občanov dochádzajúcich za prácou 
 
Opatrenie 1.9: Skrášlenie verejných priestranstiev  
Cieľom tohto opatrenia je skultúrnenie vzhľadu verejných priestranstiev na území obce 
vysadením kvetinových záhonov, umiestnením lavičiek a odpadkových košov. 
 
Opatrenie 1.10: Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu 
Verejné osvetlenie a obecný rozhlas je v nevyhovujúcom technickom stave, z toho dôvodu je 
potrebné v dohľadnej dobe uskutočniť ich rekonštrukciu. 
 
Opatrenie 1.11: Spevnenie brehov miestnych potokov 
V rámci ochrany životného prostredia a predchádzania vyliatiu miestnych potokov je nutné 
zabezpečiť spevnenie brehov vodných tokov. 
 
Opatrenie 1.12: Zriadenie klubu dôchodcov a klubu mládeže 
Obec Kazimír plánuje v oblasti kultúrnej infraštruktúry zriadiť stály priestor pre stretnutia 
dôchodcov a mládeže. 
 
Opatrenie 1.13:Vybudovanie obecnej tržnice za účelom predaja tovaru pre občanov obce 
V obci Kazimír absentuje priestor, kde miestni alebo cudzí občania môžu ponúknuť svoj 
drobný tovar alebo zeleninu a ovocie z vlastnej poľnohospodárskej činnosti na predaj. 
Zámerom obce je vybudovanie obecnej tržnice k týmto účelom. 
 
Opatrenie 1.14: Poskytnutie služieb občanom  
Cieľom opatrenia je rozšíriť služby pre občanov ako je kaderníctvo, rehabilitačné centrum s 
realizáciou preventívnych programov (kardiovaskulárny, onkologický, diabetologický) 
 
Opatrenie 1.15: Zriadenie internetovej kaviarne  
Cieľom opatrenia je zriadenie internetovej kaviarne pre verejnosť. 
 
Opatrenie 1.16: Zriadenie bankomatu na výber v hotovosti 
Zámerom obce je zriadenie 1 bankomatu z dôvodu rozvoja služieb pre občanov. 
 
Opatrenie 1.17: Výstavba sociálnych bytov  
V rámci sociálnej oblasti zámerom obce je výstavba sociálnych bytov pre odkázaných 
obyvateľov ako sú napr. občania bez vhodného bývania, osamelé matky s deťmi, občania 
vyžadujúci starostlivosť a starší občania. Podmienky získania a pridelenie bytov sa bude 
riadiť nariadením obecného zastupiteľstva. 
 
Opatrenie 1.18: Modernizácia knižnice výpočtovou technikou  
Cieľom opatrenia je rozšírenie existujúcej knižnice výpočtovou technikou. 
 
Opatrenie 1.19: V rámci odpadového hospodárstva zabezpečenie komplexného programu 
likvidácie biomasy  
Cieľom opatrenia je komplexné riešenie likvidácie biomasy - recyklácia odpadov, vytvorenie 
kompostovísk a drvenie bilogického odpadu.  
 
 
Strategické ciele, definujúce stratégiu, sú podrobne porovnávané s cieľmi a opatreniami 
vyšších programových dokumentov (NRP, SOP, KSK). 
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Relevantnosť strategických cieľov voči vyšším programovým dokumentom  
 
Vzhľadom k špecifikám obce Kazimír a možnostiam čerpania podporných finančných 
prostriedkov z verejných fondov SR a EÚ je potrebný súlad týchto cieľov vo vzťahu 
k národným a regionálnym rozvojovým programom. Porovnanie je vykonané k cieľom 
Národného rozvojového plánu, jeho operačnými programami a vo vzťahu k regionálnemu 
programu KSK.  
 
 

 Plán programu a finančné zabezpečenie 
 

Strategický cieľ 1 : Rozvoj infraštruktúry obce 
 
Opatrenie 1.1: Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce  
Opatrenie 1.2: Úprava a obnova miestneho parku 
Opatrenie 1.3: Vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete  
Opatrenie 1.4: Oprava a vybudovanie chodníkov a miestnej komunikácie 
Opatrenie 1.5: Vybudovanie športových areálov v parku 
Opatrenie 1.6: Vytvorenie oddychovej zóny v Malom Kazimíri 
Opatrenie 1.7: Sánkarská a lyžiarska dráha – časť Hečka Malý Kazimír 
Opatrenie 1.8: Rekonštrukcia autobusových zastávok  
Opatrenie 1.9: Skrášlenie verejných priestranstiev  
Opatrenie 1.10: Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu 
Opatrenie 1.11: Spevnenie brehov miestnych potokov 
Opatrenie 1.12: Zriadenie klubu dôchodcov a klubu mládeže 
Opatrenie 1.13: Vybudovanie obecnej tržnice za účelom predaja tovaru pre občanov obce 
Opatrenie 1.14: Poskytnutie služieb občanom  
Opatrenie 1.15: Zriadenie internetovej kaviarne  
Opatrenie 1.16: Zriadenie bankomatu na výber v hotovosti 
Opatrenie 1.17: Výstavba sociálnych bytov  
Opatrenie 1.18: Modernizácia knižnice výpočtovou technikou 
Opatrenie 1.19: V rámci odpadového hospodárstva zabezpečenie komplexného programu 
likvidácie biomasy  
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Predpokladaný časový rámec (harmonogram) realizácie programu 
spracovaných projektov: 
 
Je to rámec, ktorý poukazuje ukončenie, respektíve plnenie uvedených opatrení. Je závislý od 
spracovania a odsúhlasenia jednotlivých projektov, ich rozsahu a získania finančných zdrojov 
na zabezpečenie jednotlivých opatrení. 
 
Jednotlivé opatrenia  približný termín realizácie 

Strategický cieľ 1: Rozvoj infraštruktúry obce 

Opatrenie 1.1: Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce Do 2025 

Opatrenie 1.2: Úprava a obnova miestneho parku Do 2025 

Opatrenie 1.3: Vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete Do 2025 

Opatrenie 1.4: Oprava a vybudovanie chodníkov a miestnej 
komunikácie 

Do 2025 

Opatrenie 1.5: Vybudovanie športových areálov v parku Do 2025 

Opatrenie 1.6: Vytvorenie oddychovej zóny v Malom Kazimíri Do 2025 

Opatrenie 1.7: Sánkarská a lyžiarska dráha – časť Hečka Malý 
Kazimír 

Do 2025 

Opatrenie 1.8: Rekonštrukcia autobusových zastávok  Do 2025 

Opatrenie 1.9: Skrášlenie verejných priestranstiev Do 2025 

Opatrenie 1.10: Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu Do 2025 

Opatrenie 1.11: Spevnenie brehov miestnych potokov Do 2025 

Opatrenie 1.12: Zriadenie klubu dôchodcov a klubu mládeže Do 2025 

Opatrenie 1.13: Vybudovanie obecnej tržnice za účelom predaja 
tovaru pre občanov obce 

Do 2025 

Opatrenie 1.14: Poskytnutie služieb občanom Do 2025 

Opatrenie 1.15: Zriadenie internetovej kaviarne Do 2025 

Opatrenie 1.16: Zriadenie bankomatu na výber v hotovosti Do 2025 
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Opatrenie 1.17: Výstavba sociálnych bytov Do 2025 

Opatrenie 1.18: Modernizácia knižnice výpočtovou technikou Do 2025 

Opatrenie 1.19: V rámci odpadového hospodárstva zabezpečenie 
komplexného programu likvidácie biomasy 

Do 2025 

 
Predpokladané projekty realizácie programu: 
 
Sú to projekty, ktoré zabezpečia každé opatrenie, čím sa získa následnosť plnenia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kazimír. Pre zabezpečenie je potrebné realizovať 
projekty, ktoré budú prínosom pre obec. Ide o projekty, pri ktorých sa obec bude podieľať 
minimálne s 5 percentnou finančnou účasťou. 
 
 

Strategický cieľ 1 : Rozvoj infraštruktúry obce 
 
Opatrenie 1.1: Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce  
Projekt a stavebná projektová dokumentácia na rekonštrukciu budov vo vlastníctve obce. 
Projekt bude prebiehať do roku 2025. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov 
EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.2: Úprava a obnova miestneho parku 
Projekt na úpravu a obnovu miestneho parku. Výstavba bude  financovaná zo štrukturálnych  
fondov EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.3: Vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete 
Projekt a stavebná projektová dokumentácia na vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete 
v obci. Projekt bude realizovaný do roku 2025.Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych 
fondov EÚ, štátnej dotácie, z rozpočtu envirofondu a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.4: Oprava a vybudovanie chodníkov a miestnej komunikácie 
Stavebný projekt na opravu a vybudovanie chodníkov a miestnych komunikácií.  
Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, štátnej dotácie a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.5: Vybudovanie športových areálov v parku 
Stavebná projektová dokumentácia.  
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov 
EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.6: Vytvorenie oddychovej zóny v Malom Kazimíri 
Projekt a projektová dokumentácia na vytvorenie oddychovej zóny v Malom Kazimíri. 
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov 
EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.7: Sánkarská a lyžiarská dráha – časť Hečka Malý Kazimír 
Stavebná projektová dokumentácia a investičný zámer. 
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov 
EÚ a z rozpočtu obce. 
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Opatrenie 1.8: Rekonštrukcia autobusových  
Stavebná projektová dokumentácia. Projekt bude realizovaný do roku 2025. Rekonštrukcia 
bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.9: Skrášlenie verejných priestranstiev  
Projekt a projektová dokumentácia na skrášlenie verejných priestranstiev. Projekt bude 
realizovaný do roku 2025. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych  fondov EÚ 
a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.10: Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu 
Stavebná investičná projektová dokumentácia na rekonštrukciu. 
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Rekonštrukcia bude financovaná zo štrukturálnych 
fondov EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.11: Spevnenie brehov miestnych potokov 
Projekt na spevnenie brehov miestnych potokov. Projekt bude prebiehať do roku 2025. 
Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, štátnej dotácie, z prostriedkov 
envirofondu a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.12: Zriadenie klubu dôchodcov a klubu mládeže 
Projekt a zámer obecného zastupiteľstva. 
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov 
EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.13: Vybudovanie obecnej tržnice za účelom predaja tovaru pre občanov obce 
Stavebný projekt na vybudovanie obecnej tržnice. Projekt bude realizovaný do roku 2025. 
Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.14: Poskytnutie služieb občanom  
Projekt na poskytovanie služieb, spolupráca s poskytovateľmi služieb, zmluvy. 
Projekt bude prebiehať do roku 2025. Výstavba bude  financovaná zo štrukturálnych  fondov 
EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.15: Zriadenie internetovej kaviarne  
Projekt na zriadenie internetovej kaviarne. 
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Projekt bude  financovaná zo štrukturálnych  fondov 
EÚ a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.16: Zriadenie bankomatu na výber v hotovosti 
Zmluvná spolupráca s finančnou inštitúciou. Projekt na umiestnenie bankomatu. 
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Projekt bude financovaný zo súkromných zdrojov 
realizátora. 
 
Opatrenie 1.17: Výstavba sociálnych bytov  
Stavebný projekt a projektová dokumentácia na výstavbu sociálnych bytov. 
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Výstavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov 
EÚ, štátneho fondu rozvoja bývania a z rozpočtu obce. 
 
Opatrenie 1.18: Modernizácia knižnice výpočtovou technikou  
Programový zámer obecného zastupiteľstva. 
Projekt bude realizovaný do roku 2025. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych fondov 
EÚ a z rozpočtu obce. 
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Opatrenie 1.19: V rámci odpadového hospodárstva zabezpečenie komplexného programu 
likvidácie biomasy 
Projekt a projektová dokumentácia na zabezpečenie komplexného programu likvidácie 
biomasy. Projekt bude realizovaný do roku 2025. Výstavba bude financovaná zo 
štrukturálnych fondov EÚ, prostriedkov envirofondu a z rozpočtu obce. 
 
 

Organizačné zabezpečenie 

 

Organizácia programu: 

Zastupiteľstvo obce je 7 členné.  
Organizácia je realizovaná následovne: zabezpečuje ju Obecný úrad Kazimír. Je navrhovaná 
v tejto štruktúre: 
 
Zastupiteľstvo obce:  
Je najvyšší orgán, má politickú a riadiacu zodpovednosť za plnenie programu rozvoja obce:    

 Prijíma rozhodnutia o postupe realizácie programu  

 Ustanovuje komisie 

 Schvaľuje návrhy a projekty rozvoja 

 Dojednáva partnerské vzťahy 

 Hodnotí, schvaľuje výsledky programu  

 Zabezpečuje jeho realizáciu a rozhoduje o zmenách  
 
Komisie: 
 

 Komisia finančná 

 Komisia na ochranu  verejného poriadku 
 
 
  Kontrola: 

 Je zabezpečená hlavným kontrolórom, ktorý podlieha obecnému zastupiteľstvu, ale 
pracovno - právne podlieha starostovi obce. 

 
Verejnosť:  
Účasť verejnosti je zvlášť dôležitá, pretože určuje výslednú legitimitu, vierohodnosť 
a záväznosť programu. Verejnosť sa v procese tvorby a realizácie programu zúčastňuje 
dvoma spôsobmi: 

 Prostredníctvom svojich zástupcov v celom procese 

 Účasťou na prejednávaní čiastkových a celkových výsledkov programu     
 
Informovanosť a publicita je jednou z podmienok úspešnosti realizácie cieľov programu. 
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Záver 

 

 

PHSR Kazimír je strategický dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové 
oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre 
spracovanie ďalších materiálov  rozvoja jednotlivých oblastí života obce.  
PHSR je otvoreným dokumentom, ktorý bude pravidelne polročne vyhodnocovaný a 
aktualizovaný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.  
Predložený dokument PHSR Kazimír je spracovaný na základe odsúhlasenia týchto 
informácií zastupiteľstvom obce. Po odsúhlasení sa stane záväzným programom obce. Jeho 
ďalšou fázou je zabezpečenie cieľov a ich opatrení na základe kvalitných projektov, 
získaných finančných zdrojov na ich realizáciu a spolupráce s partnermi programu.  
PHSR obce Kazimír je v súlade s cieľmi Národného rozvojového plánu, jeho operačnými 
programami (SOP) a vo vzťahu k regionálnemu programu KSK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


