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Úvod 

 
 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je základný programový  a výkonný 
dokument, spracovaný za účelom riešenia súčasných závažných ekonomických a sociálnych 
problémov za efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu 
(ekonomického, prírodného, demografického).  
Je strednodobým strategickým dokumentom. 
Obec je súčasťou Košického samosprávneho kraja, ktorý je jedným z regiónov  trvale 
nepriaznivých ekonomických výsledkov. Sú to predovšetkým: 

- nízka úroveň hrubého domáceho produktu, ktorý v prepočte na jedného obyvateľa 
zaostáva za priemerom v SR  

- miera nezamestnanosti 
- výrazná disproporcia v regióne 
- výrazné zaostávanie technickej infraštruktúry 

 
Štruktúra dokumentu bola prispôsobovaná potrebám obecnej samosprávy v zmysle 

funkčnej využiteľnosti a prehľadnosti, jednotlivé časti zo sebou logicky korešpondujú 
a spĺňajú kritérium vzájomnej kontinuity. Od formulovaných vízií do r. 2013 prechádza cez 
identifikované problémy, ktoré sú ďalej členené a implikované do konkrétnych úloh, 
doplnených konkrétnymi termínmi realizácie  a personálnym zabezpečením. 
 

Metodika tvorby strategického dokumentu vychádzala zo schémy „od vízie ku 
stratégii“, základom procesu bola teda tvorba strednodobých vízií obce, po spracovaní 
ktorých boli pracovným tímom stanovené a sformulované jednotlivé strategické vízie. Po 
identifikovaní problémov a analýz  boli problémy prioritizované v rámci jednotlivých oblastí 
(čomu zodpovedá ich chronologické usporiadanie). Identifikované problémy boli ďalej 
podrobené analýze príčin a následnému hľadaniu riešení. Proces bol realizovaný v rámci 
zásad relevantnosti, reálnosti, špecifickosti, merateľnosti, konkrétnosti a aktuálnosti. 
 

Prvá analytická časť dokumentu obsahuje popis obce s jej základnými geografickými 
údajmi a hlavnými socioekonomickými charakteristikami, ktoré charakterizujú dynamiku 
sociálneho a ekonomického rozvoja obce. Súčasťou je súhrn a analýza rozvojového 
potenciálu, ktorá v rámci globálnych a špecifických cieľov, ako aj silných a slabých stránok, 
príležitostí a ohrození dáva súhrny pohľad na reálnu situáciu obce a jej rozvojových 
možností. 
 

Druhá hlavná časť dokumentu je orientovaná na formulovanie strategického rozvoja. 
Globálne ciele sú rozpracované do špecifických cieľov, ktoré majú stabilizačný alebo 
rozvojový charakter. Stabilizačné ciele a súvisiace opatrenia sú zamerané na riešenie 
súčasného nepriaznivého až kritického stavu v jednotlivých oblastiach tak, aby nedošlo 
k ďalšiemu prehlbovaniu jestvujúcich problémov s termínom realizácie v rokoch 2016 – 
2020. Opatrenia viažuce sa na rozvojové ciele sú zamerané na aktivizáciu vnútorného 
potenciálu v obci a na podporu ich dlhodobého rozvoja. 
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Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blatné Remety je plne kompatibilný 
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. 
 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blatné Remety bol vytváraný 
v mesiacoch apríl – október 2016.  
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Od Počiatkov až po súčasnosť 
 

Od Rakúsko-Uhorska k Československu 
 
 

Obec Blatné Remety sa nachádza vo Východoslovenskej nížine, zhruba 30 km od štátnej 
hranice s Ukrajinou. Obec Blatné Remety je známa tým, že obyvatelia obce si osvojujú do 
pestúnskej starostlivosti deti z detských domovov.  

Dňa 28. októbra 1918 vznikla Československá republika ako výsledok úsilia českého a 
slovenského národa po štátnej samostatnosti na troskách Rakúsko-Uhorska. Československo 
patrilo k štátom so značne rozvinutou parlamentnou demokraciou. V zahraničných vzťahoch 
sa orientovala prevažne na Francúzsko a na spojencov Malej dohody /Juhoslávia, 
Rumunsko/. Obyvatelia Blatných Remet privítali s radosťou tento deň. 

V povojnovej situácii boli obyvatelia miest a dedín často dezinformovaní. V Maďarsku vznikla 
podľa sovietskeho vzoru Maďarská republika rád. Maďarská Červená armáda prenikla na 
južné a východné Slovensko a v Prešove 16. júna 1919 vyhlásili Slovenskú republiku rád. Pod 
vedením maďarského boľševika Béla Kuhna. Slovenská republika rád vyhlásená v Prešove 7. 
júla 1919 zanikla.  

Útrapy prvej svetovej vojny prežívali občania Blatných Remet v dedinskom roľníckom 
prostredí. Všetci mladí muži odišli na front, doma zostali iba ženy, deti a starci. Život počas 
vojny bol veľmi ťažký. Nebolo mydla, petroleja, peňazí.  Viacerí prišli ranení, bez končatín.   V 
r. 1920-21 bolo v Blatných Remetách  vyhlásené štatárium /stanné právo/.  Pozemky sa 
dedili z pokolenia na pokolenie. Začal sa však meniť spôsob života. Stavali sa domy aj z 
pálenej tehly, ktoré sa pokrývali eternitom a škridlicou. Pokrývať nové domy slamou nebolo 
povolené. Len staré domy sa mohli slamou pokrývať a opravovať. Vojnové útrapy po 
niekoľkých rokoch začali ustupovať a život sa začal zlepšovať. Niektorí roľníci upadli do dlžôb, 
niektorí prišli o majetok, časté boli i súdne spory o majetkovoprávnych vyrovnaniach. Ťažili z 
toho najmä advokáti. Pomerne veľa mužov odchádzalo /z kraja/ do Ameriky a Kanady:  
Manželky vysťahovalcov zostávali doma, iba za niektorými prišli, muži sa taktiež spravidla 
domov /do kraja / nevracali. Málo bolo tesárov i murárov. Podľa majetkového postavenia sa 
občania členili na dve skupiny: sedliaci a želiari. Sedliaci bývali popri ceste do  želiari obývali 
krajné cesty /ulica/. Remetskí roľníci sa živili pôdou. Často kupovali parcely, ktoré nemali 
priamych potomkov. Vedeli využiť každý kúsok pôdy. Veľká noc je pohyblivým sviatkom, 
pripadá na prvú nedeľu po jarnom splne. Po roztopení snehu a vysušení pôdy gazdovia 
sledovali prezimovanie ozimín. Vymrznuté a poškodené oziminy dosievali jarným jačmeňom 
alebo pôdu skyprili a zasiali, resp. vysadili jarnými plodinami. Okolo Juraja /Dzura/, ktorý 
pripadá na 24. apríl, sa vysádzali zemiaky do v jeseni zoranej pôdy a na jar skyprenej. 
Vysievala sa repa, zelenina, začiatkom 20. storočia aj ľan a konope. V máji sa zemiaky 
okopávali, plela sa burina. V júni sa zemiaky a zelenina okopávali po druhýkrát, súčasne sa 
ohŕňali. V júni sa začínala kosiť tráva a ďatelina na seno. Senné kosenie a ďatelinu mal na 
starosti gazda. Už v predvečer naostril kosu, skoro ráno pred svitaním sa vybral na lúku alebo 
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do poľa s ďatelinou. Raňajky mu pripravila manželka, ktorá podojila kravy a vyhnala ich k 
pastierovi. Raňajky mu priniesla na parcelu, kde manžel kosil. Suché seno sa hrabalo do kôp a 
zvážalo sa domov ako krmivo na zimu na povalu alebo do stodoly. Gazda pred každou prácou 
sa prežehnal a pomodlil. V tom čase bolo v Blatných Remetách už viacej koní, ktoré sa 
používali na poľnohospodárske práce /orba, siatie, zvážanie, bránenie atď./. Konský záprah 
bol silnejší, rýchlejší, vytrvalejší ako kravský záprah v jarme.  Po senných prácach sa v júli 
začínala žatva obilia. Najsamprv sa žalo jesenné obilie /zasiate v jeseni/ - pšenica, žito, potom 
jarné obilie - jačmeň, ovos. Ešte koncom 19. storočia želiari žali obilie so śerpmi /śerp/ alebo 
kosákmi /koska/. V 20. storočí sa obilie kosilo kosou ručne. Kosy boli upevnené na drevenom 
držadle /kośisko/ vybavené hrabličkami /hrabkami/, ktoré pokosené obilie opierali na 
nepokosené obilie, čím sa uľahčovala práca odoberajúcim ženám. Ženy s koskami ukladali 
hrste na povriesla /porvislo/. Zviazané snopy sa ukladali do krížov /rakašov/. Jeden kríž 
/rakaš/ pšenice a žita mal 15 snopov. Jačmeň a ovos sa kosil na voľný priestor na pokosy, aby 
uschol. Po vyschnutí sa viazal do povriesel a ukladal do krížov so 14 snopmi. Obilie sa zvážalo 
do stodôl, ktoré gazda posvätil svätenou vodou. Kto nemal stodolu, ukladal snopy do stohov. 
Zámožnejší gazdovia najímali na žatevné práce nájomníkov /kopníkov/. Nájomník pracoval za 
každý desiaty kríž. 

Ešte na začiatku 20. storočia sa obilie mlátilo cepmi, ktoré mali dlhšiu rúčku /držiak/. Na nej 
bola upevnená pohyblivá časť cepov /cepík/, ktorou sa vybíjalo zrno z klasov. Bohatší 
gazdovia mali pri stodole gápeľ. Bol to stroj s veľkým kolesom uložený vertikálne v záhrade 
pred stodolou. Horizontálne bolo uložené ozubené koleso s dreveným ojom /dišeľ/, do 
ktorého sa nasmeroval konský záprah. Používal sa najmä na rezanie sečky. Prvé mláťačky sa v 
Blatných Remetách objavili v 20. rokoch 20. storočia.  Mláťačky boli spočiatku poháňané 
olejovým motorom, po zavedení elektriny do obce, elektrickým motorom. Gazda, ktorý chcel 
mlátiť, musel zabezpečiť prevoz mláťačky s príslušenstvom. Ak bola stodola na kopci, bolo 
treba zapriahnuť viacej párov konských alebo kravských záprahov. Gazdovia si aj pri mlatbe 
navzájom pomáhali. Traja muži pracovali na stohu, traja nosili vymlátenú slamu na stoh 
/slamáre/. Dvaja muži podávali snopy na mláťačku /snopáre/, traja muži sypali obilie do vriec 
/mecháre - mechy/. Jeden muž "kŕmil" mláťačku, rozviazané snopy vkladal do ozubeného 
valca. Rozviazovala ich žena. Dve ženy nosili plevy prútenými košiarmi do plevína, dve ženy 
nosili omrviny.  

Zavedenie elektriny do obce znamenalo pokrok, skultúrnenie bývania. Občania, ktorí mali 
domy pokryté slamou, sa zdráhali pripojiť sa na elektrický prúd, pretože sa obávali, že to 
môže spôsobiť skrat na streche s následkom požiaru. Keď však videli, že elektrické osvetlenie 
v dome je neporovnateľné s petrolejovou lampou, postupne súhlasili so zavedením elektriny. 
Onedlho sa zaviedlo aj pouličné osvetlenie .  Občania siali a pestovali konope a ľan, z ktorých 
sa vyrábalo hrubé plátno, tkanina.  V Ungvare /Užhorod/ boli v pondelok a piatok "trhové 
dni". Do Ungvaru sa občania Blatných Remet museli dopraviť sami, peši. Domáce spracované 
produkty /maslo, tvaroh, vajcia, hydina a i./ chodili obyčajne ženy predať  /pešo, vlastným 
povozom - voz/. Za utŕžené peniaze sa kupovali potrebné veci.  

Vojnová Slovenská republika  

Dňa 6. októbra 1938 bola vyhlásená autonómia Slovenska. Pražská vláda 7. októbra 1938 
vymenovala s dôsledku mníchovského diktátu autonomnú vládu na čele s J. Tisom. Dňa 14. 
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marca 1939 vznikol Slovenský štát /neskôr Slovenská republika/. Po rozbití Československa 
vznikla 2. svetová vojna 1. septembra 1939. Slovensko bolo oklieštené. Viedenskou 
arbitrážou okupovalo horthyovské Maďarsko južné Slovensko /aj Košice/.  Vláda Slovenskej 
republiky venovala pozornosť slovenskému poľnohospodárstvu, ktoré živilo väčšinu 
obyvateľov Slovenska. Venovala subvencie modernizácii poľnohospodárstva. Budovali sa 
hnojiská s močovými jamami na zachytávanie maštaľného hnoja. Výhodne si mohli gazdovia 
zakúpiť sudy s dvoma kruhovými dnami a obručami v horizontálnej polohe na vodu z Torysy 
/polievanie zeleniny/, na močovku. Pri mlátení obilia boli komisári z radov prázdninujúcich 
učiteľov a študentov, ktorí zapisovali množstvo vymláteného obilia prvej triedy. Gazda si 
ponechal nevyhnutnú časť /na múku/ domácej spotreby, na kŕmenie dobytka a hydiny. 
Počas vojny bolo obilie vzácnosťou. Žiadali ho od nás aj Nemci pre armádu. Mnohí komisári 
vedeli, že najlepšie je ponechať obilie v republike. Takto sa to aj zapisovalo. Remetskí 
gazdovia súcitili s občanmi v hladových dolinách, kde sa obilie nepestovalo, pretože pôda 
bola neúrodná. Ženy skoro ráno odchádzali s uzlami obilia do Ungvaru - /dnes Užhorod/, kde 
obilie výhodne pre kupujúcich aj pre seba speňažili. V r. 1949 gazdovia nepredpokladali, že 
totalitný režim po r. 1948 začne vyvlastňovať pôdu súkromne hospodáriacich roľníkov a 
zakladať podľa boľševického vzoru družstvá.  Počas Slovenskej republiky sa vytvorili pre 
občanov obce aj pracovné podmienky. Po odzbrojení dvoch východoslovenských divízií pod 
Duklou vojaci Slovenskej armády tajne sa snažili dostať na stredné Slovensko pomôcť 
povstaniu.  Čím sa front pohyboval ďalej a porážka fašistického Nemecka bola istá, tým viacej 
odporovali.  

Budovanie tzv. ľudovo-demokratického zriadenia a socializmu  

Posledné nemecké jednotky prechádzali obcou v roku 1944.  Po roku 1948 nastúpilo 
Československo cestu tzv. ľudovodemokratického zriadenia, po roku 1960 tzv. cestu 
budovania socializmu. V obci sa utvoril miestny národný výbor /MNV/ a miestna milícia 
/ML/. Mnohí občania boli však sklamaní. Z domovov často zmizli hodinky a iné cenné veci. 
Sovietsky spôsob využívania pôdy začali preberať aj tunajší komunisti, ktorých postupne 
pribúdalo.  

Po februári 1948 komunistický režim stanovil kontingentový systém. Komunisti predpísali 
každému súkromne hospodáriacemu roľníkovi kontingenty bez ohľadu na výnos úrody, 
nebrali do úvahy prírodné podmienky /sucho, mokro a pod./. Pre občanov stanovili prídelový 
systém múky, cukru, mäsa. Súkromne hospodáriaci roľníci nemali nárok na prídel mäsa. Roku 
1953 bola peňažná reforma. Občanov obrali komunisti o peňažné úspory, výmena starých 
peňazí k novým bola v pomere 1 : 50. Podľa sovietskeho zväzu určili dedinských kulakov 
/dedinských boháčov podľa marxisticko-leninskej teórie a pozície/. Komunisti vynútili triedny 
boj. Začala sa kolektivizácia pôdy. Roku 1949 založili komunisti jednotné roľnícke družstvo 
/JRD/, do ktorého včlenili kostolné, farské, kantorské pozemky a pozemky veľkostatkára na 
Vysielači. Na čele družstva boli komunisti. Triedny boj komunisti vyžadovali ďalej. Začal sa boj 
o založenie celoobecného roľníckeho družstva. Bezzemkovia sa radovali, roľníci plakali, lebo 
sa museli zriecť všetkého, čo poctivou prácou nadobudli alebo po rodičoch zdedili. Trpeli 
deti, pretože im hrozilo vylúčenie z vysokých škôl alebo neprijatie na školy, pretože rodičia 
nepodpísali prihlášku do družstva. Totalitný režim denne nasadzoval na presviedčanie 
roľníkov do družstva zamestnancov škôl a úradov, v mnohých prípadoch žiadali aj miestnych 
farárov z kazateľníc hovoriť o výhodách družstva. Masmédiá denne chrlili falošné správy o 
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dobrovoľnom vstupe roľníkov do družstva. Triedny boj komunisti vyžadovali ďalej. Tlaku 
krajských a okresných komunistických výborov nebolo možné odolať, a tak r. 1958 vzniklo  
JRD. Zo strany donútených roľníkov začali vznikať politické častušky, napr.: Haj, husičky, haj 
Gottwald nam dal raj. Mesto masla margarinu Mesto cukru sacharinu. Haj, husičky, haj 
Gottwald nam dal raj. Nemaš vajca, davaj huśi Kontingent śe pelňic muśi.  

 Celoobecné družstvo nevlastnilo spočiatku žiadne poľnohospodárske budovy. Štátne a 
stranícke orgány nariadili sústrediť dobytok do rajónového ustajnenia. Koncom päťdesiatych 
rokov 20. storočia sa začalo s výstavbou hospodárskeho dvora. Po dostavbe dvora roku 1960 
stiahli hospodárske zvieratá a hydinu z rajónových ustajnení do nových maštalí. Členovia 
družstva mali nárok na záhumienok /menší pozemok na osobné užívanie/. 

V obci sa našlo viacero bômb, ktoré odpaľovali na území Blatných Remet, aby ich zneškodnili. 
V roku 2012 bola na záhrade r. domu č. 5 v Blatných Remetách náhodne nájdená a vykopaná 
bomba o váhe 80 kg, ktorá pochádzala z druhej svetovej vojny. Tá bola následne odvezená 
pyrotechnikmi a na bezpečnom mieste zneškodnená. 
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1. Sociálno-ekonomická analýza  
 
1.1. Popis obce a základné demografické údaje 
 
obec Blatné Remety Rozloha ZUJ (v 

ha) 623 
Kód ZUJ 0522341 

Kraj Košický Nadmorská 
výška 

od 103m n. morom 

Okres Sobrance do 106m n. morom 

Počet obyvateľov K .  622,89 ha 

Časti obce Blatné Remety, Kolónia 

 
 
 
1.1.1. Vymedzenie záujmového územia 
 

Záujmové územie tvorí územie bezprostredne súvisiace s riešeným územím majúcim 
prevádzkové a ekologické väzby, ochranné pásma  a väzby na technickú infraštruktúru 
a zamestnanosť. 

Katastrálne územie a aj zastavané územie obce Blatné Remety je v dotyku 
s katastrálnymi územiami obcí Bunkovce, Blatné Revištia, Blatná Polianka. Obec prirodzene 
patrí do suburbánneho pásma krajského sídla Košice. 

Z hľadiska širšieho územia je obec Blatné Remety začlenená do administratívneho 
územia okresu Sobrance a tým do administratívneho územia Košického kraja. 
 
1.1.2. Vymedzenie riešenia územia 
 

Riešenie územia obce je vymedzené jeho katastrálnymi hranicami. Podrobné riešené 
územie je vymedzené hranicami zastavaného územia obce rozšírenými o plochy navrhované 
na bývanie a technickú vybavenosť. 
 
1.1.3. Prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 

z pohľadu širších vzťahov 
 
1.1.3.1.  Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre 
 

V zmysle návrhu ÚPN VÚC Košického kraja obec leží v multimodálnom koridore.  
Podľa KURS 2001 sa obec nachádza v košickom kraji. 

 
 
 

 
1.1.3.2. Vzájomná poloha obce, vymedzených špecifických území a ochranných 

pásiem 
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Katastrom obce v jeho západnej časti v smere severo-juh prechádza cesta druhej 
triedy a verejný vodovod, prechádzajúcej v smere sever-juh centrálnou časťou obce. 

 
Jestvujúci vysokotlakový VTL plynovod prechádza katastrom Blatné Remety. Obec 

Blatné Remety je napojená na zokruhované regulačné stanice plynu, ktoré sa nachádzajú v 
obci Úbrež RS 5000 – 2/2/1 – 440, v meste Sobrance RS 3000 – 2/2/ - 440 a RS 1200 – 2/1 – 
440 v obci Fekišovce 1200 – 2/1 – 440 a v obci Tibava RS 3000 – 2/2 – 440. Regulačné stanice 
plynu sú napojené na VTL distribučné plynovody o prevádzkovom tlaku, PN 4MPa. Z 
regulačných staníc plynu sú STL rozvodmi plynu o prevádzkovom tlaku 300 kPa a v 
samotných obciach aj NTL rozvodmi o prevádzkovom tlaku 2,1 kPa zásobovaní odberatelia 
zemného plynu v obci.  

Zásobovanie plynom pre odbery vykurovania, prípravu teplej úžitkovej vody a varenie 
je zabezpečené na 80 % 

 
Z obce Blatné Remety smerom na západ  vedie náučný chodník Senné rybníky. Pozdĺž 

polovice obce Blatné Remety súbežne východne tečie rieka Okna. 
 

1.1.3.3.  Jestvujúce a navrhované nadradené trasy dopravy a technickej 
infraštruktúry.  

 
Okrem jestvujúcich nadradených trás uvedených v bode 1.1.3.2. sa vo výhľade 

s novými trasami a zariadeniami toho charakteru neuvažuje.  
 
1.1.3.4. Vyhodnotenie vzájomných vplyvov pozitívnych vplyvov a negatívnych javov 

širšieho územia voči obci 
 

Jestvujúce líniové stavby uvedené v bode 1.1.3.2. majú ekonomicky pozitívny dopad 
na možný ďalší rozvoj obce, pretože sa nevyžadujú zvýšené investičné nároky napojenia na 
tieto siete. Ide predovšetkým o zásobovanie vodou, plynom a elektrickou energiou. 
Negatívom sú ich ochranné pásma limitujúce rozvoj príslušných lokalít v obci. 
 

Najnegatívnejší dopad na rozvoj obce má existujúce dopravné zaťaženie 
z komunikácie štátnej cesty II. triedy prechádzajúcej centrálnou časťou zastavaného územia 
obce. Nadregionálnym biokoridorom a jeho posilnením sa tieto nevýhody dajú využiť na 
zabezpečenie ochrany územia kompaktnejšou aktívnou zeleňou. 

Východná časť územia je vytvorená aktívnou kompaktnou zeleňou obklopujúcou tok 
rieky Okná – lesnými porastami ako prvku dotvárajúceho významného fenoménu stability 
územia. 

Limitujúcim faktorom a negatívnym javom v juhovýchodnej časti obce je chátrajúca 
stavba bývalého JRD Blatné Remety z dôvodu možného vstupu do priestoru, ktorý má 
množstvo rizík. 

 
 
 
1.1.4. Rozbor urbanistickej štruktúry obce 
 
1.1.4.1. Kultúrno – historická charakteristika 
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1345 ako Remethe, neskôr ako Alsoremethe (1419), Blatné Remjaty (11808), Nižné 

Remety (1920), Blatné Remety (1927); po maďarsky Sarosremete. 
 
Vyvinutá obec sa spomína 1345. Obec patrila panstvu Michalovce - Jasenov. V roku 

1427 mala 18 port,  roku  1715   5 domácností, roku 1828 33 domov a 178 obyvateľov. . 
Za 1. ČSR ostali obyvatelia pri tradičných zamestnaniach. V roku 1958 bolo založené 

JRD . 
 V súčasnosti je v obci nezamestnaných 95% obyvateľov Blatných Remet. 
 
Na území obce sú rozmiestnené 3 kríže. V miestnej časti Blatné Remety je 

umiestnená Zvonica. V obci sa nachádza taktiež Pravoslávny kostol a Grecko – katolícka 
cirkev.  

V obci sa v minulosti nachádzal kaštieľ 
 

1.1.4.2.  Priestorová charakteristika 
 

Obec sa nachádza na suburbárnom pásme okresu Sobrance,  čo vytvára podmienky 
pre umiestnenie aktivít najmä bytovej výstavby.  

Západným smerom je obec charakterizovaná náučným chodníkom Senné Rybníky. 
Dominujúcim objektom v strednej časti katastra je sústava zariadení rádiokomunikácií – 
vysielača. 

Blatné Remety majú charakter rázcestnej obce. Územie obce je rovinaté. Blatné 
Remety  ležia v južnejšej časti Východoslovenskej nížiny, východojužnou časťou obkolesenou 
potokom Okna.. Obec má rovinný povrch, ktorý tvoria usadeniny mladších treťohôr, 
štvrtohorné náplavy, svahové a sprašové hliny. Kataster obce je zväčša odlesnený, les sa 
nachádza iba vo východnej časti a tvoria ho duby, hraby, brezy a jelše. Má nivné, 
hnedozemné a ilimerizované pôdy. 
 
1.1.4.3.  Funkčné členenie a organizácia územia 
 

Pôvodná urbánna štruktúra obce je charakterizovaná ako skupinovo-cestná dedina, 
ktorá sa rozvíjala ako rázcestie medzi obcami Bunkovce, Blatná Polianka a Blatné Revištia. 
Zástavba v tejto obci je stavebnotechnicky hodnotná. Zväčša sa pôvodná zástavba nahradila 
novou. Neskôr sa zástavba rozširovala pozdĺž cesty popri  miestnej komunikácii vedenej 
rovnobežne s pôvodnou cestou.  V obci vznikol prirodzený priestor charakterizovateľný ako 
jadro obce, kde sa nachádza Obecný úrad, Kultúrny dom,  potraviny, pošta, Grécko – 
katolícka cirkev, Materská škola, Základná škola a Zvonica. Bytové domy v obci  sú dvoj 
a trojpodlažné. 

Dominantu v panoráme tvorí Grécko - katolický kostol. V centrálnej časti obce je 
výrazným priestorovým zariadením. 

Objekty občianskej vybavenosti sú sústredené pásovo – pozdĺž základnej 
komunikácie. Je tu situovaný: kultúrny dom, obecný úrad, základná škola, materská škola, 
pošta.  
 Základná škola je umiestnená v juhovýchodnej časti  obce. 
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Pôvodné JRD v západnej časti obce je v likvidácii vzhľadom na nestabilné podložie. 
Bez náročných investícií do stabilizácie nie je vhodný pre nové funkčné využitie. Po 
stabilizácii je možné realizovať zariadenia výroby a skladov aj v tomto priestore. 
V západnej časti sa nachádza chodník na Senné rybníky. Obec je potenciálne vhodná pre 
vytvorenie podmienok rekreácie a turistický ruch.. 
 
1.2.  Prírodné podmienky 
 
1.2.1. Vybrané prírodné faktory záujmového územia 
 
Geomorfologické jednotky: 
Obec Blatné Remety leží v subprovincii: Východoslovenská nížina 
 
 
 
 
 
 
Prírodný krajinný typ: 
Mierne teplá kotlinová kotlina s ilimerizovanými pôdami a dubohrabinou. 
 
Klimatické podmienky: 
 
Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
-3,6 -1,6 -3,3 9,5 15 18,2 20,4 19,4 15,3 9,3 4,0 -0,2 9,1 

 
Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
35 38 27 33 56 76 72 70 42 51 48 45 593 

 
 

Hydrogeologické podmienky: 
Neogén východnej časti Východoslovenskej nížiny, kde sa územie obce nachádza a je 
charakterizované medzizrnovou priepustnosťou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2020 (2022) 

 12 
 

 

1.3.  Demografický potenciál a bytový fond 
 
1.3.1. Demografická charakteristika 
 
 

Počet obyvateľov k 31.12. 2005 spolu 512 Počet živonarodených spolu 10 

  muži 222   Muži 7 

  ženy 290   Ženy 3 

Predproduktívny vek (0-14) spolu 134 

Produktívny vek (15-54) ženy 135     

Produktívny vek (15-59) muži 138     

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 273   

 
 
 
Vekové zloženie obyvateľstva v roku 2005 na základe výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov 
Vek. skupina Deti muži ženy spolu 
0 – 14 140   140 
15 - 59  138  138 
15 - 54   135 135 
Nad 60  20  20 
Nad 55   79 79 
Spolu    512 
 
 
Obyvatelia podľa vierovyznania na základe výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov v roku 
2001 
Vierovyznanie Spolu 
Rímsko-katolícke 123 
Grécko-katolícké 218 
Evanjelické 43 
Pravoslávne 21 
Adventisti siedmeho dňa 14 
Bez vyznania   
nezistené 93 
 
1.3.2. Charakteristika bytového fondu 
Stav domového fondu na základe výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2001 

Domy 
spolu 

Trvalo obývané 
domy Neobývané 

domy 
Byty 
spolu 

Trvalo obývané byty 
Neobývané 

byty 
spolu 

Z toho 
RD 

Spolu 
Z toho v 

RD 
144 112 112 21 152 152 114 21 
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1.4.  Technická vybavenosť lokality 
 
 

Pošta    ÁNO 
Telefónny automat NIE  
Verejný vodovod ÁNO 
Kanalizačná sieť NIE 
ČOV NIE 
Rozvodná sieť plynu ÁNO 
Dobrovoľný hasičský zbor NIE  
Požiarne vozidlo NIE 
 
 
Územný plán obce    
Vytvorený 
 
Zásobovanie pitnou a prevádzkovou vodou 

V rokoch 2012 – 2014 bola vybudovaná základná zostava objektov verejného 
vodovodu pre obec, so zdrojom vody z – východoslovenskej vodárenskej sústavy Starina, 
prívodného radu DN 1000 mm úsek . 
Rozvodová vodovodná sieť bola dimenzovaná na maximálnu dennú potrebu vody a potrebu 
požiarnej vody Q = 12,6 l.s. Z celkovej potrebnej dĺžky 3300 m rozvodnej vodovodnej siete 
bolo doteraz realizovaných 3300 m. 
 
Energetika 
Obec Blatné Remety je zásobovaná elektrickou energiou z dvoch transformačných staníc 
22/0,4 kW. Trafostanice sú napojené na betónových a stĺpoch. 
 
 
Vykurovanie v obci  
V obci je postavených celkom 142 ks plynových prípojok. 
Zásobovanie teplom v obci je riešené po jednotlivých objektoch samostatne. Výroba tepla je 
zabezpečená individuálne spaľovaním hnedého uhlia a drevného odpadu v objektoch RD.   
 
 

1.5. Doprava 
 
1.5.1. Dopravná poloha    

 
Blatné Remety ležia na štátnej ceste III. triedy 050224 Veľké Revištia – Kristy a cestou  

Sobrance – Nižná Rybnica – Bunkovce tr. III./050236 Nižná Rybnica – Blatné Remety. Na 
území obce plní funkciu obecnej zbernej  komunikácie MZ 8,5 (8,0)/50. Na túto komunikáciu 
sa pripájajú obslužné komunikácie funkčnej skupiny C2 kategórie MOU 5,5/40. Prevažná časť 
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ciest v zastavanom území obce Blatné Remety, ktoré preberajú funkciu obslužných 
komunikácií, má nevyhovujúce šírkové pomery 
Vzdialenosť významných sídiel:  Sobrance 10 km, Michalovce  22 km 
 
1.5.2. Technický stav dopravnej siete v obci 

 
Na štátnu cestu sa v obci napája sieť miestnych obslužných komunikácií šírky 3 až 7 

m, povrch vozovky je asfaltový, cca 40% v zlom technickom stave.  
Miestna obslužná spojovacia komunikácia medzi obcami Petrovany a Bunkovce, 

Blatné Revištia a Blatná Polianka. Vozovka na tejto komunikácii je široká 7 m s asfaltovým 
krytom v zlom technickom stave. Komunikácie sú odvodnené do postranných nedláždených 
priekop. 

 
 Veľká časť komunikácií je bez chodníkov. Väčšie pešie rozptylové plochy sa 

nachádzajú pred objektmi občianskeho vybavenia. 
 
 

 
1.6. Životné prostredie 
 
1.6.1. Charakteristika povrchových a podzemných vôd – zdroje znečistenia 
Kataster obce spadá do povodia rieky Okna. Je znečistená odpadovými vodami z domácností. 
Tie sa do nich dostávajú prostredníctvom prietokov a priesakov.  
 
1.6.2. Pôda – erózia, kontaminácia, zdroje a iné poškodenia pôdneho fondu 
Pôdy flyšového pásma, do ktorého spadá kataster obce sú náchylné na vodnú eróziu, ktorej 
ohrozenie sa zvyšuje pozemkovými úpravami, najmä pri zväčšovaní výmery honov.  
 
1.6.3. Ovzdušie, zdroje znečistenia a jeho charakteristiky 
Územie je postihnuté hlavne lokálnymi zdrojmi znečistenia. 
 
1.6.4. Odpady 
Obec zabezpečuje odvoz TDO na  skládku mimo katastra obce Blatné Remety. Zber odpadu a 
odvoz zabezpečuje obec spoločnosťou Fura. V súčasnosti sa prevádza čiastočná separácia  pri 
jeho zbere. 
 
 
 
1.6.5. Druhy pozemkov 
 

Druh pozemku Výmera v ha 

Orná pôda 300,19 
Záhrady 36,24 
Trvalé trávnaté porasty 238,73 
Vodné plochy a toky 15,16 
Zastavané plochy 16,36 
Ostatné plochy 17,22 
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Poľnohospodárska pôda 7,17 
Spolu 622,89 
 
 
1.6.6. Obecná  zeleň 
Verejná zeleň: 
Vysoká zeleň, trávnatá plocha pozdĺž hlavnej komunikácie obce 
Zeleň rodinných domov: 
Tvorí základ systému zelene v sídle. K prevažnej väčšine RD prináležia výmerou rozsiahle 
pozemky záhrad. 
Zeleň areálov občianskej vybavenosti: 
Vysoká zeleň v areáli Pravoslávneho kostola,  
Škola. Pozemok školy má riešenú zeleň vo forme menšej parkovej úpravy prechádzajúcej do 
vysokej zelene.. 
Areál cintorína obsahuje vysokú zeleň, je zastavaný starými a novými hrobmi. Voľné časti 
pozemku tvorí trávnatá plocha bez porastov. 
 
 
 
 
 
1.7. Zdravotnícka starostlivosť 
 
 
Ambulancia -  stredisko 
 
Všeobecný lekár pre dospelých a zubná ambulancia sa nachádza najbližšie v obci Veľké 
Revištia vzdialenej 6 km, detská ambulancia – Sobrance – 10 km 
 
Nemocnica 
Sobrance – vzdialená 10 km 
 
Pohotovostná služby 
nie 
NsP sa nachádza najbližšie v okresnom meste Sobrance  
 
Lekáreň 
Nie  
 
 
 
1.8. Sociálne služby 
 
Ústav sociálnej starostlivosti  
Nie  
 
Opatrovateľská služba  
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Áno – 1 opatrovateľka (zamestnanec obce) 
 
Organizovanie spoločného stravovania 
Nie 
 
TSP/KSP 
Nie  
 
 
Bezpečnosť 
Polícia – stanica Sobrance  (10 km) 
Sobrance 
 
1.9. Školstvo 
 
 
Základná škola 
  

Učebne 
Triedy žiaci 

učitelia interní spolu 1 - 4. 5. - 9. spolu 1 - 4. 5. - 9. 
13 11 4 6 153 52 101 14 

 
 
 
Materská škola 
 

triedy 
prípravné triedy 

učitelia deti triedy deti 
1 15 1 4 2 

 
 
 
 
 
Vybavenosť učební 
Počítačová učebňa – 20 počítačov 
 
Stav budov 
1957 – vystavané bez rekonštrukcie 
kúrenie – tuhé palivo 
 
 
Telocvičňa 
Áno – gymnastická 
 
 
Školská jedáleň  
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Áno – cca 71 stravníkov 
 
 
 
 
 
 
Vzdialenosť a význam okolitých škôl  
Sobrance  – 10 km 
Michalovce – 22 km 
 
Zapojenosť rodičov do aktivít ZŠ 
minimálna 
 
 
1.10. Kultúra 
 
 
Knižnica  
V ZŠ – obecná, školská aj učiteľská 
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Kultúrne aktivity ZŠ 

 

Športové, kultúrne a spoločenské aktivity školy 

 

           Počas školského roka sa realizovalo v škole množstvo športových, kultúrnych 

a spoločenských aktivít pre všetkých žiakov školy.  

            Žiaci našej školy sa počas školského roka zúčastňovali rôznych súťaži, na ktorých 

dôstojne reprezentovali školu a dosiahli veľmi pekné výsledky. 

Prehľad aktivít a úspechov školy je zhrnutý v tabuľke: 

 

Tabuľka 13 Prehľad o školských podujatiach 

Por.č.  Dátum Názov akcie Výsledky/ 

účasť 

Organizátor Poznámka 

1.  
27.09.2013 

Divadelné predst. 
Pyšná princezná 
 

Účasť všetkých  
žiakov školy 

 
Ing. Tkáčová 

Vstupné KP,  
divadlo PORTÁL 
 Prešov 

2. 03. - 04.10. 
2013 

Cvičenia v prírode 
Účelové cvičenie 

Absolvovali žiaci 1. 
a 2. stupňa 

Mgr. Beňková 
Ing. Križanovičová 

 

3. 14.10.2013  Október – mesiac 
úcty k starším  

relácia v šk. rozhlase 
žiaci 4. ročníka 

Mgr. Beňková  

4. 15.10.2013 Integrácia 2013, 
Charitatívny 
koncert  

Vybraní  žiaci školy Ing. Schwarzová Športová hala 
Košice 

5. 21.10.2013 „Deň jablka“ Všetci  žiaci školy Mgr. Beňková Propagácia zdravej 
výživy 

6. 22.10. 
2013 

Vlakom do múzea Vybraní žiaci 5. - 9. 
ročníka 

Ing. Schwarzová 
 

Návšteva múzea v 
Košiciach 
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7. 07.11.2013 Deň školskej 
knižnice 

Žiaci 5.- 9. ročníka Mgr. Paľková Školská knižnica 

8. 18. – 22. 
11. 2013 

Týždeň boja proti 
drogám 

 
Všetci  žiaci školy 

Mgr. Beňková, 
Mgr. Kiškašová 

Propagácia – 
výtvarné práce, 
kvíz 

9. 18.11.2013 Deň boja za 
slobodu a 
demokraciu 

 
Žiaci 8. roč. - kvíz  

Mgr. Gelatičová Tematické 
nástenky, 
 

10. 28.11.2013 Strašidelné čítanie 
 

Žiaci 5., 8. A 9. 
ročníka 

Mgr. Paľková Školská knižnica 

11.  
28.11.2013 

Malé čierne 
perličky, MI   

 
Vybraní  žiaci školy 

 
Mgr. Beňková 

 

12.  
06.12.2013 

Posolstvo Vianoc 
relácia v šk. 
rozhlase,  

 
Žiaci 5. ročníka 

 
Mgr. Beňková 

 

13.  
20.12.2013 

 
Vianočná besiedka,  
Kultúrny dom 

Celoškolská vianočná  
Slávnosť v kultúrnom  
dome 

Mgr. Kiškašová, 
Mgr. Vrabeľová, 
Mgr. Gelatičová 
a tr. uč. 

Účasť rodičov 
Darčeky  
zabezpečila Mgr. 
Kiškašova cez OZ 
Maják pomoci 
s príspevkom z RZ 

14. 20.12.2013 Kreslíme zimu 
očami detí 

Žiaci 5. ročníka Ing. Schwarzová 
 

 

15. 20.01.2014 Najlepšia 
protidrogová 
nástenka 

žiaci školy – 
dobrovoľné 
zapojenie 

Mgr. Kiškašová, 
Mgr. Vrabeľová, 
Mgr. Beňková 

 

16. 05.02.2014 Zápis žiakov do 1. 
ročníka 

Program pripravili 
žiaci 4. ročníka 

Mgr. Kiškašová, 
Mgr. Križanovičová 

 

17. 06.02.2014 Prikrmovanie 
vtákov – stavanie 
kŕmidiel  

Žiaci 5. ročníka Ing. Schwarzová 
 

 

18.  
 
07.02.2014 

 
Šaliansky Maťko – 
školské kolo 

1. kategória 
1. m. M. Pokutová, 6. 
r 
 2. Kategória 
1. m P. Sliško, 8. r  

Mgr. Paľková 
Mgr. Kiškašová, 
Mgr. 
Križanovičová, 
Mgr. Gelatičová 

 

19.  
12.03.2014 

Celoslovenské 
Testovanie 9-2014 

 
Žiaci 9. ročníka 

 
Ing. Tkáčová 

Občerstvenie pre  
žiakov -  
príspevok z RZ 

20.  
22.03.2014 

 
Deň vody  

Aktivity na 
propagáciu ochrany 
vody na Zemi  
Žiaci 1. stupňa 

 
Mgr. Beňková 
 

 

21. 28.03.2014 Deň učiteľov relácia v šk. rozhlase  
žiaci 5. ročníka  

Mgr. Beňková  

22. 1.04.2014 Vlakom do múzea Vybraní žiaci 5. - 9. 
ročníka 

Ing. Schwarzová 
 

Návšteva múzea v 
Humennom 

23. Marec 
2014 

Deň detskej knihy, 
výstavka kníh 

žiaci 3. a 9. ročníka Mgr. Paľková 
 

Školská knižnica 

24. 8.04.2014 Medzinárodný deň 
Rómov 

relácia v šk. rozhlase,  
žiaci 8. a 9. ročníka 

Mgr. Paľková 
 

 

25. 09.04.2014 Hlasné čítanie žiaci 8. a 9. ročníka Mgr. Paľková 
 

Školská knižnica 

26. 09.04.2014 Poznaj a chráň 
(BIO) 

Súťaž medzi žiakmi  
5. a 6. ročníka 

Ing. Schwarzová  
Mgr. Čigašová 
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27.  
22.04.2014 

 
Deň Zeme 

Kreslenie na 
chodníku, žiaci 1. 
stupňa 
Výtvarná súťaž, 
žiaci 2. stupňa 

Mgr. Beňková 
 
Ing. Schwarzová 

 

28.  
22.4.2014 

Deň Zeme, projekt  
Vyčistime si 
Slovensko 

Aktivity so žiakmi  
2. stupňa 

Ing. Schwarzová  

29. 30.04.2014 Hviezdoslavov 
Kubín, 
šk. kolo 

Súťaž žiakov 2. – 9. r. 
1. kat. L. 
Gunárová,4.A 
      
2. kat. S. Tancošová, 
6. 

Mgr. Paľková 
Mgr. Križanovičová 

2 kategórie 

30. 30.04.2014 Slávik Slovenka, 
Šk. kolo 

1. kat. A. Vaňová, 1.r. 
2. kat. L. 
Gunárová,4.A 
3. kat. M. Turták, 8.r. 

Mgr. Kiškašová, 
Mgr. Čigašová 

3 kategórie 

31. 09.05.2014 Deň matiek  
Slávnostná 
akadémia, Deň 
otvorených dverí 

Celoškolská  slávnosť 
v kultúrnom  dome 
a prezentácia 
činnosti žiakov 
v rámci projektu 
MRK 

Mgr. Kiškašová, 
Mgr. Čigašová, 
Mgr.Križanovičová 
Mgr. Beňková 
A tr. uč. 

 
 
Účasť rodičov 

32. 22. - 23.05. 
2014 

Didaktické hry 
Účelové cvičenie 

Absolvovali žiaci 1. 
a 2. stupňa 

Mgr. Hiráková 
Ing. Križanovičová 

 

33. 15.05.2014 Výchovný koncert 
– Robo Šimko 

 
Všetci žiaci školy 

 
Ing. Tkáčová 

 
Vstupné KP 

34. 27.05.2014 Školský výlet 
ZOO Košice  

Výber žiakov 1. a 2. 
stupňa 

Mgr. Kiškašová, 
Mgr. Hiráková 

S príspevkom RZ 
na dopravu 
 

35. 30.05.2014 MDD Zábavný program pre 
deti, jazda na koni 

Všetci PZ S podporou OcÚ 
a p. starostu 

36.  
05.06.2014 

Detský čitateľský 
maratón  „Čítajme 
si 2014“ 

 
Zapojilo sa 61 žiakov 
školy, 
8:00 – 14:00 hod 
 

 
Mgr. Paľková 
Mgr.Križanovičová 
 

Školská knižnica 
Aktívne čítanie čo  
najväčšieho počtu 
žiakov 

37.  
13.06.2014 

Deň športu 
Rodinná olympiáda 

Športové a zábavné 
akcie pre všetkých 
žiakov školy 

Mgr. Čigáš 
Mgr. Vrabeľová 
Mgr. Beňková 
a ost. PZ 

Darčeky pre žiakov 
– príspevok RZ 

38.  
Jún 2014 

Vyhodnotenie 
súťaže 
o najlepšieho 
čitateľa ŠK 

 
Všetci návštevníci ŠK 

 
Mgr. Paľková 
 

 
Školská knižnica 

39.  
17.06.2014 

Projekt 
DiSacTestovanie 
žiakov   

žiaci 4. a 9. ročníka  
Mgr.Križanovičová 
 

 
Pracovníci FF UPJŠ 
Košice 

40. 20.06.2014 Malé čierne 
perličky – súťaž   

Spev - 1. miesto  
 M. Turták 8. r.  
Výtvarné práce 
2. miesto 
K. Balogová, 4.A 
3. miesto 

Mgr. Čigašová 
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E. Gábor, 4.B 

41. 24.06.2014 Kynologické ukážky  Účasť všetkých 
žiakov školy 

Mgr. Kiškašová Spolupráca s ORPZ 
MI 

42. 25.06.2014 Kaštieľ 
v Trebišove 

Vybraní žiaci školy Mgr. Paľková 
 

Projekt KOMPRAX 

43.  
29.06.2012 

Slávnostné 
ukončenie šk. roka 
Rozlúčka 
s deviatakmi 

 
Celoškolská akcia 

 
Všetci PZ, 
Tr. uč. 9. roč. 

Vecné odmeny pre 
najlepších žiakov 
školy – 
príspevok RZ 

 

 
 
 
 
 
Neziskové organizácie 
 
 
Politické strany 
 
 
 
1.11. Šport 
 
 
 
Športové aktivity v obci: 
Nie 
 
  
Športoviská: 
 
Rozostavané basketbalové ihrisko v areáli ZŠ 
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SWOT ANALÝZY 
 

 
Oblasť: Sociálne služby a zdravotníctvo 
 
Vízia:  
Obec s rozvinutou sieťou kvalitných sociálnych a zdravotníckych služieb pre občanov všetkých 
vekových kategórii 
 

 

Silné stránky 
 

- vysoký počet obyvateľov – všetky vekové 
kategórie 

 

Slabé stránky 
 

- chýba praktický lekár pre všetky vekové 
skupiny a zubný lekár 

- chýba lekáreň 
- chýba rehabilitačná služba 
- chýba prepravná služba – sociálny taxi 
- chýba hospic, domov dôchodcov, denný 

stacionár 
- chýba stály priestor pre klubové aktivity 

dôchodcov 
- chýba možnosť stravovania pre osamelých 

a zamestnaných 
- chýba Agentúra domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti 
- chýba poradenstvo, informačné centrum pre 

nezamestnaných a ďalšie cieľové skupiny 
- chýba hygienické centrum 
- chýba materské centrum + hodinová 

 škôlka 
- chýbajú priestory na zdravotné strediská 

 

 
 

Príležitosti 
 

- Plošné zdravotnícke a sociálne kampane 
- Pomoc odborníkov a občianskych    
   združení pri riešení sociálnych problémov 
- Dobrá sociálna politika štátu 
- Zahraničné partnerstvá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ohrozenia 
 

-  Zhoršovanie stavu životného prostredia 
-  Negatívny demografický vývoj 
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Oblasť: Ekonomická aktivita 
 
Vízia:  
Ekonomicky aktívna a rozvinutá obec, ktorá vytvára podmienky pre rozvoj podnikania, 
ponúkajúca pracovné príležitosti pre všetkých, ktorí chcú pracovať a podmienky pre tých, 
ktorí chcú ponúkať pracovné príležitosti 
 

 

Silné stránky 
 

- poloha obce 
- blízkosť okresného mesta 
- Ľudský potenciál – množstvo 

nezamestnaných občanov 
- Priestor bývalého JRD 
- Bývalé kraviny 
- Bývala administratívna budova JRD 
- Obecná kuchyňa 
- KD – spoločenské podujatia 
-  Územný plán obce Blatné Remety 
- Nízka cena pozemkov 
- Existujúce prírodné zdroje – hlina,  
- Podmienky pre agropodnikanie 
- Chladnička pre zomrelých – prenájom 

 

 

 

Slabé stránky 
 

- Nedostatok priestorov – podnikanie v oblasti 
služieb 

- Nerozvinutý CR ako nástroj 
podnikania/ekonomickej aktivity 

- Služby ako ekonomická aktivita nie sú 
rozvinuté 

- Záplavová oblasť 
- Chýba odvaha podnikať 

 
 

 

Príležitosti 
 

- Dostupná a zrozumiteľná legislatíva 
- Bezpečné podnikanie – vymožiteľnosť práva 
- Príchod silných investorov 
- Dobrá propagácia regiónu 
- Záujem trhov EU o tuzemské výrobky 
- Know – how z rozvinutých regiónov 

- Záujem o služby v obci 

 

 

Ohrozenia 
 

- Prebujnená byrokracia 
- Nezáujem trhov EU o tuzemské výrobky 
- Slabá flexibilita podnikateľov 
- Odchod kvalifikovanej pracovnej sily 
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Oblasť: Vzdelávanie 
Vízia:  
Obec s vysokou vzdelanostnou úrovňou a občianskym povedomím, ktoré formujú nie len 
kvalitné predškolské a školské zariadenia, ale aj možnosti ďalšieho mimoškolského 
vzdelávania a záujmovej činnosti pre všetky vekové kategórie 
 

 

Silné stránky 
 

- Existencia plne organizovanej ZŠ a MŠ 
- Knižnica – obecná, školská a učiteľská 
- Dostatok priestorov na vzdelávanie 
- Blízkosť okresných sídel z pohľadu 

dostupnosti vzdelávania a možností 
záujmovej činnosti 

- Stabilný demografický vývoj 
- Existuje záujem vzdelávať sa 
- Rozvojový potenciál obce 
- Kvalitný výchovno-vzdelávací proces ZŠ 
- Pokrytie ZŠ  wifi – signálom 
- Vysoký počet žiakov 

 

 

Slabé stránky 
 

- Nevyhovujúci technický stav ZŠ 
- Nepostačujúci stav športovísk v areáli školy 
- Nedostatok odborných učební 
- Slabá aktivita formálnych a neformálnych 

skupín 
- Slabá motivácia a záujem vzdelávať sa 

a venovať záujmovým aktivitám 
- Slabá spolupatričnosť občanov 
- Slabé zapojenie občanov do školských 

a mimoškolských aktivít 
- Nezáujem rómskych občanov o vzdelávanie 

a život v obci 
- Chýbajúce možnosti vzdelávania pre 

obyvateľov v produktívnom a 
poproduktívnom veku 

- Odchod vzdelaných ľudí z dôvodu 
neuplatnenia sa v regióne 

- Negativisticky a pesimisticky zmýšľajúci ľudia 
- Knižnica nedostupná pre všetkých obyvateľov 
- Nedostatočne vybavená knižnica 
- Materiálne vybavenie pre potreby zriadenia 

ZUŠ 
- Mimoškolská činnosť (krúžky) 

 
 

 

Príležitosti 
 

- Dotácie a podpora štátu vzdelávacím,    
   športovým a kultúrnym aktivitám 
- Možnosti čerpania podpory z EÚ 

 

Ohrozenia 
 

- Pokles záujmu o vzdelávanie zo strany populácie 
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Oblasť: Kultúra a šport 
Vízia:  
Obec ponúkajúca kultúrne a športové vyžitie prostredníctvom vybudovaných športových 
a kultúrnych zariadení a areálov s využitím geografických daností a prirodzeného potenciálu 
talentov 
 

 

Silné stránky 
 

- Existencia  kultúrneho domu   
- Existuje www- stránka obce 
- Hudobná kapela  
- Dostatok priestorov na stretávanie a nácvik 
- Náučný chodník k Senným Rybníkom 
- Futbalové ihrisko 
- Podmienky na bežecké lyžovanie 
- Existujú športový nadšenci - futbal 
- Vhodné terény pre motorkárov 
-  

 
 

 

 

Slabé stránky 
 

- Zlý technický stav KD 
- Chýbajúci priestor pre organizovanie podujatí 

pod holým nebom 
- Slabá www -stránka 
- Slabá propagácia organizovaných podujatí 
- Nedostatok zdrojov na kultúru a šport 
- Neznalosť potenciálu ľudí K+Š 
- Chýba turistická aktivita 
- Chýba detské ihrisko s preliezkami 
- Chýba areál pre skeejtbor 
- Chýbajú netradičné športové podujatia 
- Chýbajú aktivity pre dôchodcov 
- Chýbajú spoločenské podujatia (najkrajšia 

predzáhradka, najkrajšia časť obce, zábavy 
a posedenia) 

 
 
 

 

Príležitosti 
 
 

- Dostatok sponzorov pre usporadúvanie  
   akcií 
- Dotácie a podpora štátu  vzdelávacím,    
   športovým a kultúrnym aktivitám 
- Záujem o tradičnú kultúru a organizovanie 
športových aktivít 

 

 

Ohrozenia 
 

- Nezáujem občanov o kultúru, šport  
   a vzdelanie 
- Unikanie aktivistov za lepšími     
   podmienkami 
- Nedostatok financií na kultúru, šport a   
   vzdelanie 

 

 
 
 
 
 
 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2020 (2022) 

 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasť: Životné prostredie 
Vízia:  
Ekologická obec, ktorá využíva dostupné prírodné zdroje, zhodnocuje odpady a tým 
zabezpečuje zdravý životný štýl obyvateľov 
 

 

Silné stránky 
 

- V obci existuje separovaný zber 
- Vlastný vodojem 
- Existencia malého potoku(jarku), ktoré 

odvádzajú vodu 
- Prírodné hlinisko 
- Možnosť využívania ornej pôdy a pastvín 
- Rozpracovaný projekt kanalizácie 
- Mikroregionálne združenie – Dobrá voda 
- Stavebné rozhodnutie – obecný vodovod 
- Existuje projekt na zberný dvor 
- Obec sa nachádza v priestore s dostatočným 

prúdením vetra pre jeho energetické využitie 
- Ľudia v obci sebestační v produkcii eko-mäsa 

a biopotravín 
- Existuje záujem zhodnocovať separovaný 

zber 
- Existencia cesty prvej triedy v zmysle odklonu 

dopravy 
- Existujú priestorové podmienky pre vznik 

a prevádzku obecného kompostoviska 
- Podmienky pre spracovanie bioodpadu pre 

vlastnú potrebu 
- Existuje poľovný revír 
- Existencia bocianích hniezd 
- Vyšší počet obyvateľov – večšie možnosti 

čerpania europeňazí 
 

 

Slabé stránky 
 

- Záplavová oblasť 
- Slabšia kvalita spodných vôd 
- Nevyregulovaný, neudržiavaný malý potok 

(jarok) 
- Neuvedomelosť ľudí pri vypaľovaní trávnikov 
- Chov domácich zvierat – negatívny vplyv na 

životné prostredie 
- Existencia čiernych skládok 
- Chýba koncepcia riešenia obecného 

kompostoviska 
- Pohodlnosť pri likvidácii vlastného bioodpadu 

obyvateľmi obce 
- Málo bocianích hniezd 
- Chýbajúce pitné fontánky - neupravený 

obecný zdroj pitnej vody 
- Minimálne využívanie alternatívnych zdrojov 

energie 

 
 
 

 

Príležitosti 
 

- Preferovanie a podpora ekologického  
spracovania odpadov zo strany štátu 
- Vstup odbornej verejnosti do riešenia    
environmentálnych problémov v miniregióne 
- Získavanie skúseností s riešením problematiky 
z rozvinutých regiónov EU 
- Príliv nových ekologických technológií 

 

Ohrozenia 
 

- Ekologické havárie 
- Nedostatok prostriedkov na vybudovanie   
   zberného dvoru 
- záplavová oblať 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2020 (2022) 

 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oblasť: Cestovný ruch 
Vízia:  
Stredisková obec s dobudovanými rekreačnými zariadeniami a s ponukou kvalitných služieb, 
ktoré efektívne využíva na rozvoj CR a vyžitie svojich obyvateľov 
 

 

Silné stránky 
 

- Vodné toky – podmienky pre rybníky 
a priehrady 

- Vhodné plochy – kemping, jazdectvo, rybolov 
- Existujú web-stránky obce 
- Esteticky upravená obec 
- Existuje poľovný revír 
-  

 

Slabé stránky 
 

- Slabá propagácia 
- Chýbajúce priestory na prevádzku 

reštauračných, ubytovacích a stravovacích 
služieb 

- Nedostatočná úroveň www -stránky 
- Chýbajúce informačné tabule 
- Nevyhovujúci stav prístupových komunikácii  

k náučnému chodníku Asenné Rybníky  
- Chýba vhodný priestor pre organizovanie 

kultúrnych a spoločenských podujatí 
- Chýbajú finančné zdroje 
- Chýba ľudský potenciál 
- Slabšia atraktivita obce 
- Slabý záujem o podnikanie v CR 
- Neatraktívny súčasný architektonický vzhľad 

obce 

 
 
 

 

Príležitosti 
 

- Záujem o miniregión zo strany EU 
- Cezhraničná spolupráca 
- Výstavba priemyselných parkov 
- Vybudovanie kvalitných cestných  
   komunikácií 
- Dostatočná štátna podpora rozvoju  
   cestovného ruchu 

 

Ohrozenia 
 

- Slabá podpora cestovného ruchu zo   
   strany štátu 

- rozvíjajúci sa priemysel a výstavba 
priemyselného parku 
- Negatívne trendy v celosvetovej turistike 
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Oblasť: Technická infraštruktúra 
Vízia:  
Stredisková obec so zrekonštruovanými kultúrnymi pamiatkami, dobudovanými rekreačnými 
zariadeniami a s ponukou kvalitných služieb, ktoré efektívne využíva na rozvoj CR a vyžitie 
svojich obyvateľov 
 

 

Silné stránky 
 

- Vhodné plochy – kemping, jazdectvo, rybolov 
- Existujú www - stránky obce 
- Esteticky upravená obec 
- Existuje poľovný revír 

 

 

Slabé stránky 
 

- Slabá propagácia 
- Chýbajúce priestory na prevádzku 

reštauračných, ubytovacích a stravovacích 
služieb 

- Nedostatočná úroveň www-stránky 
- Chýbajúce informačné tabule 
- Nevyhovujúci stav prístupových komunikácii  

náučnému chodníku Senné Rybníky 
- Chýba vhodný priestor pre organizovanie 

kultúrnych a spoločenských podujatí 
- Chýbajú finančné zdroje 
- Chýba ľudský potenciál 
- Slabšia atraktivita obce 
- Slabý záujem o podnikanie v CR 
- Neatraktívny súčasný architektonický vzhľad 

obce 

 
 
 

 

Príležitosti 
- Čerpanie dotácií a prostriedkov EÚ 
- Preferovanie inovatívnych technológií    
   štátom 
-  Príchod investorov do oblasti 
-  Vhodné legislatívne prostredie 
-  Využívanie moderných komunikačných  
   technológií 
-  Pozitívne legislatívne zmeny 

 

Ohrozenia 
- Zlá legislatíva 
-  Živelné pohromy, povodne 
-  Nezáujem štátu a EU o dobudovávanie  
    infraštruktúry 
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Oblasť: Bezpečnosť 
Vízia:  
Obec, ktorá dbá na dodržiavanie zákonov, poriadku a ochranu zdravia obyvateľov a majetku 
a vedie k obyvateľov k pozitívnym hodnotám života 
 
 

 

Silné stránky 
 

-  
-  

 

Slabé stránky 
 

-  

 
 

 

Príležitosti 
- Čerpanie dotácií a prostriedkov EÚ 
- Preferovanie inovatívnych technológií    
-  Vhodné legislatívne prostredie 
-  Využívanie moderných komunikačných  
   technológií 
-  Pozitívne legislatívne zmeny 

 

Ohrozenia 
- Zlá legislatíva 
-  Nezáujem obyvateľov o zvyšovanie bezpečnosti a 
dodržiavanie platných právnych noriem 
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VÍZIE OBCE Blatné Remety 
do roku 2020 

 

 
 

Strategická časť   
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Strategická vízia pre oblasť Sociálne služby a zdravotníctvo obce Blatné Remety v roku 2020 

Obec s rozvinutou sieťou kvalitných sociálnych a zdravotníckych služieb pre občanov všetkých vekových kategórii 

    

Strategická vízia pre oblasť Ekonomická aktivita obce Blatné Remety v roku 2020 

Ekonomicky aktívna a rozvinutá obec, ktorá vytvára podmienky pre rozvoj podnikania, ponúkajúca pracovné príležitosti pre všetkých, ktorí 
chcú pracovať a podmienky pre tých, ktorí chcú ponúkať pracovné príležitosti 

  

Strategická vízia pre oblasť Vzdelávania obce Blatné Remety v roku 2020 

Obec s vysokou vzdelanostnou úrovňou a občianskym povedomím, ktoré formujú nie len kvalitné predškolské a školské zariadenia, ale aj 
možnosti ďalšieho mimoškolského vzdelávania a záujmovej činnosti pre všetky vekové kategórie 

    

Strategická vízia pre oblasť Kultúru a šport obce Blatné Remety v roku 2020 

Obec ponúkajúca kultúrne a športové vyžitie prostredníctvom vybudovaných športových a kultúrnych zariadení a areálov s využitím 
geografických daností a prirodzeného potenciálu talentov 

    

Strategická vízia pre oblasť Životné prostredie obce Blatné Remety v roku 2020 

Ekologická obec, ktorá využíva dostupné prírodné zdroje, zhodnocuje odpady a tým zabezpečuje zdravý životný štýl obyvateľov 

    

Strategická vízia pre oblasť Cestovný ruch obce Blatné Remety v roku 2020  

Stredisková obec so zrekonštruovanými kultúrnymi pamiatkami, dobudovanými rekreačnými zariadeniami a s ponukou kvalitných služieb, 
ktoré efektívne využíva na rozvoj CR a vyžitie svojich obyvateľov 
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Strategická vízia pre oblasť Technickú infraštruktúru obce Blatné Remety v roku 2019 

Obecná infraštruktúra ponúka a umožňuje uspokojovanie psychosociálnych potrieb pre všetkých svojich obyvateľov 

 

Strategická vízia pre oblasť Bezpečnosť obce Blatné Remety v roku 2020 
Pokojný a bezpečný život obyvateľov obce Blatné Remety 
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Strategická vízia pre oblasť Sociálne služby a zdravotníctvo obce Blatné Remety v roku 2020 

Obec s rozvinutou sieťou kvalitných sociálnych a zdravotníckych služieb pre občanov všetkých vekových kategórii 

    

Identifikovaný problém 1:                                                                                                    

Neprehľadný a nedostatočný systém sociálnej pomoci/starostlivosti s pohľadu jeho využívania 

Špecifický cieľ 1: 

Sprehľadniť systém sociálnej pomoci/starostlivosti 

Opatrenia: 

1.1. Vypracovať manuál využívania súčasného systému sociálnej pomoci zo strany štátu 

1.2. Informovať verejnosť o možnostiach sociálnej služby 

1.3. Podporovať jednotlivcov a organizácie v podnikaní v sociálnej oblasti 

1.4. Zrealizovať prieskum záujmu a potrieb občanov o sociálne služby 
1.5 Vytvoriť zariadenia poskytujúce sociálne služby obyvateľstvu 
1.6 Podpora vzdelávania zamestnancov poskytujúcich sociálne a komunitné služby 

    

Strategická vízia pre oblasť Ekonomická aktivita obce Blatné Remety v roku 2020 

Ekonomicky aktívna a rozvinutá obec, ktorá vytvára podmienky pre rozvoj podnikania, ponúkajúca pracovné príležitosti 
pre všetkých, ktorí chcú pracovať a podmienky pre tých, ktorí chcú ponúkať pracovné príležitosti 

    

Identifikovaný problém 1:                                                                                                    

Slabá odvaha a záujem podnikať 
Špecifický cieľ 1: 
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Zvýšiť odvahu a záujem podnikať 

Opatrenia: 

1.1. Vytvoriť podmienky pre zvýšenie záujmu o podnikanie 
1.2 Podpora tradičných remesiel a služieb 

    

Identifikovaný problém 2:                                                                                                    

Málo informácii o podnikaní a nedostatočné poradenstvo 

Špecifický cieľ 2: 

Zabezpečiť informácie o podnikaní a poradenstvo v podnikaní 

Opatrenia: 

2.1. Vytvoriť systém informovania a poradenstva pre záujemcov o podnikanie 

    

Identifikovaný problém 3:                                                                                                    

Nepostačujúca výchova k podnikaniu 

Špecifický cieľ 3: 

Iniciovať vzdelávanie v oblasti podnikania 

Opatrenia: 

3.1. Vytvoriť nástroje na podporu vzdelávania v oblasti podnikania 

    

Identifikovaný problém 4:                                                                                                    

Slabá propagácia podnikateľov a komunikácia s nimi 

Špecifický cieľ 4: 

Zlepšiť propagáciu podnikateľských subjektov a komunikáciu s nimi 

Opatrenia: 

4.1. Vytvoriť systém podpory a komunikácie s miestnymi podnikateľmi 
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Identifikovaný problém 5:                                                                                                    

Neefektívny obecný podnik  

Špecifický cieľ 5: 

Zvýšiť efektivitu obecného podniku 

Opatrenia: 

5.1. Zabezpečiť efektívne fungovanie obecnej firmy 

Strategická vízia pre oblasť Vzdelávania obce Blatné Remety v roku 2020 

Obec s vysokou vzdelanostnou úrovňou a občianskym povedomím, ktoré formujú nie len kvalitné predškolské a školské 
zariadenia, ale aj možnosti ďalšieho mimoškolského vzdelávania a záujmovej činnosti pre všetky vekové kategórie 

  
Identifikovaný problém 1:                                                                                                    

Nevyhovujúci technický stav a vybavenie školských a predškolských zariadení  

Špecifický cieľ 1: 

Zabezpečiť rekonštrukciu a vybavenie školských a predškolských zariadení 

Opatrenia: 

1.1. Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu školských budov a predškolských zariadení 

1.2. Skvalitniť vybavenosť odborných učební a priestorov ZŠ a MŠ 
1.3 Finančný príspevok pre žiakov MŠ a ZŠ na rôzne kultúrne, športové a spoločenské súťaže a aktivity 
 

    

Identifikovaný problém 2:                                                                                                    

Nedostatočné možnosti ďalšieho vzdelávania 

Špecifický cieľ 2: 

Zvýšiť možnosti ďalšieho vzdelávania 

Opatrenia: 
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2.1. Zvýšiť aktivitu formálnych a neformálnych skupín  

2.2. Zlepšiť využívanie knižnice 
2.3 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
2.4 Zabezpečenie účasti zamestnancov OcÚ na odborných seminároch, školeniach a prezentáciách 

    

Identifikovaný problém 3:                                                                                                    

Nepostačujúce spoločenské vzdelanie a angažovanosť obecnej rómskej komunity  

Špecifický cieľ 3: 

Vytvoriť systém vzdelávania a angažovanosti Rómov v spoločenskom a verejnom živote 

Opatrenia: 

3.1 Osveta zdravia, hygieny a správy majetku  

3.2 Občianska angažovanosť a spoločenská aktivita 
3.3 Riešenie problematiky hygieny a dochádzky do školských zariadení obyvateľov zo sociálne slabších rodín 
3.4 Aktivity zamerané na podporu sociálnych a asistenčných služieb v prostredí MRK (terénny sociálny pracovníci, asistenti, atď.) 
3.5 Aktivity zamerané na prácu s MRK - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, zníženie nezamestnanosti a podobne 
    

    

Strategická vízia pre oblasť Kultúru a šport obce Blatné Remety v roku 2020 

Obec ponúkajúca kultúrne a športové vyžitie prostredníctvom vybudovaných športových a kultúrnych zariadení a 
areálov s využitím geografických daností a prirodzeného potenciálu talentov 

    

Identifikovaný problém 1:                                                                                                    

Zlý technický stav a vybavenosť kultúrnych  zariadení 

Špecifický cieľ 1: 

Zlepšiť technický stav a vybavenosť kultúrnych zariadení 

Opatrenia: 
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1.1. Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych a športových zariadení a zlepšiť ich vybavenosť  

    

Identifikovaný problém 2:                                                                                                    

Chýba priestor na organizovanie podujatí pod holým nebom 

Špecifický cieľ 2: 

Nájsť priestor na organizovanie podujatí pod holým nebom 

Opatrenia: 

2.1. Vytipovať lokality a vybudovať areál na organizovanie podujatí pod holým nebom 

    

Identifikovaný problém 3:                                                                                                    

Chýbajú netradičné kultúrne, športové a spoločenské podujatia 

Špecifický cieľ 3: 

Vytvoriť podmienky pre organizovanie netradičných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 

Opatrenia: 

3.1. Vypracovať návrh realizácie netradičných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí 

    

    

Identifikovaný problém 4:                                                                                                    

Nie sú podmienky na trávenie rekreácie a aktívneho oddychu 

Špecifický cieľ 4: 

Vytvoriť podmienky na trávenie rekreácie a aktívneho oddychu 

Opatrenia: 

4.1. Vybudovať rekreačno–relaxačné zariadenie 

    

Identifikovaný problém 5:                                                                                                    

Chýbajúce zdroje pre kultúru a šport (ľudské, materiálno technické a finančné) 
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Špecifický cieľ 5: 

Zefektívniť organizačné, personálne a finančné manažovanie kultúry a športu v obci 

Opatrenia: 

5.1. Zabezpečiť vysokú úroveň organizovania kultúry a športu v obci 

    

Identifikovaný problém 6:                                                                                                    

Chýba kalendár kultúrnych a športových podujatí 

Špecifický cieľ 6: 

Vytvoriť kalendár kultúrnych a športových podujatí 

Opatrenia: 

6.1. Vypracovať kalendár kultúrnych a športových podujatí 

    

Identifikovaný problém 7:                                                                                                    

Nedostatočná propagácia podujatí 

Špecifický cieľ 7: 

zlepšiť propagáciu kultúrnych a športových aktivít 

Opatrenia: 

7.1. Vytvoriť systém propagácie a prezentácie kultúrnych a športových aktivít 

    

Strategická vízia pre oblasť Životné prostredie obce Blatné Remety v roku 2020 

Ekologická obec, ktorá využíva dostupné prírodné zdroje, zhodnocuje odpady a tým zabezpečuje zdravý životný štýl 
obyvateľov 

    

Identifikovaný problém 1:                                                                                                    

Existencia zdrojov znečisťovania obce 
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Špecifický cieľ 1: 

Eliminovať zdroje znečisťovania obce 

Opatrenia: 

 

1.1. Zrealizovať  likvidáciu čiernych skládok a prijať opatrenia pre elimináciu ich vzniku 

1.2. Zastaviť a zamedziť znečisťovaniu spodných vôd 
1.3 Vytvoriť funkčný systém separácie a nakladania s odpadmi (zvýšenie počtu separačných kontajnerov a činností súvisiacich s osvetou 
a propagáciou separácie, zhodnocovanie BRO (tráva, lístie, kuchynský odpad, atď.) a pod. 

 

    

Identifikovaný problém 2:                                                                                                    

Nedostatočná EKO – kultúra 

Špecifický cieľ 2: 

Zvyšiť  eko – kultúru  a tým rozvíjať a podporovať ekologické vzdelávanie  a osvetu obyvateľov obce 

Opatrenia: 

2.1. Zabezpečiť informovanosť o problematike ochrany životného prostredia 

2.2. Zabezpečiť ekologické vzdelávanie 

    

Identifikovaný problém 3:                                                                                                    

Nevyhovujúce a chýbajúce zelené zóny a miesta oddychu 

Špecifický cieľ 3: 

Revitalizovať a dobudovať zelené zóny a miesta oddychu v obci 

Opatrenia: 

3.1. Zabezpečiť revitalizáciu a dobudovanie zelených zón a miest oddychu 

    

Strategická vízia pre oblasť Cestovný ruch obce Blatné Remety v roku 2020 



Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 - 2020 (2022) 

 42 
 

Stredisková obec so zrekonštruovanými kultúrnymi pamiatkami, dobudovanými rekreačnými zariadeniami a s ponukou 
kvalitných služieb, ktoré efektívne využíva na rozvoj CR a vyžitie svojich obyvateľov 

    

Identifikovaný problém 1:                                                                                                    

Nedostatočná propagácia obce 

Špecifický cieľ 1: 

Zlepšiť propagáciu obce 

Opatrenia: 

1.1. Zabezpečiť efektívnu propagáciu obce 
1.2 Zabezpečenie internetizácie obce 

    

Identifikovaný problém 2:                                                                                                    

Slabá atraktivita obce  

Špecifický cieľ 2: 

Zvýšiť atraktivitu obce využitím prírodného potenciálu a súčasných daností obce 

Opatrenia: 

2.1. Rozpracovať rozvojové zámery obce 

2.2. Využiť súčasné možnosti a danosti obce 

Strategická vízia pre oblasť Technickú infraštruktúru obce Blatné Remety v roku 2020 

Obecná infraštruktúra ponúka a umožňuje uspokojovanie psycho-sociálnych potrieb pre všetkých svojich obyvateľov 

    

Identifikovaný problém 1:                                                                                                    

Nepostačujúce články technickej infraštruktúry v obci 
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Špecifický cieľ 1: 

Dobudovať nepostačujúce články technickej infraštruktúry 

Opatrenia: 

1.1. Dobudovať verejné parkoviská v obci 

1.2. Dobudovať cesty a chodníky v obci 

1.3. Dobudovať kanalizáciu v obci 
    

Identifikovaný problém 2:                                                                                                    

Chýbajúce články technickej infraštruktúry v obci 
Špecifický cieľ 2: 

Vybudovať chýbajúce články technickej infraštruktúry 
Opatrenia: 

2.1. Vybudovať kanalizáciu v obci 

2.2. Vybudovať technické riešenie informačného zabezpečenia 

2.3. Zabezpečiť bytovú výstavbu v obci 

2.4. Vybudovať bezbariérové prístupy 

2.5 Podpora svojpomocnej výstavby obydlí v prostredí MRK 

 

 

 
    

Identifikovaný problém 3:                                                                                                    

Nevyhovujúci stav existujúcej technickej infraštruktúry v obci 
Špecifický cieľ 3: 

Zrekonštruovať existujúcu technickú infraštruktúru v obci 
Opatrenia: 

3.1. Zrekonštruovať a revitalizovať židovský cintorín 
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3.2. Zrekonštruovať autobusové zastávky 

3.3. Zrekonštruovať a revitalizovať miestne cintoríny 

3.4. Zabezpečiť opravy a rekonštrukcie obecných stavieb 

 
    

Identifikovaný problém 4:                                                                                                    

Nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy týkajúce sa pozemkov 

Špecifický cieľ 4: 

Vysporiadať majetkovo právne vzťahy týkajúce sa pozemkov 

Opatrenia: 

4.1. Vysporiadať pozemky v obci 

 

Strategická vízia pre oblasť Bezpečnosť obce Blatné Remety v roku 2020 

Pokojný a bezpečný život obyvateľov obce Blatné Remety 

    

Identifikovaný problém 1:                                                                                                    

Nedostatočný systém aktivít na zabezpečenie bezpečnosti v obci 

Špecifický cieľ 1: 

Zvýšenie úrovne pasívnej i aktívnej bezpečnosti v obci 

Opatrenia: 

1.1. Zriadenie občianskych hliadok 

1.2. Zriadenie a doplnenie kamerového systému 

1.3. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
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