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1. Úvod 

      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom na roky 2007 – 2013  

(ďalej PHSR) je základným programovým dokumentom rozvoja obce na miestnej úrovni. Nadväzuje 

na príslušné strategické dokumenty podpory rozvoja regiónu na národnej a regionálnej úrovni. 

      Má za cieľ byť prostriedkom na napĺňanie vízie rozvoja obce. Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom sa uskutočňuje podpora rozvoja obce na úrovni 

miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, kultúrnu a ekonomickú oblasť. Je to program vybraných 

opatrení, ktorých cieľom je oživenie sociálneho, kultúrneho a ekonomického rozvoja obce. Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom bude ročne vyhodnocovaný 

a priebežne dopĺňaný. 

1.1 Poloha

Obec Streda nad Bodrogom leží na najjužnejšej časti Trebišovského okresu, 

Košického kraja a Východoslovenskej nížiny na juhovýchodnom úpätí Zemplínskych vrchov 

a oblasti Medzibodrožie v regióne Zemplín. Streda nad Bodrogom leží v nadmorskej výške 

93,8m n.m. Obec leží na regionálnej rozvojovej sídelnej osi v smere Košice - Slanec - 

Zemplínska Teplica s rozvetvením na Veľké Kapušany a Kráľovský Chlmec. V rámci 

koncepcie osídlenia Košického kraja je obec  zaradená medzi významné vidiecke sídla. 

Katastrálne územie obce hraničí s katastrálnymi územiami obcí Malý Kamenec, Somotor, 

Zemplín, Viničky, Klin nad Bodrogom a  Maďarskou republikou. Obec je vzdialená od 

okresného mesta Trebišov 40 km, najbližším mestom je Kráľovský Chlmec, vzdialený 25 km. 

1.2 História
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1.2.1 Dejiny obce

Chotár obce je významným archeologickým náleziskom, kde sa našlo veľa dôkazov 

pravekého osídlenia, ako aj ranno historické sídliskové a mohylové nálezy.

Obec sa po prvýkrát spomína v r. 1260 ako  Zeredahel. Mnoho zachovaných pamiatok svedčí 

o tom, že 18. storočie bolo časom prudkého rozvoja, v tomto storočí bola obec mestečkom 

a centrom Zemplínskej stolice. Na začiatku 19. storočia okrem Vécseyovcov a Oroszovcov sa 

tu uvádzajú zemianske rodiny Ibrányiovcov, Csukaovcov, Szögyényiovcov a Borbélyovcov. 

Obec neušetrili prírodné katastrófy a veľa utrpela v časoch tureckých vojen, protireformácie 

a protihabsburských stavovských povstaní. Za I.ČSR si obec zachovala poľnohospodársko-

vinohradnícky charakter. V rokoch 1938-1945 bola Streda nad Bodrogom pripojená 

k Maďarsku. Sovietske vojská obsadili obec 27. novembra 1944. (Malá vlastivedná knižnica, 

1993.) Po rušných povojnových časoch sa začalo s obnovou vojnou poškodenej obce. Streda 

nad Bodrogom začala postupne meniť svoju tvár. Boli upravené a spevnené cesty, začali sa 

stavať nové rodinné domy, bola odovzdaná nová 23-triedna základná škola so slovenským aj 

maďarským vyučovacím jazykom, pre deti pribudli dve materské školy. Bol postavený 

amfiteáter, klub mladých, kino so širokouhlým plátnom, knižnica a osvetové zariadenia. 

Vybudovala sa elektrická a vodovodná sieť. Po roku 1975 sa pokračovalo s budovaním 

cestnej siete a chodníkov, bol postavený dom smútku a všešportový areál. 

1.2.2 Významné osobnosti

• Jan Bocskay (1557-1606), sedmohradské knieža, vodca stavovského povstania proti 

cisárovi Rudolfovi II. 

• Mikuláš Bocskay (1567-26.7.1621), prešiel na vyznanie reformovanej cirkvi, bol 

zemplínskym podžupanom, získal titul baróna, radca Gabriela Bethlena. 

• Karol Orosz (1787-1839), bol prísediaci viacerých župných súdnych stolov. 

• Alexander Vécsey (1837-1895), bol zemplínskym podžupanom, potom zástupcom 

intendanta Maďarskej kráľovskej opery, hlavný dvoran arcikniežaťa Jozefa a tajným 

radcom vnútra. 

• Szidor Zselvay (1850-1943), gréckokatolícky farár. 

• Michal Kardos (1878-1943), učiteľ. 
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• Gejza Tressza (1905-?), gréckokatolícky dekan, farár. 

• Michal Gajdoš (1911-1944), gréckokatolícky kňaz. 

• Ján Krémer (1911-1979), rímskokatolícky kňaz, dekan. 

1.3 Prírodný potenciál

Poloha obce v blízkosti vodných plôch rieky Bodrog a zachované časti prírody najmä 

juhovýchodných svahov Zemplínskych vrchov charakterizujú prírodné podmienky obce.

1.3.1 Pôda

Katastrálne územie obce je prevažne nížinná, na severovýchode pahorkatinná krajina 

s prevládajúcim poľnohospodárskym využitím. Pôdnym typom katastra sú stredne produkčné 

piesčité a ílovito hlinité pôdy pomerne čisté s podlimitnými hodnotami rizikových prvkov. 

Južné svahy kopca Tarbucka, na ktorom sú vinice tvorí sopečná vyvrelina - tufa.  

V štruktúre pôdneho fondu prevláda poľnohospodárska pôda, čo je dané priaznivými 

klimatickými podmienkami na poľnohospodársku výrobu a tým, že v minulosti tu fungoval 

silný štátny majetok. V súčasnosti poľnohospodársku pôdu na katastrálnom území obce mimo 

hraníc súčasne zastavaného územia obhospodaruje Agroreal, a.s. Streda nad Bodrogom, 

Helmeci Ján – samostatne hospodáriaci roľník, Alexander Krajník – podnikateľ a približne 10 

malých súkromne hospodáriacich roľníkov. Poľnohospodárska pôda je intenzívne 

obhospodarovaná a je zameraná na pestovanie obilnín, cukrovej repy a kukurice. Na južných 

svahoch Zemplínskych vrchov sa nachádzajú ovocné sady a rozsiahle vinohrady. 

Nasledujúca tabuľka uvádza perspektívne použitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu:

V zastavanom 

území [ha]

Mimo zastavaného 

územia [ha]

Spolu

Záber pôdneho fondu celkom 15,603 3,180 18,783

Z toho: poľnohospodárska pôda 14,449 2,280 16,729

Z toho: orná pôda 7,18 1,240 8,420
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Záhrady 7,269 0,640 7,909

Trvalé trávnaté porasty - 0,400 0,400

Záber nepoľnohospodárskej pôdy 1,154 0,900 2,054

Záber chránenej pôdy - 0,520 0,520

Zdroj: Územný plán obce Streda nad Bodrogom

1.3.2 Voda

Vodný tok Bodrog

Názov Streda nad Bodrogom dostala obec aj na základe skutočnosti, že cez severnú 

časť obce preteká rieka Bodrog. Bodrog vzniká sútokom riek Ondavy a Latorice pri 

Zemplíne. Je pravým prítokom rieky Tisa. Hranicu s Maďarskom prekračuje blízko obcí Klin 

nad Bodrogom a Borša. Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou vodnou cestou, je 

splavná väčšími loďami, podľa vodného stavu dosahuje hĺbku 2-5 m

Vodné plochy

Na katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom sa nachádzajú nasledujúce vodné plochy:

• Národná prírodná rezervácia Tajba s rozlohou 273 600 m2

• Chránená krajinná oblasť Latorica 

• Rybársky revír 4-0140-1-1 Bodrog v správe MO SRZ Streda nad Bodrogom, čiastkové 

povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR-MR po ústie Ondavy a Latorice 

a odstavené ramená pri obci Véč, medzi obcami Streda nad Bodrogom a Somotor – 

Žilip, odstavené rameno v obci Streda nad Bodrogom – Malogya a odstavené rameno 

v pri obci Klin nad Bodrogom. 

1.3.3 Ochrana prírody

Národná prírodná rezervácia Tajba

Národná prírodná rezervácia Tajba je tvorená mŕtvym ramenom Bodrogu so zvyškami 

močiarov na ploche 27,36 ha. Predstavuje ukážku dnes už vzácnych pozostatkov močiarnych 
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spoločenstiev. Rastlinstvo je zastúpené pásmom skalnej lesostepi s teplomilnou vegetáciou 

a pásmom močiarnych spoločenstiev v kombinácii s biotopmi pobrežných lúk a pieskových 

dún so zalesnenými i holými časťami.  Z hľadiska  zoológie ide o doteraz jedinú známu 

a potvrdenú lokalitu na  Slovensku, kde bol zaznamenaný nielen výskyt ale aj reprodukcia 

kriticky ohrozeného druhu, vedenej v Červenej knihe, korytnačky močiarnej (Emys 

orbicularis). Na celom území majú svoje významné zastúpenie rôzne druhy vtáctva. Mnohé 

z nich v území hniezdia. (Natura 2000)

Spoločnosť pre ochranu vtáctva registruje v obci tri bocianie hniezda:

• na vysokom komíne ústredného kúrenia 

• na stĺpe elektrického vedenia na ulici Okružná 

• na podložke na stĺpe elektrického vedenia pri gréckokatolíckom farskom úrade 

Prírodná rezervácia „Tarbucka“

Územie predstavuje ojedinelý geomorfologicky zriedkavý jav v Európe, kde viate 

piesky sú situované na andezitových kopcoch. Piesočnatý substrát a vhodne mikroklimatické

pomery podmieňujú vývoj vzácnej pieskomilnej flóry a fauny. Tarbucka predstavuje jediné 

nálezisko dobre vyvinutej pieskomilnej vegetácie na východnom Slovensku s výskytom 

vzácneho klinčeka neskorého (Dianthus serotinus) a jednu z mála lokalít  ponikleca lúčneho 

maďarského (Pulsatilla pratensis subsp. hungaricus)  na Slovensku. (Natura 2000) 

Pahorkatinu pokrývajú oblasti lesa, lúk a viníc. Osemdesiat percent lesov tvorí v 19. storočí 

vysadený agát biely, zvyšok predstavujú druhy rodu dub. Vrcholce kopcov pokrývajú lúky a 

kroviny. Miestami v tenkých vrstvách pôdy sa rozšírili suchomilné skalničky. 

Okrajové polohy sú porastené vinohradmi.

1.3.4 Životné prostredie

Čistota povrchových a podzemných vôd

Cez severnú časť obce preteká rieka Bodrog, ktorú vytvárajú rieky Ondava a Latorica. 

Rieka Ondava priteká už do Košického kraja silne znečistená – organické, chemické, 
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bakteriologické znečistenie. Rieka Latorica má od príchodu z Ukrajiny až po sútok s Ondavou 

trvalé veľmi silne znečistenú vodu. Kvalita vody Bodrogu teda zodpovedá kvalite vody oboch 

riek. Somotorský kanál, ktorý tanguje severovýchodnú katastrálnu hranicu obce je 

najznečistenejším vodným tokom Košického kraja. V hraničnom profile Bodrogu boli zistené 

i ťažké kovy. Lepšiu kvalitu vykazuje  voda v mŕtvych ramenách rieky 

Bodrog. U podzemných vôd ide o dlhodobé znečistenie vody priemyslom, 

poľnohospodárstvom, osídlením včítane diaľkových prenosov a to je dôvodom pomerne zlej 

kvality podzemných vôd. Na základe zistenia prieskumov a rozborov sa nachádzajú vo väzbe 

na mŕtve ramená Bodrogu divoké skládky najmä stavebno - technického materiálu. Brehy 

mŕtveho ramena sú znečistené a čiastočne zdevastované. 

Na kvalitu povrchovej a podzemnej vody majú na území obce negatívny vplyv najmä 

nasledovné faktory:

- chýbajúca kanalizácia a čistiareň odpadových vôd v obci - jestvujúca kanalizácia je bez 

čistenia vypustená do odstaveného ramena Bodrogu - Malogya

- poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba zastúpená hospodárskym dvorom Agroreálu, 

a.s. a farmami súkromných podnikateľských subjektov je bez kanalizácie.

Čistota ovzdušia

Čistotu ovzdušia je ovplyvnená  vykurovaním časti rodinných domov a občianskej 

vybavenosti v obci pevnými palivami. Obec je celá plynofikovaná a časť rodinných domov 

vykuruje a varí na báze elektrického vykurovania.  

Veľké zdroje znečistenia ovzdušia sa v obci nenachádzajú. Ako stredné zdroje 

znečistenia sú v Územnom pláne obce evidované: 

• Základná škola 

• Drevobal, a.s. Streda nad Bodrogom – výrobný podnik

• Miestne kultúrne stredisko – kotolňa

• Agroreál, a.s. Streda nad Bodrogom – hospodársky dvor a administratívna budova

• Pekáreň Gulyasová s.r.o.

Zber a likvidácia komunálneho odpadu
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Obec má spracovaný „Program odpadového hospodárstva“ ktorý bol schválený 

rozhodnutím č. A97/025993/ ŽP - 2950 – Z Okresného úradu v Trebišove odbor ŽP. 

V obci je zavedený separovaný zber odpadu. Pôvodcami odpadu v obci sú rodinné domy 

vidieckeho a mestského typu, viacpodlažné bytové domy, základná škola, materská škola, 

zdravotné stredisko Medakir, s.r.o. a ostatná občianska vybavenosť v obci. Odvoz odpadu 

zabezpečuje firma Fúra s.r.o. Odpad sa vyváža na riadenú skládku firmy. Odvoz fekálií zo 

žúmp si zabezpečujú občania sami fekálnym vozom Agroreál, a.s.

Negatívne vplyvy na chránené územia

„Ohrozenie vodných biotopov predstavuje vysýchanie močiarneho ekosystému. 

Ohrozenie pieskových a xeroterných biotopov predstavuje absencia  prepásania územia 

ovcami, čo má za následok sukcesné zarastenie pieskových a xerotermných travinno-

bylinných biotopov“. (Natura 2000) 

Ďalšími negatívnymi vplyvmi v území je ťažba pieskov a nelegálny vývoz tuhého 

komunálneho odpadu.

Ochrana územia

Chránené územia sa nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti Latorica. Územie je 

taktiež súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia SKCHVU015 Medzibodrožie. 

Na území chránenej krajinnej oblasti platí 2. stupeň ochrany, na území prírodnej rezervácie 

Tarbucka a na území národnej prírodnej rezervácie Tajba platí 5. stupeň ochrany.

Záväzná časť Územného plánu ako zásadu ochrany a starostlivosti o životné 

prostredie okrem separovaného zberu komunálneho odpadu, jeho vyvážania a skladovania na 

skládke Brehov ďalej uvádza:

• vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

• rekonštrukciu a dobudovanie jestvujúceho systému odvodu dažďových 

a povrchových vôd a zabezpečenie jeho funkčnosti

• podľa postupu bytovej výstavby na rozvojových lokalitách dobudovať vodovod, 

splaškovú kanalizáciu, dažďové rigoly povrchových vôd a rozvod zemného plynu.

1.4 Demografický potenciál
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1.4.1 Demografický vývoj

Obec Streda nad Bodrogom do roku 1990 plnila funkciu strediskového sídla miestneho 

významu. Najväčší územný rozsah a počet obyvateľov mala obec v rokoch 1961-1989, kedy 

bola obec administratívno-správne zlúčená s obcou Klin nad Bodrogom. 

Vývoj počtu trvalé bývajúceho obyvateľstva bol od roku 1970 mierne klesajúci. V roku 1970 

mala obec 2501 obyvateľov.  Výsledky sčítania obyvateľov v roku 2001 uvádzajú, že obec má 

2459 obyvateľov. V roku 2006 mala obec 2427 obyvateľov a v roku 2007 mala 2414 

obyvateľov. 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom

1.4.2  Veková štruktúra

Na znázornenie vekovej štruktúry uvádzam nasledujúcu tabuľku:

Vek Muži Ženy
0-2 25 32
3-4 32 19
5 11 7

6-9 73 71
10-14 93 94

15 25 20
16-17 40 49
18-19 27 39
20-24 89 106
25-29 94 121
30-34 101 89
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35-39 103 87
40-44 105 78
45-49 84 96
50-54 60 70
55-59 35 83
60-64 50 61
65-69 37 64
70-74 26 53
75-79 21 38
80-84 7 15
85+ 4 17

Nezistený vek 2 6
Produktívny 763 755
Poproduktívny 145 331
Podiel obyvateľstva

0-5 5,9 4,4
6-14 14,5 12,5
Produktívny 66,7 57,4
Poproduktívny 12,7 25,2

Priemerný vek 34 37,9

Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001

1.4.3  Náboženské zloženie

Obyvatelia obce sú vyznávačmi katolíckej viery už od založenia Stredy nad 

Bodrogom. Dokazujú to zachované kostoly a aj výsledky sčítania obyvateľov, podľa ktorých 

v obci žije 1031 vyznávačov Rímskokatolíckej cirkvi a 548 vyznávačov Gréckokatolíckej 

cirkvi. K Reformovanej kresťanskej cirkvi sa prikláňa 618 vyznávačov. V obci má zastúpenie 

72-mi obyvateľmi aj Náboženská spoločnosť Svedkovia Jehovovi . 92 obyvateľov je 

vyznávačom inej, nezistenej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a 100 obyvateľov je bez 

vyznania.

1.4.4  Národnostné zloženie

V obci Streda nad Bodrogom podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2001 žilo 

896  obyvateľov slovenskej národnosti a 1476 obyvateľov maďarskej národnosti. V obci žijú 

12 Rómovia. 70 obyvateľov svoju národnosť neuviedla.
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1.4.5  Vzdelanostná štruktúra

Najvyšší skončený stupeň  školského vzdelania Muži Ženy Spolu
Základné 171 388 559
Učňovské (bez maturity) 223 134 357
Stredné odborné (bez maturity) 192 142 334
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 43 19 62
Úplné stredné  odborné (s maturitou) 157 222 379
Úplné stredné všeobecné 29 89 118
Vyššie 2 5 7
Vysokoškolské  bakalárske 5 5 10
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 37 30 67
Vysokoškolské doktorandské 2 2 4
Vysokoškolské spolu 44 37 81
Vysokoškolské podľa zamerania:

Univerzitné 19 29 48
Technické 12 4 16
Ekonomické 3 2 5
Poľnohospodárske 6 0 6
Ostatné 4 2 6

Ostatní bez udania školského vzdelania 25 34 59
Ostatní bez školského vzdelania 5 8 13
Deti do 16 rokov 253 237 490
Úhrn 1 144 1 315 2 459

Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
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1.5 Ekonomický potenciál

1.5.1  Najvýznamnejšie odvetvia hospodárstva v obci

• Poľnohospodárstvo

• Agroreál, a.s.

• Alexander Krajník, súkromný podnikateľ so zameraním na rastlinnú výrobu 

• Ján Helmeci, súkromný podnikateľ so zameraním na rastlinnú a živočíšnu 

výrobu

• Priemyselná výroba

• Doprava Piling : Servis a oprava traktorov, nákladná doprava

• Firma JBD: Výkup a spracovanie kovového šrotu

• Drevobal, a.s.

• Venas, s.r.o.: verejný sklad obilia

• Dutex:  stolárska výroba

• Pekáreň Lubinský

• Pekáreň Gulyásová s.r.o

• Maloobchod

• Rozličný tovar Kačíková

• Potraviny MilkAgro

• Priemyselný tovar Belász

• Nákupné stredisko Alfa, priemyselný tovar

• Balla – maloobchod s potravinami

• Ovocie-zelenina

• Kvetinový stánok

• predajňa Delta

• Verejná správa, povinné sociálne zabezpečenie

• Hotely a reštaurácie:
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• Penzión „Damaskus“ - Penzión ponúka ubytovanie návštevníkom v dvoj- a 

trojposteľových izbách a štvorposteľových apartmánoch. Všetky izby sú vybavené 

televízorom a kúpeľňou. Pri penzióne funguje reštaurácia a vináreň s výbornou 

kuchyňou, ktorá okrem bežných nápojov a jedál ponúka aj miestne špeciality a 

značkové vína.

• Cukráreň „Nikynka“

• Hostinec „Sputnik“

• Presso Bodrog

1.5.2  Služby na území obce

• Kamenárstvo

• Kaderníctvo Lucia 

•  Kaderníctvo Erika

•  Holičstvo- kaderníctvo Katarína Timková

• Lubinsky Tibor – oprava elektrických spotrebičov

1.6  Ekonomická aktivita obce

1.6.1  Štruktúra obyvateľstva podľa stupňa ekonomickej aktivity

Muži Ženy Spolu
Osoby ekonomicky aktívne

Na materskej dovolenke 0 70 70
Pracujúci dôchodcovia 26 32 58
Nezamestnaní 236 188 424
Spolu 621 591 1212

Nepracujúci dôchodcovia 165 344 509
Ostaní nezávislí 15 12 27
Deti a žiaci ZŠ 260 245 505
Žiaci a študenti

Z učilíšť 13 10 23
Zo stredných škôl 31 44 75
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Spolu 52 66 118
Ostatní závislí, nezistení 31 57 88
Úhrn obyvateľov 1 144 1 315 2 459

Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
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1.7 Technická infraštruktúra

1.7.1  Vodné hospodárstvo

Obec má vybudovaný verejný vodovod. Zdrojom vody je Pobodrožský skupinový 

vodovod, na ktorý je napojená obec. Cez dedinu je vedená hlavná vetva idúca aj do obcí Malý 

a Veľký Kamenec. Zdrojom vody sú studne v okolí Slovenského Nového Mesta. Voda je 

upravená v úpravni vody v Borši. Po úprave je voda prečerpávaná do hlavného vodojemu nad 

obcou Viničky odkiaľ je gravitačne (čerpaním) dopravená do celého systému. Okrem toho 

zdroja je Pobodrožský skupinový vodovod prepojený  na Východoslovenskú vodárenskú 

sústavu.

1.7.2  Energetika

Zásobovanie elektrickou energiou

Obec je zásobovaná elektrickou energiou z 22 KV vonkajších elektrických vedení č. 

315 a prípojom z vedenia č. 309. Odbery u jednotlivých spotrebiteľov sú zabezpečené 

sekundárnym rozvodom z jestvujúcich transformovni 22/04 KV. V zastavanom území obce sa 

nachádzajú transformovne T1 až T14 rôznych prevedení a výkonov. Mimo zastavaného 

územia obce sa nachádza 6 transformátorov, zásobujúcich najmä zariadenia železničnej 

stanice a výrobné areály na území obce. V súčasnosti je elektrické vykurovanie zabezpečené 

pre 56 odberov s celkovým výkonom 846 KW. (Územný plán obce Streda nad Bodrogom, 

2003)

Zásobovanie zemným plynom

Obec je v súčasnosti plynofikovaná. Plynofikácia bola realizovaná v rokoch 

1997-1998. V obci je  realizovaný stredotlaký rozvod zemného plynu o tlaku 0,3 Mpa, ktorý 

je napojený na regulačnú stanicu o výkone 3 000m3/hod., ktorá je situovaná v obci Malý 

Horeš. Spotreba zemného plynu pre obec nie je v súčasnosti k dispozícii a sa neeviduje 
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vzhľadom k tomu, že regulačná stanica v súčasnosti vyhovuje. Obec je v súčasnosti 

zásobovaná zemným plynom, kde je  predpokladaná 90- percentná plynofikácia obce. Pre 

neplynofikovanú časť obce je potrebu tepla potrebné riešiť spaľovaním pevného paliva alebo 

elektrickou energiou. (Územný plán obce Streda nad Bodrogom, 2003)

1.7.3  Telekomunikácie

Obec je napojená na ATÚ, ktorá je umiestnená v účelovom objekte na Hlavnej ulici. 

Cez obec prechádzajú trasy diaľkových optických káblov.

1.7.4  Doprava

Cestná doprava

Obec Streda nad Bodrogom je komunikačne napojená prostredníctvom cesty III. 

triedy č. 55320 Viničky – Streda nad Bodrogom na cestu I/79 Vranov nad Topľou - Hriadky - 

Trebišov - Slovenské Nové Mesto - Kráľovský Chlmec - štátna hranica s Ukrajinou. Cesta 

I/79 má dôležitý dopravný nadregionálny význam s pomerne silným dopravným zaťažením. 

Prostredníctvom tejto cesty a cesty II/552 Košice - Slanec - Zemplínsky Klečenov - 

Zemplínske Jastrabie a cesty II/555 Kráľovský Chlmec - Leles - Veľké Kapušany je obec 

napojená na okresné sídlo Trebišov, krajské mesto Košice a Michalovský okres.

Priamo v obci pri hlavnom centre sa z cesty III. triedy č. 55320 odpájajú cesty 

doplnkovej siete a to cesta III/55323 Streda nad Bodrogom - Klin nad Bodrogom a cesta 

III/55327 Streda nad Bodrogom - Malý Kamenec - Veľký Kamenec.

Železničná stanica je priamo napojená z cesty I/79 a výrobný okrsok na Skladnej ulici 

je dopravne napojený z cesty III/55320. Menované cesty  III. triedy tvoria základnú uličnú 

sieť obce s funkciou zbernej komunikácie. (Územný plán obce Streda nad Bodrogom, 2003)
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Železničná doprava

Cez severnú časť obce prechádza železničná dvojkoľajová elektrifikovaná trať 

celoštátneho významu Žilina - Košice - Čierna nad Tisou, ktorá je súčasťou európskeho 

koridoru č. V (západno-východný tranzitný koridor). Na menovanej trati sa nachádza 

železničná stanica Streda nad Bodrogom, ktorá je najnižšie položená železničná stanica v SR. 

Výrobný okrsok zo Skladnej ulici je zavlečkovaný vlečkou zo železničnej stanici Streda nad 

Bodrogom. 

Osobná hromadná doprava

Obec je obsluhovaná linkami SAD. Prevažujúce dopravné smery sú: Trebišov, 

Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany. Tieto linky premávajú na ceste I/79 a cestách III. triedy 

v smere Klin nad Bodrogom a Malý a Veľký Kamenec. Priamo v centre obce je koncová 

zastávka SAD, ktorej izochróny pešej dostupnosti do 400 m pokrývajú prakticky celé 

rozsiahle zastavané územie obce. Charakter prevažnej väčšiny liniek cez obec je tranzitný.

Obec je obsluhovaná aj prímestskou osobnou dopravou po železničnej trati Košice - 

Michaľany - Slovenské Nové Mesto - Čierna nad Tisou.

Ostatné dopravné zariadenie

V obci sa menšie dopravné zariadenia a dopravné služby nachádzajú len v severnej 

časti Hlavnej ulice. Na južnom okraji obce je vybudované poľnohospodárske účelové letisko. 

Letisko má vybudované príslušné spevnené manipulačné plochy a odstavnú plochu pre 1-2 

malé lietadlá. Čerpacia stanica pohonných hmôt sa na území obce nenachádza.

1.8  Sociálny potenciál

1.8.1  Domový a bytový fond

Podľa výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 v obci Streda nad 

Bodrogom sa nachádza 584 rodinných domov a 115 bytov v bytových domoch. Uvedená 
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tabuľka uvádza presný rozpis rodinných domov a bytov v bytových domoch, a ostatných 

budov podľa jednotlivých kategórii. 

Kategória Rodinné domy Byty v byt. domoch Ostatné budovy Bytový fond spolu
I. 372 103 3 478
II 111 9 1 121
III. 37 0 0 37
IV. 64 3 4 71
Úhrn 584 115 8 707

Zdroj: Vlastný, vytvorený na základe výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 

2001

1.8.2  Historické a kultúrne pamiatky

V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR sú v obci zaradené nasledovné objekty:

 Rímskokatolícky Kostol Karmelskej Panny Márie

Prvá zmienka pochádza z roku  1329. Do konca 17. storočia bola stavba v rukách kalvínskej 

cirkvi. Jednoloďový kostol opäť prevzali katolíci po povstaní Františka Rákocziho II. Stavba 

bola v tom čase v mimoriadne zlom stave , kostol nemal ani strechu. Nový kostol dal v roku 

1777 postaviť barón  Ján Vécsey.  Na južnej strane lode je zachovaný románsky portál. 

Barokovo-klasicistická veža je ukončená vysokou ihlanovou strechou. Z vnútorného 

zariadenia je veľmi vzácna prísne tvarovaná románska krstiteľnica (približne z 13. storočia) 

a náhrobná doska  s rodovým erbom a nápisom Mikuláša Bocskaya z červeného mramoru. 

Hlavný klasicistický oltár, ktorý pochádza z 19. storočia, má iluzívnu maľovanú stĺpovú 

architektúru. Lurdská jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie pochádza z konca 19. storočia 

a bočný oltár Ježišovho srdca bol postavený  začiatkom 20. storočia. Pod kostolom sa 

nachádza krypta rodu Vécseyovcov. (Malá vlastivedná knižnica, 1998)

 Gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela. 

Postavený začiatkom 19. stor. v barokovo-klasicistickom slohu podľa vzoru tereziánskych 

stavieb. Väčšie  renovačné práce na kostole boli vykonané v roku 1820. Hlavný oltár 
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s ikonostasom je z  roku 1847 a bol obnovený v roku 1985. Bočné oltáre sv. Antona 

Paduánskeho a Panny Márie sú z 19 storočia, oltár na prípravu bohoslužieb s olejomaľbou 

Krista na hore Olivovej je z roku 1954, klasicistická kazateľňa zo začiatku 19 stor. Na 

klasicistickej kazateľni zo začiatku 19. storočia je maľba Ježiša pastiera. V kostole je 10 

procesiových zástav. (Malá vlastivedná knižnica,1998)

Kostol reformovanej cirkvi 

Bol postavený v roku 1790. V roku 1844 boli vykonané väčšie opravy a v tom čase bola 

pristavaná aj veža, ktorá je ukončená ihlanovou strechou. Kostol má sieňový priestor 

s polygonálnym zakončením a s rovným stropom. Jednoduchý interiér má drevený chór 

spočívajúci na dvoch drevených stĺpoch. Kazateľnica pochádza ešte z čias stavby kostola. 

Dnešná prestavaná veža  ukončená ihlancovou strechou pochádza z roku 1900.

Barokový kaštieľ Vécseyovcov

Pôvodný hrad zo 14. storočia bol renesančne prestavaný a v roku 1670 zbúraný. Na mieste 

hradu dal Ladislav Vécsey postaviť barokový kaštieľ okolo roku 1700. Kaštieľ je poschodová 

budova s pôdorysom v tvare L, v mieste styku dvoch krídel orientovanom do dvora stojí 

trojpodlažná stará veža. V niektorých miestnostiach sa zachovali renesančné klenby a vo veži 

je umiestnené lomené schodište. Obytnú časť kaštieľa dopĺňajú hospodárske budovy 

situované na okraji pozemku v tvare pravidelného obdĺžnika. Rozsiahlou rekonštrukciou 

prešiel kaštieľ v 80. rokoch 20. storočia. Dnes v ňom sídli obecný úrad. Pri kaštieli sa 

zachovala časť rozsiahleho anglického parku.

Okrem uvedených kultúrnych pamiatok sú v súpise pamiatok na Slovensku uvádzané 

ďalšie objekty, ktoré dotvárajú kultúrne a historické prostredie obce. Ide o nasledovné 

nehnuteľnosti:

• Kúria baróna Jána Jósika postavená v druhej polovici 19. storočia

• Kúria baróna Maillotta z roku 1902

• Stará národná škola postavená koncom 19. storočia

• Mailottovská veľká sýpka
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• Staré doskové náhrobné kamene a kamenné kríže na katolíckom, gréckokatolíckom 

a kalvínskom cintoríne

• Barokový kaštieľ Oroszovcov

1.8.3  Občianska vybavenosť

Občianska vybavenosť je v obci sústredená do troch vybavenostných priestorov obce. 

Hlavné obchodné a administratívne centrum obce na Hlavnej ulici je sídlom pošty, pobočky 

Slovenskej sporiteľne a.s. a miestneho kultúrneho strediska . V uvedenom centre sa nachádza 

gréckokatolícky a kalvínsky kostol s cintorínmi, zdravotné stredisko Medakir, s.r.o., 

súkromná ambulancia pre dospelých, obchody s potravinami a rozličným tovarom 

a pohostinské zariadenia. Druhé centrum občianskej vybavenosti predstavuje priestor kaštieľa 

Vécseyovcov s rímskokatolíckym kostolom a cintorínom. V kaštieli má sídlo obecný úrad. 

Toto centrum je situované na miernej terénnej vyvýšenine. Tretie centrum občianskej 

vybavenosti je sústredené okolo kaštieľa Oroszovcov. Nachádza sa tu Domov dôchodcov, 

kino, amfiteáter, Obvodné oddelenie polície, zubná ambulancia, obchod s potravinami 

a obchod s rozličným tovarom.  

 Školstvo

- Materská škola sa nachádza na Záhradnej ulici. Jedná sa o nové vyhovujúce zariadenie 

s kapacitou 58 detí v 2 triedach.

- Základná škola a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza na 

Školskej ulici. Nový a vyhovujúci areál školy s jedálňou, družinou a telocvičňou predstavuje 

školský spádový okruh obce Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom.

- Základná umelecká škola má prenajaté priestory v miestnom kultúrnom stredisku.

 Zdravotníctvo

V obci sa nachádzajú nasledovné zdravotnícke zariadenia: 

-Súkromné zdravotné stredisko MEDAKIR, s.r.o.

- Lekáreň Absint     

- Súkromná ambulancia pre dospelých Leknomed s.r.o.

- Súkromná zubná ambulancia 

rogram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom

 PAGE 32



- Súkromná detská ambulancia

 Sociálne služby

- Domov dôchodcov sa nachádza na Ružovej ulici v bývalom kaštieli Oroszovcov, má 

 kapacitu 25 lôžok. 

- Klub dôchodcov je umiestnený v objekte obecného kultúrneho strediska na Ružovej ulici, 

má kapacitu 60 stoličiek.

 Kultúra a osveta

Obec Streda nad Bodrogom má v súčasnosti tieto kultúrne zariadenie:

- Miestne kultúrne stredisko s obecnou knižnicou, internetová miestnosť a kino

- Amfiteáter je umiestnený v parku kaštieľa Oroszovcov a má kapacitu 300 miest

- Obradná sieň je umiestnená v kaštieli Vécseyovcov a má kapacitu 30 stoličiek.

 Telovýchova a šport

Zariadenia a objekty telovýchovy a športu sa nachádzajú v severnej časti obce. Jedná sa 

o športový areál, ktorý má:

• 2 futbalové ihriska

• kolkáreň

• kultúrnu miestnosť s 50-mi miestami

• prezliekarne, šatne a WC

Športový areál ako z prevádzkových hľadísk tak aj z hľadiska stavebno technického stavu 

vyhovuje. Celkový rozsah areálu je 3,64 ha. V obci chýbajú plochy, ihriská pre ostatné športy 

a to najmä volejbal, basketbal a pod.

 Administratíva, verejná správa a ostatné zariadenia

- Obecný úrad, matričný úrad, stavebný úrad

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – vysunuté pracovisko 

- Pošta

- Slovenská sporiteľňa, a.s.

- Obecná hasičská zbrojnica
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- Policajný zbor SR, obvodné oddelenie Streda nad Bodrogom

- Rímskokatolícky farský úrad a Gréckokatolícky farský úrad

1.9 Ekonomika obce

1.9.1  Štruktúra majetku obce

Hnuteľný majetok: zariadenie obecného úradu, miestneho kultúrneho strediska, kina, 

internetovej miestnosti, športového areálu, škôl, domova dôchodcov a motorových vozidiel.

Nehnuteľný majetok: Pozemky, kaštieľ Vécseyovcov, Domov dôchodcov, Miestne kultúrne 

stredisko s knižnicou a internetovou miestnosťou, budova kina, budova Materskej školy, 

Základné školy a školská jedáleň.

Náklady súvisiace s údržbou a prevádzkovaním nehmotného majetku obec kryje 

z nasledujúcich príjmov:

• Podielová daň – daň z príjmov fyzických osôb

• Výnosy miestnych daní a poplatkov

•  Daň z nehnuteľností

•  Daň za psa

•  Daň za užívanie verejného priestranstva

•  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavené odpady

•  Sankcie a pokuty uložené obcou

• Dary

• Nedaňové príjmy z vlastníctva majetku obce

• Prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny 

účel

2. Analýza silných a slabých stránok
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2.1 Životné prostredie 

Silné stránky: 

• kompletná plynofikácia obce

• využívanie zemného plynu na vykurovanie

• separovaný zber odpadov

• člen Združenia obcí pre separovaný zber Cejkov

• existencia chránených území v katastri obce

• vypracovaný systém odvozu a likvidácie TKO 

Slabé stránky: 

• chýbajúca splašková kanalizácia 

• nefunkčné kanály na odvod dažďovej vody

• nadmerné využívanie umelých hnojív

• existencia čiernych skládok odpadu

• chýba oddychovo-relaxačná zóna pre obyvateľov i návštevníkov

2.2 Sociálna oblasť a ľudské zdroje 

Silné stránky:

• fungujúci Domov dôchodcov v obci

• zabezpečená opatrovateľská služba 

• zdravotné stredisko priamo v obci

• súkromná ambulancia pre dospelých, pre deti a zubná ambulancia v obci 

• vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom veku

• stabilný počet obyvateľov 

• stúpajúci počet novonarodených detí

Slabé stránky: 
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• nedostatok finančných prostriedkov na rozšírenie kapacity Domova dôchodcov 

a na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb

• zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín obyvateľstva

• negatívny stav vo vývoji prirodzeného prírastku – prevládajú zomrelí 

2.3 Kultúra, školstvo a šport  

Silné stránky: 

• dlhodobá história a tradície obce 

• dostatok miestnych historických pamiatok

• dobrá činnosť miestnych folklórnych súborov, speváckeho a tanečného

• dobre fungujúce miestne kultúrne stredisko s knižnicou a internetovou 

miestnosťou

• organizovanie pravidelných každoročných kultúrnych podujatí 

-     existencia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským 

• existencia MŠ 

• existencia telocvične a centra voľného času pri ZŠ

• počítačové učebne v ZŠ

• pripojenie ZŠ na internetovú sieť 

• dostatok priestorov na učebne výchovný proces

• existencia športového areálu s futbalovým ihriskom a kolkárňou 

• existencia činného futbalového klubu a stolnotenisového klubu v obci

• existencia poľovného a rybárskych revírov

Slabé stránky: 

• nedostatočná technická vybavenosť miestneho kultúrneho strediska

• malá účasť obyvateľov na organizovaných kultúrnych podujatiach

• nie je digitalizovaná knižnica

• nedostatok športovísk v okolí školy
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• slabé materiálno-technické vybavenie škôl

• chýba viacúčelové ihrisko v športovom areáli 

2.4 Podnikanie, služby, zamestnanosť 

Silné stránky:

• výhodná poloha obce 

• dostatok pracovnej sily ako pre priemysel tak i pre poľnohospodárstvo 

• existencia podnikateľských subjektov v obci 

• existencia samostatne hospodáriacich roľníkov v obci 

Slabé stránky: 

• chýbajú stravovacie a ubytovacie zariadenia v obci

• nedostatok vlastných financií na rozvoj agroturistiky 

• málo pracovných príležitostí pre ľudí s vyšším vzdelaním

• úzky okruh poskytovaných služieb obyvateľstvu

• odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia

2.5 Technická infraštruktúra 

Silné stránky:  

• obec je plynofikovaná 

• je vybudovaný rozvod elektrickej energie v obci 

• zásobovanie pitnou vodou obecným vodovodom

• existencia domu smútku na cintoríne 

• vykonaná pasportizácia cintorínov v obci, digitalizovaná 

• dobré pokrytie signálom mobilných operátorov 

• bezplatne dostupný internet v miestnom kultúrnom stredisku 

• z hľadiska funkčnosti, dostačujúce zabezpečenie hromadnou dopravou
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Slabé stránky: 

• potreba modernizácie verejného osvetlenia 

• zlý technický stav miestnych komunikácií  a chodníkov 

• absencia chodníkov mimo hlavnej cesty 

• nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu a údržbu technickej 

infraštruktúry

3. Strategická časť 

3.1  Vízia obce 

        Obec Streda nad Bodrogom bude obcou, v ktorej budú obyvateľom vytvorené 

podmienky na pokojný a príjemný život v čistom a zdravom prostredí, ktorým bude 

poskytnutá primeraná zdravotná a sociálna starostlivosť a vytvorený dostatok príležitostí na 

rozvoj podnikania. Bude obcou bezpečnou pre obyvateľov i návštevníkov. Bude obcou 

vzdelaných, spoločensky aktívnych a občiansky angažovaných obyvateľov, ktorým bude 

ponúkať dostatočné množstvo podnetov a vytvárať podmienky na všestranný občiansky život, 

na činnosť spolkov, združení a organizácií v širokom spektre záujmových oblastí. 

3.2  Strategický cieľ obce 
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       Na základe analýzy súčasnej situácie a možností ďalšieho rozvoja si obec Streda nad 

Bodrogom stanovila nasledujúci strategický cieľ: 

„Zabezpečiť hospodársky a sociálny rozvoj obce Streda nad Bodrogom s maximálnym 

využitím tunajšieho prírodného a kultúrno-historického potenciálu s rozvinutými formami 

regionálnej a cezhraničnej spolupráce“.

3.3  Prioritné rozvojové oblasti obce 

1. Kvalita prírodného a životného prostredia 

    Cieľom je vytvoriť podmienky na ochranu prírodného a životného prostredia na území 

obce, zabezpečiť koordináciu všetkých subjektov vstupujúcich do prírodného a životného 

prostredia obce tak, aby ho svojou činnosťou a aktivitami ekologicky, technologicky ani inak 

nezaťažovali. 

2. Ľudské zdroje a vzdelávanie 

    Cieľom je zvyšovanie kvality ľudského potenciálu obce, záujmu občanov o veci verejné, 

ich spolupráca na riešení rozvojových problémov, zlepšovanie spolupráce medzi obcou, 

spolkami a záujmovými združeniami.

3. Sociálny rozvoj a zdravotnícka starostlivosť 

    Cieľom je skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb v sociálnej oblasti a v oblasti 

starostlivosti o zdravie občanov.

4. Kultúra, šport a oddych 

    Cieľom je ochrana, uchovanie a rozvíjanie tradícií, zvykov a hodnôt kultúrno-historického 

charakteru, zabezpečenie podmienok na aktívne trávenie voľného času, športovanie a oddych 

na vybraných a k tomu určených miestach. 

5. Podnikanie, služby, zamestnanosť 

rogram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad Bodrogom

 PAGE 32



    Cieľom je zvýšiť zamestnanosť v obci zlepšením podpory rozvojových aktivít malých 

a stredných podnikateľov v jednotlivých oblastiach, napomáhať rozvoju existujúcich a vzniku 

nových služieb pre občanov. 

6. Podpora kvality bývania, rozširovanie bytového fondu 

    Cieľom je zabezpečiť podmienky pre výstavbu nových rodinných domov, rozšírenie 

bytového fondu výstavbou nových bytových jednotiek. 

7. Rozvoj technickej infraštruktúry 

    Cieľom je vybudovanie a zlepšenie celkového stavu technickej infraštruktúry obce, 

zlepšenie celkového vzhľadu obce a tým i zvýšenie jej atraktívnosti.

8. Cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a prezentácia obce 

    Cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj turizmu v obci, vytvoriť informačné centrum na 

prezentáciu prírodných a kultúrno-historických pamiatok v obci, naďalej rozvíjať partnerské 

vzťahy s obcami Medzibodrožia.

3.4 Návrh opatrení a aktivít 

Priorita 1. Kvalita prírodného a životného prostredia

Opatrenie 1.1 Ochrana kvalitného životného prostredia 

• Uzavretie a rekultivácia nelegálnej skládky odpadov 

• Odstraňovanie čiernych skládok 

• Zriadenie obecného kompostoviska 

• Podpora separovaného zberu odpadov

• Podpora enviromentálnej výchovy v predškolských a školských zariadeniach 

Opatrenie 1.2  Zlepšenie kvality spodnej vody 

• Vybudovanie kanalizácie 

• Výstavba čistiarne odpadových vôd
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• Vyčistenie a úprava odvodňovacích priekop v jednotlivých častiach obce 

Opatrenie 1.3  Zlepšenie enviromentálnej a ekologickej kvality zastavaného územia

• Úprava jestvujúcich parkov a ostrovov zelene 

• Zjednotenie uličnej výsadby stromov a okrasných drevín 

• V návrhoch IBV počítať s uličnou výsadbou stromov 

Priorita 2. Ľudské zdroje a vzdelávanie 

Opatrenie 2.1 Zvýšenie záujmu obyvateľstva o dianie v obci 

• Vytvorenie informačného centra v MKS 

• Vytvorenie schránky v MKS na podanie návrhov, nápadov občanov 

k využívaniu potenciálu obce 

• Vybudovanie internetovej miestnosti v MKS 

Opatrenie 2.2 Podpora partnerstva 

• Spolupráca s partnerskými obcami so združenia obcí Medzibodrožia

• Spolupráca so zahraničnými partnermi, obcami z Maďarska 

Opatrenie 2.3 Rozvoj školských a mimoškolských aktivít mládeže 

• Podpora miestnych kultúrnych, speváckych a folklórnych súborov 

• Vytváranie podmienok pre klubovú činnosť záujmových združení a spolkov 

• Podpora záujmových aktivít detí a mládeže 

• Modernizácia vnútorného vybavenia základných škôl 

• Modernizácia športového areálu 

• Rekonštrukcia MŠ 

• Rekonštrukcia budov a telocvične ZŠ 
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Priorita 3. Sociálny rozvoj a zdravotnícka starostlivosť 

Opatrenie 3.1 Budovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb 

• Rozšírenie Domova dôchodcov (rekonštrukciou budovy kina) 

• Zriadenie denného stacionáru v Domove dôchodcov 

• Zriadenie miestnosti opatrovateľskej služby

Opatrenie 3.2 Zlepšenie kvality života občanov 

• Zriadenie centra sociálnych služieb 

• Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov a sociálne odkázaných 

• Zabezpečenie materiálnej základne pre rozširovanie sociálnych služieb

Priorita 4. Kultúra, šport a oddych 

Opatrenie 4.1 Modernizácia kultúrnej infraštruktúry 

• Rekonštrukcia amfiteátra 

• Vybavenie javiska v MKS osvetľovacou a audiotechnikou 

Opatrenie 4.2  Ochrana kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúrnych tradícií v obci

• Ochrana a údržba pôvodných historických objektov, sakrálnych prvkov 

a objektov 

• Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí na vyššej úrovni 

• Zriadenie obecného múzea (rozšírenie vlastivednej izby) 

Opatrenie 4.3 Propagácia 

• Reklama a príprava propagačných materiálov na kultúrne vystúpenia, oslavy, 

výstavy

• Propagácia kultúrnych podujatí v regionálnych periodikách 

• Vypracovanie celoročného kalendára kultúrnych podujatí 

• Vytvorenie multimediálneho CD o obci 
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• Vytvorenie web stránky obce na internete 

Opatrenie 4.4 Šport a oddych 

• Vybudovanie viacúčelovej športovej plochy v miestnom športovom areáli

• Dokončenie rekonštrukcie zariadení futbalového štadióna 

• Podpora miestneho futbalového klubu a stolnotenisového klubu

• Výstavba oddychovo-relaxačnej a náučnej zóny revitalizáciou mŕtvych ramien 

rieky Bodrog a priľahlých lúk a hájov

Priorita 5. Podnikanie, služby, zamestnanosť 

Opatrenie 5.1 Podpora podnikania 

• Podporiť podnikateľské zámery súvisiace s vybudovaním ubytovacích 

a stravovacích zariadení v obci

• Spolupracovať s podnikateľskými subjektmi 

• Podporovať vznik nových podnikov na území obce a drobných živnostníckych 

prevádzok 

• Zhodnotiť stav siete služieb a vypracovať návrh na rozšírenie ponuky služieb 

• Pripraviť vybrané budovy vo vlastníctve obce na prenájom podnikateľským 

subjektom 

Priorita 6. Podpora kvality bývania, rozširovanie bytového fondu 

Opatrenie 6.1 Rozvoj bytovej výstavby 

• Výstavba nájomných bytov v obci

• Zabezpečenie stavebných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu 

Priorita 7. Rozvoj technickej infraštruktúry 

Opatrenie 7.1 Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry 

• Budovanie a rekonštrukcia chodníkov v obci

• Oprava miestnych komunikácií 
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• Vybudovanie kruhového objazdu v centre obce

• Doplnenie verejného osvetlenia do nových častí obce

• Dobudovanie osvetlenia cintorínov 

• Vykonanie pasportizácie cintorínov a spracovanie údajov

• Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

• Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu

• Vybudovanie parkovacích plôch v centre obce 

Opatrenie 7.2 Zlepšenie celkového vzhľadu obce 

• Vybudovanie cesty, chodníkov a parkovacích miest v centre obce v náväznosti 

na kruhový objazd

• Dokončenie označenia ulíc v obci 

• Úprava verejných priestranstiev 

Priorita 8. Cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a prezentácia obce 

Opatrenie 8.1 Rozvoj cestovného ruchu a cezhraničná spolupráca 

• Spracovanie materiálu pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu, ktorý stanoví 

konkrétne postupy pre jeho realizáciu v obci

• Stanovenie postupu činností a aktivít pre rozvoj cestovného ruchu a turizmu 

v oblasti Medzibodrožia 

Opatrenie 8.2 Rozvoj propagačno-informačnej prezentácie obce 

• Vytvorenie modernej web stránky obce v slovenskom a maďarskom jazyku 

zameranej na ponuku produktov a služieb v oblasti turizmu v rámci obcí 

Medzibodrožia 

• Vytvorenie plošných informačných a propagačných panelov v slovenskom 

a maďarskom jazyku na orientáciu návštevníkov v rámci katastra obce 

i v rámci obcí Medzibodrožia
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4. Plán aktivít na roky 2007 – 2013       - príloha

5. Zabezpečenie realizácie 

5.1  Riadiaci orgán 

Riadiacim orgánom pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Streda nad 

Bodrogom je starosta obce, ktorý plnenie jednotlivých úloh PHSR riadi cestou obecného 

úradu.

5.2  Finančné zabezpečenie 

Hlavnou úlohou pre plnenie úloh PHSR je zabezpečenie finančných prostriedkov. Pri 

schvaľovaní financií na zabezpečenie jednotlivých úloh, vyplývajúcich z aktivít, sa bude 

prihliadať na ich dôležitosť a hlavne na ich dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. 

Finančné prostriedky na plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu aktivít uvedeného v PHSR budú 

získavané najmä z nasledovných zdrojov:

• vlastné zdroje obce 

• bankové úvery 
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• štrukturálne fondy EU 

• štátne dotácie z účelových fondov

• sponzorovanie od firiem, podnikateľov, súkromných osôb

5.3  Organizačné zabezpečenie 

Organizačne bude zabezpečovať realizáciu jednotlivých aktivít Obecný úrad v Strede nad 

Bodrogom v súlade s požiadavkami poskytovateľa finančného zabezpečenia jednotlivých 

aktivít. 

5.4  Sledovanie a hodnotenie 

Sledovanie plnenia PHSR bude stálym a dlhodobým procesom. Vykonávať ho bude Obecné 

zastupiteľstvo v Strede nad Bodrogom. Cieľom je získať informácie o skutočnom plnení 

jednotlivých aktivít, navrhovať opatrenia na zamedzenie negatívneho vývoja pri plnení úloh. 

Sledovanie plnenia aktivít PHSR a hodnotenie kvality plnenia aktivít ako aj dopad na 

zlepšenie kvality života obyvateľov sa bude vykonávať 1x ročne na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  
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