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Úvod  
 
 
  Hospodársky rast a rozvoj na území Slovenskej republiky zvýraznil rozdiely 

medzi regiónmi a okresmi Slovenska. Pokiaľ väčšina obyvateľov z rastu benefituje, 

najmenej rozvinuté regióny trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej 

a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít.  

 

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene              

a doplnení niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení                  

a prirodzene aj peňažných zdrojov na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a zamestnanosti.  

 

Okres Michalovce bol do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zapísaný 

dňa 19.10.2018.  

 

Tento zákon sleduje, aby Vláda Slovenskej republiky ponúkla reálne nástroje, ktoré 

budú znižovať uvedené rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť najmenej 

rozvinutých regiónov a tým aj kvalitu života. Cieľom podpory je v prvom rade tvorba 

pracovných miest.  

Prijímateľom podpory podľa tohto zákona môžu byť nasledujúce subjekty pôsobiace 

v najmenej rozvinutom okrese:  

 obce,  

 fyzické osoby – podnikatelia, malé a stredné podniky,  

 iné právnické osoby,  

 ďalšie subjekty územnej spolupráce.  

 

Osobitná podpora najmenej rozvinutých okresov sa poskytuje na základe akčných 

plánov, schvaľovaných vládou Slovenskej republiky pre každý najmenej rozvinutý 

okres osobitne. V rámci podpory sú definované podmienky pre okresy, na ktoré sa 

vzťahuje špeciálny, zvýhodnený režim a nástroje na ich podporu:  

 uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov,  

 zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov,  

 zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest a pod.  
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Bude preto maximálna koncentrácia podpory hospodárskych aktivít tak, aby 

boli veľmi zaujímavé pre investorov.  

 

Akčný plán rozvoja okresu Michalovce môže nad rámec existujúcich opatrení              

a využívania existujúcich finančných zdrojov obsahovať aj technickú podporu 

miestnej samospráve a občianskej spoločnosti (napr. školenia pre lepšie využívanie 

európskych fondov, školenia na transfer vedomostí v oblasti pôdohospodárstva           

a cestovného ruchu, školenia na skvalitnenie podpory služieb pre malých a stredných 

podnikateľov a pod.) a tzv. regionálny príspevok ako doplnkový zdroj financovania 

pri realizácii akčného plánu.  

 

Na rokovaní vlády boli schválené Aktualizované akčné plány 

Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.  

Konkrétne pre päť prioritných oblastí:  

• vzdelávanie,  

• zamestnanosť,  

• zdravie,  

• bývanie  

• finančné začlenenie  

 

Tento materiál pripravený Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

je doplnením existujúcej rámcovej stratégie a predstavuje základný východiskový 

dokument pre integráciu Rómov. Prijaté akčné plány rozpracovávajú strategické 

východiská v tejto téme a reagujú aj na programové vyhlásenie vlády. Ide o v poradí 

druhú aktualizáciu tohto dokumentu, ktorý vyprší v roku 2020.   

 

Celkový materiál obsahuje 26 cieľov, rozdelených podľa piatich tematických 

oblastí. Obsahuje 52 konkrétnych opatrení a 93 detailných aktivít. Akčné plány rátajú 

s celkovou investíciou 215 miliónov eur za nasledujúce dva roky v oblastiach 

vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia a finančnej gramotnosti. Treba však 

dodať, že zväčša ide o pokračovanie už existujúcich programov, a nie o úplne nové 

záväzky. Najväčšia čiastka je podporená zo zdrojov EŠIF. 
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Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity vyzdvihol niekoľko                        

z najdôležitejších priorít nových akčných plánov. V prípade vzdelávania ide napríklad     

o opatrenia podporujúce zavedenie povinnej predškolskej dochádzky, vrátane 

investičného projektu na výstavbu materských škôl. Tiež sa predpokladá podpora 

asistentov v školách a škôlkach, ako aj zvýšenie financií pre výuku detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v základných školách. 

 

V oblasti zamestnanosti sa dokument hlavne zaoberá podporou sociálnej 

ekonomiky, pokračovaním terénnej sociálnej práce (TSP) a práce komunitných 

centier (KC). V oblasti zdravia je jednou z hlavných priorít prístup k pitnej vode (aj 

formou investičného projektu), a práca asistentov zdravia. 

 

Oblasť bývania ráta s najväčšou sumou investovaných zdrojov. Ide o takmer 

polovicu celej sumy, z ktorej sa majú budovať systémy viacstupňového bývania, 

prístupové cesty, inžinierske siete. Naďalej pokračuje podpora vysporiadania 

pozemkov a odpadového hospodárstva. 

 

Materiál vznikol v medzirezortnej spolupráci. Kooperuje aj s vládnymi politikami 

prijatými na základe schémy o podpore najmenej rozvinutých okresov. Materiál 

pridáva k jednotlivým opatreniam aj číselné indikátory, ktoré Úradu splnomocnenca 

SR pre rómske komunity umožňujú odpočtovať realizáciu jednotlivých opatrení. 

 

 Viac informácií nájdete na www.minv.sk,  www.statistics.sk, www.upsvr.gov.sk/                                                                                                                                                   

 

Použitá literatúra   

- Národný strategický referenčný rámec – základný strategický dokument 

SR, na základe ktorého Slovenská republika môže využívať zdroje             

z fondov EÚ v programovom období  2014 – 2020    

- Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  

- Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020                    

- Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020                                                                                                                                                                                                                 

- Programové vyhlásenie vlády 2016 – 2020                                                                                           

http://www.minv.sk/
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- Stratégia rozvoja Košického samosprávneho kraja a PHSR KSK na roky            

2016 – 2022  

- Revidovaný národný akčný plán 

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 

- Akčný plán rozvoja rómskej komunity   

- Akčný plán rozvoja okresu Michalovce,  (www.minv.sk/?okresny-urad-

michalovce)    

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Iňačovce na roky 

2014 – 2020      

- Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov obec Iňačovce  

- Povodňový plán záchranných prác obce Iňačovce                                                                                                                                                                                                                                              

- Komunitný plán sociálnych služieb obce Iňačovce 2019 – 2023       

- http:// http://www.obecinacovce.sk/                                                                                                                            

 

O obci 

Dedinka Iňačovce je vzdialená 12 km juhovýchodne od okresného mesta 

Michalovce. K dispozícii majú dobrú občiansku vybavenosť. Nachádza sa tu budova 

Obecného úradu, Materská škola a aj Základná škola. Šport sa tu môže rozvíjať aj 

vďaka miestnemu futbalovému ihrisku, či novému multifunkčnému ihrisku. 

Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou obce je miestny gréckokatolícky chrám. 

Okrem neho má svoje miesto v obci aj reformovaný kostol. Pozornosť v dedinke púta 

aj storočná iňačovská studňa, ktorá je zapísaná medzi obecné pamiatky. Obec 

Iňačovce zapísala túto studňu ako obecnú kultúrnu pamiatku s názvom "Iňačovská 

studňa". V roku 2008 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia studne a stala sa 

súčasťou náučného chodníka. 

Obec Iňačovce má nadviazanú družbu s obcou Gyöngyössolymos, ktorá sa 

tak ako aj Iňačovce v minulosti volala SOLMUS (SOLUMUS).          

Gyöngyössolymos je obec  vo východnej časti Maďarska, severných hôr, na južnom 

okraji pohoria Matra.  
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Obec Iňačovce je významným a špecifickým miestom najmä vďaka rybníkom. 

Východný priestor obce s rybničnou sústavou je časťou Národnej prírodnej 

rezervácie Senné rybníky. Táto rezervácia je jedným z najvýznamnejších miest 

hniezdenia a migračných zastávok vzácnych a ohrozených druhov vodného vtáctva 

na Slovensku. Zároveň ide o súčasť najhodnotnejšieho prírodného dedičstva štátu. 

Zo sústavy iňačovských rybníkov sa ročne vyloví niekoľko stoviek ton rýb. Preto          

k obci neodmysliteľne patrí tradícia rybárstva. Nachádza sa tu kačacia a husacia 

farma. 

Chránené územia v katastri obce Iňačovce 

      V obci Iňačovce sú chránené územia zamerané najmä na ochranu mokradí, 

vodného vtáctva a jeho biotopov. Navzájom sa rôznym rozsahom prekrývajú 

1. Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky  

2. Chránené vtáčie územie Senianske rybníky  

3. Územie Európskeho významu  

4. Ramsarská lokalita - nie je chráneným územím (v zmysle zákona č. 543/2002 Z.Z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), ale pre úplnosť a význam 

zaradzujeme. 

      Národná prírodná rezervácia Senné - Rybníky patrí medzi najvýznamnejšie 

vtáčie rezervácie v Európe. Jej rozloha je 213,31 hektárov a to činí približne 700 

hektárov. Celá oblasť je známa vysokým výskytom tu hniezdiacich vodných druhov, 

ale i ako zastávka migrujúcich vtákov počas sezónnych ťahov najmä na jar a koncom 

jesene. 

Vznik obce 

Prvá písomná zmienka o obci Iňačovce sa datuje do roku 1417, kedy sa 

nazývala Solmus. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil, z roku 1808 je 

písomne doložený názov Jeňaššowce, z roku 1920 Iňačovce. Po maďarsky sa obec 

úradne nazývala Solymos. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená     
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pod Užskú župu; pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov; po roku 1960 

pod okres Michalovce, kraj Východoslovenský.  

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť) 

Obyvateľstvo 

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2018 je 778, z toho zastúpenie 

rómskej menšiny 451. Občania nad 62 rokov tvoria necelých 24 %. Počet 

obyvateľstva obce z hľadiska dlhodobého vývoja možno charakterizovať ako 

rozvíjajúci sídelný útvar. Demografická krivka v obci má rastúci charakter, nakoľko je 

v obci zastúpenie rómskej komunity. 

Detí je v obci 259, z toho 213 rómskych detí Do MŠ chodí 18 detí, z toho 9 je 

predškolákov. ZŠ má 78 žiakov. V Detskom domove je 10 detí. Vo výkone trestu je 

v súčasnosti 6 dospelých. 9 dôchodcom sa každodenne rozvážajú obedy.           

Obec vytvára technické a materiálne podmienky na činnosť spoločenských 

aktivít. Podľa vývoja vekovej štruktúry predproduktívne, produktívne, poproduktívne 

obyvateľstvo možno konštatovať, že v obci  dochádza k postupnému znižovaniu 

podielu mladej populácie a naopak zvýšeniu podielu produktívnych vekových skupín. 

Toto zhoršenie vekovej štruktúry môže mať za následok pokles reprodukčných 

schopností populácie a jej starnutie. 

  Vzhľadom na funkciu sídla v oblasti turizmu a rekreácie má veľký význam 

počet dočasne prítomného obyvateľstva, ktoré má nároky na dopravu i služby 

občianskej vybavenosti. V súčasnosti sa počet obyvateľov zvyšuje. 

Nezamestnanosť 

Obec sa nachádza v regióne okresu Michalovce, s vysokou mierou 

nezamestnanosti, Počet obyvateľov okresu Michalovce 110 713, miera 

nezamestnanosti 10,1 %.  V obci je cca 45 % nezamestnanosť z celkového počtu 

pracovne aktívnych obyvateľov. 
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Školstvo 

V súčasnej dobe jednotriednu materskú školu navštevuje 18 detí z obce 

Iňačovce, Jastrabie pri Michalovciach a Čečehov.  

Základná škola má I. stupeň 1 - 4., školu navštevuje 78 žiakov rómskej 

komunity. 

Metodicko-pedagogické centrum, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity, v rámci implementácie národného projektu Inkluzívny model vzdelávania 

na predprimárnom stupni školskej sústavy/ MRK II sa v materskej škôlke vytvorili 

pracovné podmienky pre jedného pedagogického asistenta. 

Výborná je vzájomná spolupráca obecného úradu so škôlkou a Základnou 

školou. Deti sa aktívne zapájajú do podujatí organizovaných obcou, napr. pre 

dôchodcov, Deň matiek, Deň detí, začiatok a ukončenie školského roka, Mikuláš, 

Silvester,  rôzne slávnosti.... 

V obci sú poskytované služby: 

Terénna sociálna práca 

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je predovšetkým vedenie klientov                

k zodpovednosti a samostatnosti, aby klienti vedeli sami čeliť problémom, s ktorými 

sa počas svojho života stretnú. Úlohou terénnej sociálnej práce je podporovať             

u klientov schopnosť riadiť si svoj život samostatne. Poskytuje klientom sociálne 

poradenstvo a pomoc pri riešení rôznych problémov, ktoré by bez pomoci terénnych 

sociálnych pracovníkov sami nezvládli. 

      Dosah pôsobenia terénnej sociálnej práce v obci je však širokospektrálny              

a je otvorený pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Terénni sociálni pracovnici      

a pomáhajú klientom predovšetkým v oblastiach bývania, finančného začlenenia, 

zdravia, vzdelania a zamestnanosti. Motivujú rodičov a samotné deti záujmom            

o vzdelanie, aby si uvedomili, že je to veľmi dobrý štart do života a pre ich samotnú 
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budúcnosť. Taktiež podporujú svojich klientov, aby sa podieľali na aktivačnej činnosti. 

Týmto si klienti budujú pracovné návyky a zvyšujú svoj príjem. 

 

Komunitné centrum  

Prevádzkovateľom Komunitného centra je obec Iňačovce je v centre obci,         

v tesnej blízkosti Obecného úradu. 

Cieľová skupina: marginalizovaná rómska komunita, dlhodobo nezamestnaní, 

dôchodcovia, ženy na materskej dovolenke, deti v predškolskom veku, mládež, 

ostatní občania obce ohrození sociálnym vylúčením. 

Vykonávané aktivity v Komunitnom centre: navštevujú deti, mládež, dospelí         

i seniori. Je to miesto, kde sa im pracovný tím Komunitného centra v plnej miere 

venuje. Realizujú  sa tu individuálne aktivity, v rámci ktorých sa najčastejšie 

poskytuje sociálne poradenstvo, skupinové a komunitné aktivity. Realizujú sa 

športové aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybových zručností detí a mládeže. 

Taktiež medzi aktivity patrí doučovanie, aktivity zamerané na vedenie                         

k zmysluplnému tráveniu voľného času. Realizujú sa prednášky zamerané               

na aktuálne problémy vyskytujúce sa v cieľových skupinách a aktivity zamerané        

na zvýšenie zamestnanosti v obci. Preventívne aktivity sú zamerané na 

predchádzanie sociálno-patologických javov, rôznych chorôb a nákaz. Komunitné 

centrum organizuje a realizuje rôzne výlety náučného či rekreačného charakteru.   

Projekt Hliadky MOPS 

Miestna občianska poriadková hliadka v obci Iňačovce 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity pridelilo na základe predloženej žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej 

poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Obec Iňačovce o tieto finančné 

prostriedky dostala na projekt Miestnej občianskej poriadkovej hliadky. Tento projekt 
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sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Projekt bude realizovaný po dobu 36 mesiacov budú 4 pracovníci v miestnej 

občianskej poriadkovej službe mať za úlohu: zabezpečovať bezpečnosť detí 

(predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu), 

dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, 

upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie, kontrolovať pohyb a 

miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez 

prítomnosti rodičov, byť účastní a nápomocní pri zabezpečovaní a organizácii 

kultúrnych a športových podujatí, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci 

MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva a iné činnosti vedúce k zabezpečeniu 

poriadku a bezpečnosti v obci. 

Členovia MOPS budú nápomocní príslušníkom policajného zboru SR a budú 

koordinovaní obecným úradom. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať 

činnosť polície, ale v niektorých prípadoch s ňou môžu spolupracovať a môžu 

pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity. 

Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa pri výbere 

vyžadovalo, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt, a to najmä medzi rómskou 

komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. 

Výdaj jedla 

Školská jedáleň funguje aj pre výdaj jedla, terénny pracovníci roznášajú stravu pre 

potrebných i dôchodcov. Stravu dôchodcovia odoberajú samostatne alebo sa 

rozváža. 

Prepravná služba – nie je, v prípade potreby obec poskytuje pomoc odvozu                

pre osoby odkázané. 

Terénna opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba je starostlivosť v domácom prostredí, nie je. Celodenné 

poskytovanie opatrovateľskej služby v súčasnosti nie je. 

 



                    Akčný plán rozvoja obce Iňačovce 2019 – 2023  

11 
 

 

Šport 

Významnú organizáciu v obci predstavoval Športový klub, ktorý pri svojom 

vzniku niesol názov Sokol a neskôr Telovýchovná jednota (TJ). Činnosť klubu bola 

zameraná hlavne na futbal. Významným rokom pre šport bol rok 1949, kedy miestny 

nadšenci založili futbalový klub TJ Sokol Iňačovce 

Zdravotníctvo  

V obci sa nenachádza zdravotnícke zariadenie. Obyvatelia využívajú odborné 

zdravotnícke zariadenia v Michalovciach. 

Sociálne znevýhodnené skupiny 

Cieľovým zameraním sociálnej práce je nielen jednotlivec, ale najmä skupina, 

komunita a sociálne prejavy, ktoré sa ich týkajú. Ide o subjekt, ktorý je definovaný 

spoločným znakom odvodeným od sociálneho znevýhodnenia, t.j. od znaku, ktorý ho 

posúva do polohy závislosti na iných osobách alebo na štátnych opatreniach. 

Veková štruktúra, ktorá je v súčasnosti relatívne stabilizovaná má vzhľadom               

k vysokému rastu indexu starnutia a indexu ekonomickej závislosti jednoznačnú 

tendenciu ďalšieho a trvalého nárastu poproduktívnej kategórie populácie                  

v komunite, čo je vo väzbe na ďalšie skutočnosti významným faktorom a indikátorom 

pre plánovanie sociálnych služieb pri ktorých je nevyhnutné venovať vzrastajúcu 

pozornosť práve tejto vekovej kategórií, nakoľko starnutie nie je možné žiadnym 

spôsobom zastaviť. Sociálne služby vo vzťahu k predmetnej cieľovej skupine je 

potrebné prioritne orientovať na ohrozené rodiny, rodiny v kríze a mladých ľudí. 

Riešenie pre menšiny 

Stratégia pre menšiny reaguje na potrebu riešiť výzvy spojené so sociálnym               

a spoločenským začleňovaním rómskych komunít i na úrovni Európskej únie. 

Princípy predkladanej stratégie by sa mali stať základom politík s cieľom riešiť 

nepriaznivú situáciu cieľovej skupiny pre obdobie do roku 2023, ako aj                     

pre  programové obdobie na roky 2014 – 2020 pre použitie štrukturálnych fondov. 
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Predkladaná stratégia je vzhľadom na skúsenosti pri aplikácii 

predchádzajúcich strategických materiálov koncepčne zarámcovaná princípmi 

prístupu k riešeniam   tzv. rómskej problematiky. 

Stratégia je zároveň zameraná na viaceré cieľové skupiny: 

 Rómov ako národnostnú menšinu, 

 rómske komunity, 

 marginalizované rómske komunity. 

Ciele iniciatív vlády SR, merateľné ukazovatele, zmeny a využitie skúseností              

z realizovaných prístupov. Vláda SR je presvedčená, že pri realizácii iniciatív              

a intervencií zameraných na zlepšenie životných podmienok rómskej populácie         

na Slovensku musia byť vyvážené tri ciele: 

1. zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia rozšírením reálnych možností 

zamestnanosti na trhu práce; 

2. rozvíjanie ľudského kapitálu prostredníctvom lepšieho vzdelávania a zdravotnej 

starostlivosti; 

3. posilnenie sociálneho kapitálu a rozvoja komunity prostredníctvom vyšších 

kompetencií a posilnenia participácie rómskej populácie na spoločenských                 

a občianskych aktivitách. 

 

Firmy pôsobiace v obci 

Zdroj: www.vsetkyfirmy.sk/obec/Iňačovce-michalovce/Iňačovce   

 

 

Prioritné oblasti rozvoja Akčného plánu sú definované tak, aby aktivity 

a opatrenia boli v súlade s využitím podpory jednotlivých operačných 

programov v programovacom období 2014 – 2020: 

- Regionálny operačný program 
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- Životné prostredie 

- Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

- Výskum a vývoj 

- Zdravotníctvo 

- Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

- Vzdelávanie 

- Informatizácia spoločnosti 

- Doprava 

- Technická pomoc 

 

Implementácia Akčného plánu okresu Michalovce a Akčného plánu obce 

Iňačovce 2019 – 2023, bude podporená aj ďalšími podpornými 

systémovými opatreniami vlády SR a VÚC Košice. 

 

PROJEKTY  OBCE  IŇAČOVCE 

 

Realizované projekty: 

 

- Dostavba kompostoviska 

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Iňačovce  

- Vybudovanie Komunitného centra 

 

Podané projekty, čakajúce na vyhodnotenie: 

 

- Detské ihriská 

-  Kamerový systém 

-  Traktor a príslušenstvo 

-  Zateplenie a modernizácia kúrenia MŠ 
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Plánované projekty: 

  

1.  Výmena strechy na budove obecného úradu 

2.  Rekonštrukcia Domu smútku, cintorína 

3.   Dobudovanie Komunitného centra - parkovisko 

4. Modernizácia Materskej školy a Školskej jedálne 

5. Modernizácia budovy ZŠ 

6. Vybudovanie digitálneho kamerového systému 

7. Elektromobil  

8.  Rekonštrukcia obecného rozhlasu 

9.  Modernizácia knižnice 

10.   Výstavba kanalizácie, ČOV 

11. Revitalizácia celej obce, cesty, chodníky, parkoviská, zastávky, 

12.  Výstavba nájomných bytov 

13.  Odstránenie čiernych skládok 

14.  Protipovodňové opatrenia 

15.   Vybudovanie novej zvonice 

16. Zriadenie pamätnej izby 

17.  Rekonštrukcia futbalového areálu 

18.  Vybudovanie cyklotrás 

19.  Príprava inžinierskych sietí pre výstavbu IBV a nájomných bytov 
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Súvisiace aktivity: 

- Príprava žiadosti o finančný príspevok  

- Výber dodávateľa projektovej dokumentácie 

- Príprava projektovej dokumentácie 

- Vybavenie stavebného povolenia (ohlasovacej povinnosti)  

- Výber dodávateľa výstavby 

- Realizácia výstavby  

- Porealizačné zameranie 

- Kolaudácia 

- Vyúčtovanie finančných prostriedkov 

- Monitorovanie a udržateľnosť projektu, zasielanie monitorovacích správ  

 

Záver  

Aktivity a rozvoj obce so všetkými službami sú činnosťou, poskytovanou 

ľuďom žijúcim a pohybujúcim sa v obci Iňačovce  umožňujúcou im zapojenie sa        

do lepšieho života.  

Samospráva zabezpečuje pre svojich občanov dôstojný a plnohodnotný život. 

Všetci obyvatelia obce si zaslúžia pozornosť, podporu a záujem zo strany obce           

i štátnych orgánov na zlepšenie životných podmienok tunajších obyvateľov                 

a skvalitnenie úrovne života v obci Iňačovce. Obec poskytuje služby a snaží sa 

o vytvorenie čo najlepších podmienok pre všetkých ľudí, vychádza v ústrety               

aj potrebám rómskej komunity. 

Hlavným zámerom realizácie Akčného plánu je rozvoj obce na najbližšie 

obdobie rokov 2019 – 2023, spokojnosť občanov s poskytovanými službami, 

zlepšenie kvality života, aktívny život ľudí a rozvoj obce. 
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Obec Iňačovce sa bude aktívne zapájať do vyhlásených výziev i projektov                  

a implementované projekty zodpovedne spravovať. Rozvoj obce, turizmu, 

chráneného územia a rybníkov sú prioritami vedenia obce.  

Obec má dostatočné zdroje na prípravu projektov, vypracovanie žiadostí, 

implementáciu, monitorovacie správy, má projektového manažéra a je zabezpečené 

kvalitné vypracovanie žiadostí v súlade s výzvami. 

Úspešnosť aktivít projektových zámerov závisí od kvality predložených 

projektov, od dobrého hodnotenia, schválenia a pridelení finančných prostriedkov, 

podľa Zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. 

Obec všetky doterajšie aktivity vyvíja v súlade so stratégiou rozvoja. Zároveň 

aj s rozvojovými plánmi Slovenskej republiky a Európskej únie. A v súlade                     

s národnými stratégiami a koncepciami. Plánu rozvoja a jeho navrhované riešenia sú 

v súlade s prioritami a cieľmi Programu rozvoja vidieka, štátnej environmentálnej 

politiky SR.  

 

Podávanie žiadosti eurofondov je cez portál ITMS2014+  

- obsahuje všetky podstatné informácie o výzvach, projektoch, dodávateľoch, 

faktúrach, či aktuálne hodnoty ešte nevyčerpaných financií v grantoch.           

- cez ktorý sa spravuje celá alokácia eurofondov pre programové obdobie               

2014 - 2020, čiže 15 miliárd €. Okrem toho, že plní účel nástroja na evidenciu, 

implementáciu a monitorovanie projektov. Obsahuje aj modul otvorených dát                  

o fondoch EU určených pre Slovensko. 

- v aktuálnom programovom období bolo podaných viac ako 12 500 

eurofondových projektov. 
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Tento predložený Akčný plán obce Iňačovce 2019 – 2023 je 

spracovaný na najbližších 5 rokov, môže sa aktualizovať a podľa 

potrieb obce a jej obyvateľov dopĺňať, 

je v súlade s: 

AKČNÝM PLÁNOM OKRESU MICHALOVCE 2019 – 2023, 

PHSR obce Iňačovce na roky 2014 – 2020,   

Povodňovým plánom záchranných prác obce Iňačovce,                                   

Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov obce Iňačovce,             

Komunitným plánom sociálnych služieb obce Iňačovce 2019 – 2023.     

                                                                                                                                                                                                                   

 

 


