Informačná databáza okresu SABINOV.

CHARAKTERISTIKA OKRESU:

Okresným mestom je mesto Sabinov. Je mesto, ktoré vzniklo odvodením od pôvodného slovenského
názvu v nárečovej podobe Sabinov. Matematicko-geografická poloha Sabinova je daná súradnicami
49° 07' 43"severnej geografickej šírky ako najsevernejšieho bodu ležiaceho na kóte 420,1 m n.m. v
doline Čierneho potoka pri Hájnej hôrke a 49° 04'00'' severnej geografickej šírky .Sabinov sa stal
strediskom spracovania ovocia a zeleniny, dreva, kovov, mlieka, bola tu strojno-traktorová stanica a
stavebný priemysel. Rozvinulo sa školstvo, zdravotníctvo, kultúrny a športový život. Z malého3tisícového mestečka vybudovaním nových sídlisk a pripojením časti Orkucany vyrástlo 12-tisícové
moderné mesto.. Najväčší rozvoj bol zaznamenaný v 70. - 80. rokoch, keď vrcholili všetky formy
bytovej výstavby. V modernizovaných a rozširovaných výrobných závodoch nachádzali svoje
uplatnenie občania mesta i blízkeho okolia. Život mesta nestagnuje ani po novembri 1989.Napriek
zložitým podmienkam sa dokončujú rozostavané byty. Úspešne skončila malá privatizácia, vznikajú
nové, progresívne súkromné podniky a spoločnosti. Súčasný Sabinov je okresne mesto s vyše 12tisícobyvateľmi, ktorí tu nachádzajú všetky potrebné vybavenia a služby. Pýchou mesta sú tri
základné školy Gymnázium, Stredné odborné učilište poľnohospodárske, SP o Š a od roku 1994 aj
Obchodná akadémia. Základne školí a Materské školí. zdravie občanov sa stará samostatná Poliklinika
a niekoľko súkromných zdravotných ambulancii. Bohatý kultúrny život mesta rozvíja Kultúrne a
spoločenské stredisko. Jeho folklórny súbor Sabinovčan, účastník viacerých zahraničných festivalov.

Mestá a obce okresu Sabinov (2+43)
Bajerovce | Bodovce | Brezovica | Brezovička | Červená Voda | Červenica pri Sabinove | Daletice
| Drienica | Dubovica | Ďačov | Hanigovce | Hubošovce | Jakovany | Jakubova Voľa | Jakubovany |
Jarovnice | Kamenica | Krásna Lúka | Krivany | Lipany | Lúčka | Ľutina | Milpoš | Nižný Slavkov |
Olejníkov | Oľšov | Ostrovany | Pečovská Nová Ves | Poloma | Ratvaj | Ražňany | Renčišov |
Rožkovany | Sabinov | Šarišské Dravce | Šarišské Michaľany | Šarišské Sokolovce | Tichý Potok |
Torysa | Uzovce | Uzovské Pekľany | Uzovský Šalgov | Vysoká.

MAPA OKRESU SABINOV :
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Okres je osídlený rovnomerne, v okresnom meste žije len 22 % obyvateľov. Vo vývoji počtu
obyvateľov v posledných 150 r. počiatočné obdobie stagnácie v r. 1869-1950 vystriedalo obdobie
dynamického rastu. Z demografických charakteristík okresu Sabinov sú pozoruhodné tri - veľký podiel
obyvateľov v predproduktívnom veku, veľký podiel rómskeho obyvateľstva a malý podiel
vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva (najnižší v kraji a druhý najnižší na Slovensku).
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Sabinov na roky 2012 - 2017 je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja
mesta, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným
východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života mesta. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sabinova roky 2012 - 2017 je otvoreným dokumentom,
ktorý bude pravidelne ročne vyhodnocovaný a aktualizovaný na zasadnutiach M s Z. Jednotlivé jeho
ciele a opatrenia sú podrobne rozpracované v Realizačnom pláne na roky 2007-2013, ktorý je jeho
samostatnou prílohou s priamou väzbou na rozpočet mesta na príslušné obdobie. Jednotlivé aktivity
Realizačného plánu budú pravidelne polročne vyhodnocované a aktualizované na zasadnutiach M s Z.
Vedenie mesta je povinné presadzovať doplnenie rozhodujúcich cieľov a opatrení do Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja pri jeho aktualizácií.
Predmetný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sabinov na roky 2012 - 2017
obsahuje strategické zámery podporené prevažnou väčšinou obyvateľov mesta a na zasadnutí

Dopravná infraštruktúra:
Spojenie okresu Sabinov s okolitými obcami a krajským centrom zabezpečuje SAD Prešov. Sabinov má
priame spojenie do všetkých obciach okresného mesta , prostredníctvom diaľkových autobusových
liniek s Prešovom, Košicami, St. Ľubovňou, Levočou, Zvolenom atď. Dopravné ťahy - dopravná funkcia
Sabinova je dopravou všetkých dedín okresu leží na dôležitej štátnej ceste 1/68 z Prešova do Starej
Ľubovne a ďalej cez Mníšek nad Popradom do Poľska. MHD - začiatkom 90. rokov zabezpečovalo v
okolitých dedinách , SAD Lipany na troch linkách, v r.1995 na jednej linke a ďalšiu linku
objednávkovým spôsobom zabezpečil mestský úrad. Významné postavenie má Sabinov aj v
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železničnej doprave. Leží na železničnej trati 447 Kysak - Prešov - Sabinov - Plaveč - Mušzyna, ktorá
má veľký medzinárodný význam v tranzitnej doprave z Poľska do Maďarska. Cesty I. triedy 26,723 km
Cesty II. triedy 0 km Cesty III. triedy 145,325 km.
Kultúra:
Prvá písomná zmienka o Sabinove ako o v tom čase už značne rozvinutej kráľovskej obci je z roku
1248. Jej obyvatelia sa zaoberali prevažne roľníctvom, až neskôr sa začala rozvíjať remeselná výroba.
Významným medzníkom v jeho ďalšom vývoji bol 28. január 1299, kedy mu uhorský kráľ Ondrej III.
udelil spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom spišské práva- právo voliť richtára a farára, právo súdu,
lovu a rybolovu, oslobodenie od daní, mýta, cla a vojenskej služby. Od toho dňa sa mení právne
postavenie Sabinova .Obyvateľstvo sa zaoberal o zväčša poľnohospodárstvom, ktoré bolo na nízkej
úrovni. Stavebný rozvoj Sabinova s typickým stredovekým šošovkovitým námestím sa začal
prestavbou pôvodne roľníckej osady. Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou architektonickou
pamiatkou je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Pôvodný kostol v roku 1461 úplne
vyhorel, požiar roztavil aj zvony. V rokoch 1484-1518 bol kostol neskorogotický prestavaný. Vnútorná
výzdoba kostola je gotická, renesančná a baroková. Najcennejší je hlavný oltár, ktorého originál sa
nachádza v národnom múzeu v Budapešti a pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Kostol bol
niekoľkokrát poškodený požiarom. Posledné väčšie úpravy boli urobené v rokoch 1938 -1939, v 70.
rokoch bol rekonštruovaný hlavný oltár. V roku1992 bola vykonaná celková vonkajšia rekonštrukcia.
Zvonica pri kostol je patriaca do tzv. východoslovenskej renesancie bola dokončená v roku1657, zvon
pochádza z roku 1470. Ďalšou stavebnou dominantou historického jadra mesta je bývalé lýceum
postavené v renesančnom slohu v roku 1530, v 18. storočí prestavané. Stavebnú panorámu Sabinova
dopĺňajú aj grécko-katolícky, dva evanjelické kostoly a pravoslávny chrám postavené na okrajoch
historického jadra Obec Červenica pri Sabinove leží uprostred Šarišského podolia, v hornej časti rieky
Torysa, 6 km severozápadne od Sabinova. Stred obce sa nachádza vo výške 360 m nad morom a v
chotári 345 - 654 m nad morom. obec Ľuťina projekt Zachovanie kultúrneho a duchovného dedičstva
„Kultúra – zrkadlo duše” sa primárne zameriava na zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt
obyvateľov prihraničných regiónov Slovenskej a Poľskej republiky, rozvoj a modernizáciu kultúrnej
infraštruktúry, ochrana kultúrneho dedičstva a propagácia kultúrnych tradícií poľsko-slovenskej
cezhraničnej oblasti, vypracovanie komplexnej stratégie rozvoja kultúrneho dedičstva a turistickokultúrnych služieb v slovensko-poľskej cezhraničnej oblasti.
Rozvojové smery:
Okresne Mesto Sabinov na základe zmlúv o prevode nehnuteľného a hnuteľného majetku zo dňa
20.6.2005. Dňa 20.6.2005 bola uzavretá Zmluva o prevode zriaďovateľskej pôsobnosti č.1/2005
PSK a Mestom Sabinov. Touto ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti, záchrannej
zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby . Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu,
obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny
rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet. Mesto Sabinov je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie
tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa
tohto zákona .Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa
jednotlivých verejných obstarávaní Navrhovaná úprava potoka Drienica bude bezprostredne chrániť
500 obyvateľov (z toho 200 obyvateľov Drienice a 300 obyvateľov Sabinova). Úprava sa vykonala v
južnej časti Drienice (má vplyv na ochránenie severnej časti Sabinova: jeho obytnej zástavby,
priemyselnej časti (OVOMONT s.r.o., EKOSVIP, s.r.o.)Celkovo sa ochráni 0,8 km2 v Drienici, 1,56 km2
v Sabinove a poľnohospodárska pôda v rozsahu 0,5 km2. Celková plocha ochráneného územia bude
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spolu 2,86 km2. Navrhovaná úprava je dimenzovaná na Q100 35,0m3/s, s rezervou 0,5m. Termín
realizácie projektu: 10/2012-12/2014 Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 882
036,83 EU .Obec Drienica realizuje dopytovo orientovaný projekt Úprava
potoka Drienica protipovodňová ochrana“. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú ochranu obce Drienica pred
povodňami realizáciou preventívnych opatrení s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami.
Obec Červenica pri Sabinove :Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica
pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k
bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. . Projekt je
väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR . Novy projekt. Obec Červenica pri Sabinove získala
nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Revitalizácia centra obce Červenica pri
Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný
program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a2013/01. Obec Ľutina v roku 2011 podaná žiadosť Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia obce pre projekt .MF SR 9000,- € Výmena okien na budove obecného úradu ,Na Enviro
mentálny fond podaná žiadosť .Mesto Lipany ma rozvojové zamerane a realizuje projekty oblasti
ktoré zlepšia kultúru obyvateľstva. Zákazka na realizáciu prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kontakt: Mesto Lipany,. Kontaktná osoba: Výzva
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontakt: Mesto Lipany.Výzva . Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z .z. v znení neskorších predpisov. Predmet: Odborné prehliadky elektrických
zariadení a bleskozvodov: V nájomných domoch- Štúrova 35,37, ,54/A-56,Za traťou -rómska osada.
V kotolniach -Štúrova ,, 54/A-56,MsÚ,OÚ,Tília,PZ,Medicum. Kontakt: Zverejnené 8.9.2014 6.10.2014 Úspešný uchádzač:, Nám. sv .Martina č.89,Lipany Cena: 990,-€,, Zákazka na poskytnutie služby
zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pozn.:
Práce je nutné zrealizovať v termíne od 04. 08. 2014 – 15. 08. 2014. Zverejnené 18.7.2014 Zákazka na
realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontakt: Mesto
Lipany, Zverejnené - 20.6.2014prekládka a výmena rozvádzača verejného osvetlenia (RVO) z dôvodu
potreby technologického vylepšenia ovládania a zlepšenia prístupu k RVO projekt zahŕňa: projektová
dokumentácia, revízna správa, materiál a práce (montáž nového RVO a demontáž starého RVO).
náklady na realizáciu 1.249 EUR projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce.

I. ANALYTICKÁ ČASŤ
Základná charakteristika okresu k 31. 12. 2013
Rozloha okresu (v km²)

545,45, km²

Počet obyvateľov okresu (v tis. osôb)

58721.

Hustota obyvateľstva v okrese na km²

108 obyv. km²

Počet obcí

41.

- z toho miest

2.

Názvy miest

LIPANY,SABINOV.

Miera evidovanej nezamestnanosti v %

23,68%
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1. Prírodné podmienky
Obec Červenica pri Sabinove leží uprostred Šarišského podolia, v hornej časti rieky Torysa, 6 km
severozápadne od Sabinova. Stred obce sa nachádza vo výške 360 m nad morom a v chotári 345 654 m nad morom. Historické pamiatky :Kostol je rímsko-katolícky, pôvodne gotický a okolo roku
1600 renesančne prestavaný. Na hlavnom oltári, ktorý je postavený v neobarokovom štýle, je poly
chromovaná drevorezba sv. Martina. Okrem kostola s jedinečnou renesančnou vežou je v súpise
pamiatok evidovaný renesančno-barokový kaštieľ z roku cca 1600 so sedlovou strechou a kruhovými
vežami. obec Drienica Po roku sme sa opäť stretli pri oslavách MDD v priestoroch viacúčelového
ihriska. Skákanie, streľba, kopy, hody preverili športovú zdatnosť prítomných školákov. Užili si aj
predškoláci v hravých disciplínach. Za dobré výkony primeraná odmena a tí najlepší ešte troch viac. .
Deň obce 2014Stretnutie občanov, rodákov a priateľov obce sa opäť podarilo. Toto mohli
skonštatovať všetci účastníci kultúrno-spoločenskej akcie Deň obce Drienica 2014. Tradičná spoločná
príprava jedál, 2. ročník cykloturistiky, množstvo súťaží pre detí ale aj dospelých, hudba cimbalovej
muziky Javor, vystúpenie folklórnej skupiny ,predstavenie mladých talentov jednoducho každý si
mohol nájsť to svoje.

Obyvateľstvo






počet obcí (spolu) 41, ( z toho 2. so štatútom mesta)
počet obyvateľov (spolu ) 58721/obyv. (k 31.12.2013.)
počet obyvateľov v mestách (spolu) 19 106./obyv.
počet obyvateľov v ostatných obciach (spolu) 39615./obyv.

Tab. č. 1: Štruktúra obyvateľov podľa vekových kategórii EÚ v okrese (k 31.12.2013)
Veková kategória

2012

2013

Predproduktívny vek – (0 - 14)

13132

13036

Produktívny vek – (15 - 64)

39337

39541

Poproduktívny vek – (65 - 100+)
Zdroj: ŠÚ SR, 2013

5981

6144

Nezamestnanosť:
Okres Sabinov, mal ku koncu roka 2013, 58 721 .obyvateľov, čo znamená každoročný nárast , v roku
2005 žilo v okrese 55 658. obyvateľov. V okrese je mierna prevaha mužov. Vekové zloženie
obyvateľstva je od roku 2005 klesol takmer o 10%, zato počet obyvateľov v predproduktívnom veku
za rok 2013 je 13 036,obyv .Prirodzený prírastok sa od roku 2005 pohybuje v kladných číslach, ale
saldo migrácie v roku 2013, je -137,obyvatelov a naznačuje, že do okresu sa každý rok prisťahuje v
priemere okolo 271. ľudí. Ženy v počte 27,01 % a Muži v počte 21,32 % . Od roku 2005 do roku 2007
mala klesajúcu tendenciu, bola nižšia, ako celoslovenský priemer SR, Priemerná hrubá nominálna
mzda zamestnanca v okrese dosiahla v roku 2013, 687,- €.
Tab. č. 3: Vybrané charakteristiky trhu práce v okrese SABINOV. (k 30.11.2013)

Ekonomicky
obyvateľstvo
397,3

aktívne

Disponibilný
uchádzačov
o zamestnanie
4577

počet Miera nezamestnanosti
Miera
evidovanej
vypočítaná z celkového
nezamestnanosti (v %)
počtu UoZ (v %)
6,34%

23,68%
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Tab. č. 4: Vývoj miery nezamestnanosti v okrese v období 2001 – 2013
%

2001
27,51

2002
28,76

2003
24,85

2004
22,33

2005
21,11

špecifických
sledovaného okresu Sabinov.

2. Charakteristika

2006
19,25

stránok

2007
17,55

a

2008
18,07

2009
25,4

identifikovanie

2010
25,71

2011
26,75

ekonomického

2012
28,44

2013
23,68

potenciálu

Hospodársky – ekonomický potenciál:
Poľnohospodárska pôda spolu 262 111 553 m2, z toho orná pôda 123 550 528 m2, záhrady 8 985 488
m2, ovocné sady 4 382 700 m2, trvalý trávny porast 2 245 003 m2. Nepoľnohospodárska pôda spolu
10 968 544 m2, lesný pozemok 6 165 069 m2, zastavaná plocha 2 693 411 m2, vodná plocha 531 272
m2, ostatná plocha 1 578 792 m2. predstavovala v roku 2012 ,za m2 678 EUR. Poľnohospodárska
pôda je na dvoch tretinách rozlohy okresu. Na polovici osevných plôch sa pestuje najmä jačmeň,
pšenica, raž, ale aj ovos, ďatelina a lucerna a na pätine osevných plôch zemiaky s vysokými
hektárovými výnosmi. V živočíšnej výrobe je najintenzívnejší chov hovädzieho dobytka, doplňuje ho
chov oviec a hydiny. Súčasná transformácia v poľnohospodárstve sa prejavila rozpadom veľkých
poľnohospodárskych družstiev, čo sa následne odrazilo vo výraznom poklese produkcie rastlinnej a
živočíšnej výroby a v raste nezamestnanosti.
Priemysel:
Priemyselná výroba okresu je sústredená do troch najväčších obcí. V Sabinove sa nachádza
potravinársky závod Milk - Agro, spracúvajúci predovšetkým mlieko, zeleninu a ovocie, strojárne ZŤS,
odevný závod, drevospracujúce prevádzky, mliekareň a pekáreň. V Šarišských Michaľanoch sídli
Imunna, najväčší výrobca liečiv na východe republiky, ktorý sa zameriava na výrobu krvných
derivátov, infuzných roztokov, vakcín a diagnostických prípravkov. V Lipanoch sú odevné závody
Odevá a firma Mediprodukt, reprezentujúca farmaceutický priemysel. V obci Brezovica je menšia
odevná prevádzka. v obci Kamenica je odevná prevádzka.
Stavebníctvo:
Bytová otázka je neuspokojivá a prerastá do sociálnych problémov. Vývoj je negatívne ovplyvnený
najmä výrazným rastom cien stavebných materiálov a pozemkov. Vychádzajúc z urbanistickej
koncepcie územného plánovania bola zistená potreba bytov v okrese do r. 2015 v počte 1825,
potreba výstavby rodinných domov v počte 1345. Okres sa nachádza na prirodzenej spojnici Košickej
kotliny a Krakova v Poľsku. hľadiska cestovného ruchu okres Sabinov zaostáva za ostatnými časťami.
Sabinov ako sídelné mesto je pre náročnejších turistov málo príťažlivé. Chýbajú tam ubytovacie
kapacity hotelového typu, kvalitne vybavené menšie reštaurácie, kaviarne, spoločenské priestory.
Trhové služby, maloobchod
V Sabinove sa nachádza potravinársky závod Milk-Agro, spracúvajúci predovšetkým mlieko, zeleninu
a ovocie, strojárne ZŤS, odevný závod, drevospracujúce prevádzky, mliekareň a pekáreň. V Šarišských
Michaľanoch sídli Imuna, najväčší výrobca liečiv na východe republiky, ktorý sa zameriava na výrobu
krvných derivátov, infúznych roztokov, vakcín a diagnostických prípravkov. V Lipanoch sú odevné
závody Odeva a firma Medicprodukt.
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Cestovný ruch :
Okres sa nachádza na prirodzenej spojnici Košickej kotliny a Krakova v Poľsku. Vedú ním významné,
najmä cestné komunikácie, ktoré bežia dolinou Torysy. Sabinov je od Prešova vzdialený 21 km, od
Bratislavy 451 km. Z hľadiska cestovného ruchu okres Sabinov zaostáva za ostatnými časťami Šariša a
Spiša, napriek tomu, že má pomerne dobré podmienky. V okrese sa nachádzajú 3 rekreačné
strediská: Drienica -Lysá, Dubovica -Holčija, Renčišov -Buče. V obci Lúčka -Potoky je turistická
ubytovňa . Všetky rekreačné strediská sú v prevažnej miere orientované na zimné športy a turistiku.
V rekreačnej oblasti Drienica sa nachádza krytý bazén. Celkový počet ubytovacích kapacít v
strediskách je 490 lôžok Vo všetkých uvedených strediskách sú lyžiarske vleky. Napriek aktivitám
správcov týchto stredísk je na dosiahnutie štandardnej úrovne služieb infraštruktúry potrebné
investovať do ich rozvoja značné finančné prostriedky. Celkovým skvalitnením služieb sa posilní a
zvýši nielen význam rekreačných stredísk, ale aj okresu ako celku, pretože klientelu tvoria aj
zahraniční turisti. Sabinov ako sídelné mesto je pre náročnejších turistov málo príťažlivé. Z
kultúrnohistorických pamiatok je pozoruhodný renesančný kaštieľ a viaceré kúrie v Brezovici, gotický
kostol v Sabinove, bazilika v Ľutine, ktorá je pútnickým miestom gréckokatolíkov, za zmienku stojí aj
Kamenický hrad.:

Podnikateľská aktivita :
ZTS Sabinov, a. s. Hollého 27, 083 30 Sabinov ,SK NACE 28150 Výroba ložísk, ozubených kolies,
prevodových a ovládacích prvkov.
IMUNA PHARM, a.s. Jarkova
farmaceutických výrobkov.

269/17, 082 22 Šarišské Michaľany/ 21100 Výroba základných

DIPOX SLOVAKIA, s.r.o. 082 71 Kamenica 639 , 56300 Služby pohostinstiev.
ORAC SLOVAKIA, s.r.o. kpt. Nálepku 6, 082 71 Lipany ,
stavebníctvo.

22230 Výroba výrobkov z plastu pre

HADEKO, s.r.o. Fraňá Kráľa 21/1093, 083 01 Sabinov . 20150 Výroba priemyselných hnojív a
dusíkatých zlúčenín.
Siluma, spol. s r.o. 059 91 Veľký Slavkov 295 .25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí.
CBR s. r. o. Hollého 29, 083 01 Sabinov . 42990 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb .
LC Sabinov a. s. Priemyselná štvrť 5. 083 14 Sabinov .52100 Skladovanie a uskladňovanie.

Tab. č.5: Štruktúra podnikateľského prostredia v roku 2013 (počet podnikov)

Počet

Poľnohospodár
stvo1

Priemysel
spolu2

Stavebníctvo

Obchod
a doprava3

Ostatné služby4

11,1%

19,0%

21,6%

24,9%

23,4%

7

Školstvo:
V okrese sa nachádzajú
Základné školy
sú 21 ,/od roku 1996-2013 .
Materské školy ma okres 39,/od roku 1996-2013.
Cirkevné školy sú v okrese iba 1. /
Stredné odborné školy ,SOU,ZSŠ, ma okres 3./od roku 1996-2013.
Gymnázium je v okrese 2. /
Pýchou mesta Sabinov sú tri základné školy Gymnázium, Stredné odborné učilište poľnohospodárske,
SP o Š a od roku 1994 aj Obchodná akadémia. Základná škola 17. novembra Základná umelecká škola
Námestie slobody 29. Sabinov Centrum voľného času RADOSŤ Komenského 41. Sabinov Materská
škola 17. novembra.. Sabinov. Materská škola . Základná umelecká škola v Lipanoch. Základná
umelecká škola v Lipanoch .SOŠ LIPANY -Komenského 16, 082 71 Lipany, ZŠ KOMENSKÉHO 113
Komenského 113, 082 71 Lipany, SŠ - Spojená škola Tehelná 3, 082 71 Lipany,
Zdravotná a sociálna starostlivosť :
Rozširovaním činností polikliniky vznikla potreba zväčšiť kapacitu priestorov pre nové ambulancie. Z
tohto dôvodu v roku 1978 bola dokončená 1. časť prístavby polikliniky, terajšia pravá časť prístavby.
Okrem už spomínaných oddelení bol tu aj športový lekár. V roku 1979 pribudla psychiatrická a
psychologická ambulancia. V roku 1990 došlo k ukončeniu 2. časti prístavby polikliniky. Na prízemí v
dobudovaných priestoroch prístavby pribudli ambulancie všeobecných lekárov, na poschodí
administratívna časť s kuchyňou. Celé toto obdobie činnosti a rozvoja Územnej polikliniky Sabinov od
jej vzniku až do 30.6.1991. V roku 1991 bola ukončená aj rekonštrukcia kotolne a tepelného
hospodárstva, ktorá zahŕňala výmenu kotlov a rozvodov tepla. nehnuteľného a hnuteľného majetku
Zmluva o prevode zriaďovateľskej pôsobnosti č.1/2005 medzi PSK a Mestom Sabinov. Touto zmluvou
Mesto Sabinov prevzalo zriaďovateľskú pôsobnosť k príspevkovej organizácii Poliklinika Sabinov.
Následne Rozhodnutím č.2632/2005 zo dňa 30.6.2005 a s účinnosťou od 1.7.2005 Mesto Sabinov
zrušilo príspevkovú organizáciu Poliklinika Sabinov s tým, že predmet činnosti - poskytovanie
ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti, zdravotnej záchrannej služby a dopravnej
zdravotnej služby v rozsahu zabezpečovanom zanikajúcou príspevkovou organizáciou preberá
nezisková organizácia Poliklinika Sabinov, n. o.. Dispečing - Poliklinická lekáreň, DZS - doprava, PAM
odd. Vrbová , LSPP pre deti a dorast, LSPP pre dospelých, Chirurgická ambulancia..
Poliklinika:
Okres Sabinov je v poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti, zdravotnej .
Poliklinika Sabinov a Poliklinika Lipany, .Zdravotnej záchrannej služby a dopravnej . športový lekár.
Ambulancie všeobecných lekárov. Pribudla psychiatrická a psychologická ambulancia..
Kultúra a šport:
Najdôležitejším zariadením okresu je Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (má dve sály s kapacitou
364 sedadiel). Významnú funkciu v kultúrnom živote mesta plní kino Torysa, mestská ľudová knižnica.
Kultúrnu funkciu plní aj Mestské múzeum v Sabinove - usporadúvajú sa tu vlastivedné a prírodovedné
expozície, výstavy diel výtvarného umenia. V meste sú viaceré súbory a kultúrne telesá : folklórne
súbory Sabinovčan, malá dychová hudba Sabinka, kolektívy moderného scénického tanca Sabdeance,
detský divadelný súbor Smiešok atď. Informácie o kultúrnych podujatiach v meste pravidelne prináša
Kultúrny mesačník Sabinov (už 22 rokov). Pravidelné kultúrne podujatia: Sabinovský autorský a
recitátorsky máj (SARM), festival katolíckych speváckych zborov a skupín Aleluja. Tradičným
podujatím je Sabinovský jarmok. Bola na rodnom dome na Námestí slobody č. 43 odhalená pamätná
doska a reliéf, venovaná vynikajúcemu surrealistickému maliarovi Tivadaroví Kosztka - Csontvárymu.
Autorom reliéfu je akademický sochár Ján Nagy. Medzi kultúrno historické pamiatky v Sabinove
patria aj : gotický Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa z prelomu 13. a 14. storočia, pôvodne gotický a
neskôr kostolík Nepoškvrneného Počatia Panny Márie zo 14 storočia, Kostol Očisťovania Panny Márie
v Orkucanoch, kaplnka Trpiaceho Spasiteľa, kaplnka sv. Jána Nepomuckého a kaplnka Panny Márie.
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Gréckokatolícky Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sabinove bol v r. 1999 povýšený na diecézne
pútnické miesto. Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č. 2/93
vyhlásené za pamiatkovú zónu. Zachované sú časti bášt a časť hradobného múru. Kultúrnou
pamiatkou. Program si môžete pozrieť Stolnotenisové zápasy Stolnotenisový oddiel Krivany V
športovom duchu sa nieslo aj ďalšie pripravené novoročné podujatie, telocvične ZŠ s MŠ v Krivanoch
zmerali svoje sily pri tejto obľúbenej športovej hre.

Hospodárenie obce:
Tab. 6: Hospodárenie obce (prebytok, schodok*, vyrovnaný stav):
Názov obce

PSČ obce

2010

2011

2012

2013

Krivany

082 71

10,4 %

0,5 %

18,7 %

19,9%

082 56

110,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Bajerovce

082 73

49,3 %

63,8%

24,4%

73,0%

Rožkovany

082 71

7,0 %

11,1 %

1,6 %

11,9%

Brezovica

082 74

54,6 %

64,5 %

0,0 %

6,0%

Ľutiná

082 57

3,1 %

45,5 %

1,3 %

7,0%

Šarišské Sokolovce

082 66

223,4 %

301,2 %

35,0 %

17,9 %

Jarovnice

082 63

27,6 %

40,4 %

24,9 %

37,0%

Červenica
Sabinove

pri

Poznámka:
*V prípade, že schodok je vyšší ako 10 %, uveďte to prosím aj do tabuľky

Okres Sabinov .
Údaje vstupujúce do výpočtu ukazovateľov sme v plnom Stručná charakteristika zadlženia miest a
obci okrese S cieľom prispieť k dlhodobej udržateľnosti hospodárenia a finančnej stability obcí a
vyšších územných celkov: Základná bilancia je
-0,1 % obce ,3,0%
Dlhová služba je
4,6 % obce 6,5%
Celkový dlh je
3,6 % obce 25,0%
Záväzky so splatnos. je
0,0%
obce 0,7%
Okamžitá likvidita je
263,5 %
obce 141,7 %
Údaje vstupujúce do výpočtu ukazovateľov sme v plnom rozsahu získali na základe zákona o
slobodnom prístupe k informáciám od Ministerstva financií SR, konkrétne z Datacentra, ktoré získava
údaje priamo od samospráv v rámci finančného zdravia je rovné skóre indikátoru finančnej stability
Celkový dlh za najnovší dostupný rok. ma okres dlh,3,6% na mesto ktoré zábezpečujé chod obci a
dopravu mesta a obci je .jej okamžitá likvidita 263,5 %,.
Obecný úrad Krivany : Celkový dlh za najnovší dostupný rok 2013 je 19,9 % v obci je počet 1167,
obyvateľov . Majetok obce na obyvateľa je v danom roku 2 2487,eur Dlh na obyvateľa je 119,eur
Dohoda číslo 15/37/052/225 aktivačná činnosť formou menších obecných služieb 3 607,80 € zmluva
ÚPSV a 18.03Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - verejné
osvetlenie obce 176 330,83 € zmluva Slovenská inovačná a energetická agentúr .Zmluva č.
381/2014/OO o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
7 000,00 € zmluva Ministerstvo vnútra SR dodatok č. 9 k Zmluve č. 10/SB/2008 o zbere, preprave a
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zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Krivany zmluva dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí
budúcej zmluvy na dodávku drevnej štiepky 0,00 € zmluva PM s.r.o.
Obecný úrad Červenica pri Sabinove :Celkový dlh za najnovší dostupný rok 2013 je 0,0 % v obci je
počet 825, obyvateľov Majetok obce na obyvateľa je v danom roku 1089,eur Dlh na obyvateľa je
372,eur Obec Červenica pri Sabinove leží uprostred Šarišského podolia, v hornej časti rieky Torysa, 6
km severozápadne od Sabinova. Stred obce sa nachádza vo výške 360 m nad morom a v chotári 345 654 m nad morom. Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri
Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k
bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.. Projekt
je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR. Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný
finančný príspevok pre projekt s názvom: „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po
povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná
os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.
Obecný úrad Bajerovce :Celkový dlh za najnovší dostupný rok 2013 je 73,0 % v obci je počet 303,
obyvateľov . Majetok obce na obyvateľa je v danom roku231,eur Dlh na obyvateľa je 361,eur.
majetku je to dedinka s malou rozlohou ale sa buduje cesta a úprava potoka .Bajerovce ležia v
severovýchodnej časti Levočských vrchov v doline potoka Valalská voda, v blízkosti štátnej prírodnej
rezervácie vyhlásenej v roku 1980 o výmere 14,42 ha. Dôvodom ochrany je stupeň zachovania
slatinných lúk, ktorý v takom rozsahu botanickej hodnoty je v celom okrese jediný. Územie bolo
zriadené pre vedecko-výskumné a náučné ciele. Zmluva o poskytovaní architektonických služieb
Dátum zverejneniaČíslo0022015Predmet Architektonické služby pri zhotovení stavby Suma s
DPH4000.00 mesačne 1 000,00 € Zmluva o dielo Dátum zverejnenia-02-05ČísloJO 0402153PredmetObstaranie činností súvisiace so žiadosťou o nenávratný finančn
Obecný úrad Rožkovany :Celkový dlh za najnovší dostupný rok 2013 je 11,9 % v obci je počet 1701,
obyvateľov . Majetok obce na obyvateľa je v danom roku1327,eur Dlh na obyvateľa je
44,eur.Uverove v banke obce je 57577,eur Obci sa podarilo docieliť získanie ďalšej dotácie. Tentoraz
Radou vlády pre prevenciu kriminality bola schválená pre Obec Rožkovany na rok 2014,Projek čistička
vody ,úprava potoka , Kultúrno-spoločenskej miestnosti v Rožkovanoch pracovné stretnutie
spoluvlastníkov parcely č. 480/334 (futbalové ihrisko). Spoluvlastníci parcely boli informovaní o
výrube. Obec Rožkovany ponúka na predaj stavebné pozemky v obytnej zóne "JERUZALEM"
Obecný úrad Brezovica :Celkový dlh za najnovší dostupný rok 2013 je 6,0 % v obci je počet 1679,
obyvateľov . Majetok obce na obyvateľa je v danom roku 3234,eur Dlh na obyvateľa je
92,eur.Realizovane sú projekty na čističku odpadových vôd, úprava potoka ,
Obecný úrad Ľutina :Celkový dlh za najnovší dostupný rok 2013 je 7,0% v obci je počet 451,
obyvateľov . Majetok obce na obyvateľa je v danom roku 3234,eur Dlh na obyvateľa je 92,eur Uver v
banke 352044,zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest á záväzok
poskytovať v rámci projektu služby IS DCOM20.10.201430.9.2015rantnerNova, s.r.o., dohoda
106/§51/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok
vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej
praxe25.4.201430. oP/2014/099VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o
pripojenie do distribučnej sústavy záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy,
záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie756 € s DPH14.4.2014
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Obecný úrad Šarišské Sokolovce: Celkový dlh za najnovší dostupný rok 2013 je 56,2% v obci je počet
513, obyvateľov . Majetok obce na obyvateľa je v danom roku 1639,eur Dlh na obyvateľa je 113,eur
banka uver 57721,eur Dedinka s malou rozlohou ale sa buduje cesta a úprava potoka Kataster obce
šarišské Sokolovce má rozlohu 1227ha, z toho je 751 ha lesa a 420 ha poľnohospodárskej pôdy, z
toho 235 ha ornej pôdy. Obec leží v južnej časti svojho katastra, ktorý zabieha z okraja údolia Torysy
do pohoria Čergov. zmiešané bukovo-jedľové lesy. Majú pomerne dobre vybudovanú sieť účelových
lesných ciest. Spevnená lesná cesta pozdĺž Veľkého potoka vedie 4,5 km do hĺbky údolia. Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je navrhnúť systematickú a funkčnú trvalú rozvojovú
stratégiu zameranú na realizáciu sociálneho a ekonomického rozvoja obce pri využití endogénnych
finančných zdrojov a podporných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.Z analýzy sociálnoekonomickej situácie obce vyplynuli nasledovné rozhodujúce silné stránky: dobré prírodné
podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky nízke životné náklady, výmena rozvádzača
verejného osvetlenia (RVO) z dôvodu potreby technologického vylepšenia ovládania a zlepšenia
prístupu k RVO projekt zahŕňa: projektová dokumentácia, revízna správa, materiál a práce (montáž
nového RVO a demontáž starého RVO) realizácia projektu december 2012 - január 2013, náklady na
realizáciu 1.249 EUR, projekt realizovaný z vlastných zdrojov obce. Revitalizácia verejných priestorov
pri Združenej budove O c Ú a KD Šarišské Sokolovce: podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo
26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií, projekt podaný: marec 2011, revitalizácia
verejných priestorov o ploche 250m2,neschvalená dotácia v objeme 5.850 EUR.
Obecný úrad Jarovnice :Celkový dlh za najnovší dostupný rok 2013 je 5,1% v obci je počet
obyvateľov 5 598,/ obyv . Majetok obce na obyvateľa je v danom roku 1684,eur Dlh na obyvateľa je
214,eur. Jarovnice sa rozprestierajú v Šarišskej vrchovine v údolí potoka Malá Svinka. Osídlené boli v
neolite a v jej histórii sa spomínajú slovanské hrobové nálezy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza
z roku 1260. Začiatkom 14. storočia to boli dve osady. Obec Jarovnice, ako vecne príslušný orgán
územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 17 a § 18 stavebného zákona a v súlade so
zákonom č. 369/

3. Investičné možnosti v okrese :
Tab. č. 7: Základné charakteristiky vybraných investičných možností (budov a pozemkov)

Obec

Voľná plocha a
Majiteľ
jej umiestnenie

Záujem / nezáujem
Súčasná hodnota Stav v akom sa
majiteľa
využiť
(odhad v EUR)
nachádza
budovu a na aký účel

Krivany

Bývalá MŠ

Obec

25 000

Prázdna,
stav

Kaštieľ

Jozef Kopec

70 000

Chátra

Na predaj

Nájomne

Nevyužité

Kultúrne centrum

100 000

Opustené

Na predaj

Nevyužité

Na predaj

Červenica
Sabinove
Bajerovce
Rožkovany

pri

Základná škola s
materskou
Obec
školou Areál ZŤS
Mesto

Pozemok
Jarovnice
Zdroj : obecné úrady

Obec

dobrý

Kultúrne centrum

a) Uveďte aj vlastné návrhy potenciálnych PPP projektov a „best practices“ – príkladov z praxe,
ktoré by sa mohli aplikovať v záujmovom území.
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Šarišské Sokolovce :Rekonštrukcia verejného osvetlenia - I. etapa: podľa § 2 Výnosu Ministerstva
financií SR číslo 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií, výmena starých svietidiel
za nové s nižšou spotrebou, projekt podaný marec 2012,neschválená dotácia v objeme 9.500 EUR,

4. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“)
Tab. č. 8: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí
Názov obce

PSČ
obce

Dubovica,
082 73
Šarišské
082 66
Sokolovce
Rožkovany
082 71
Červenica pri
082 56
Sabinove
Brezovica
082 74

Stav
vypracovania
PHSR
(áno/nie/spracováva sa)

Dátum
schválenia
PHSR

Dátum
schválenia
aktualizácie
PHSR (v zmysle
zákona
č.
539/2008 Z. z.)

PHSR
nachádza
webovej
stránke

Áno

14.9. 2007

6.6.2013

Áno

14. 9. 2007

6. 6. 2013

Spracováva sa

-

-

Nie
www.sokolovc
e.com
-

Spracováva sa

-

-

-

sa
na

Áno

Ľutiná
082 57
Spracováva sa
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej PHSR) je základný programový a vykonávací
dokument, vypracovaný za účelom riešenia aktuálnych hospodárskych a sociálnoekonomických
problémov s podporou efektívneho využitia všetkých zložiek jeho miestneho potenciálu , prírodného
i demografického). Bol vypracovaný na základe zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001
Z. z., ktorý ustanovuje podmienky podpory regionálneho rozvoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy,
obcí a vyšších územných celkov pri tomto procese. Na základe PHSR je uskutočňovaná podpora
regionálneho rozvoja týchto orgánov. DOHODA o spolupráci medzi obcami Drienica, Dubovica,
Hubošovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Uzovce a Gminou Wisniew Obec Šarišské Sokolovce je
súčasťou Prešovského kraja, ktorý je prioritným regiónom na čerpanie finančnej pomoci zo
štrukturálnych fondov na základe trvalo nepriaznivých ekonomických výsledkov. Obce Drienica,
Dubovica, Hubošovce, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Uzovce a Gmina Wisniew vyjadrujú vôľu na
vzájomnú spoluprácu prostredníctvom nevyhnutných krokov umožňujúcich rozvoj rôznych oblastí
činnosti obyvateľov našich obcí.čl.3Aby mohla byť aktívne podporovaná výmena skúseností, je našim
cieľom nadviazanie obojstranných kontaktov v oblastiach: osvety, kultúry, športu, turizmu, výmeny
mládeže, ochrany životného prostredia a taktiež ekonomickej spolupráce a v rozvoji podnikania.
Obce, ktoré majú vypracovaný PHSR :Bajerovce, Bodovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda,
Červenica pri Sabinove, Ďačov, Daletice, Drienica, Dubovica, Hanigovce, Hubošovce, Jakovany,
Jakubova Voľa, Jakubovany, Jarovnice, Kamenica, Krásna Lúka, Krivany, Lipany, Lúčka, Ľutina, Milpoš,
Nižný Slavkov, Olejníkov, Oľšov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Poloma, Ratvaj, Ražňany, Renčišov,
Rožkovany, Sabinov, Šarišské Dravce, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Tichý Potok, Torysa,
Uzovce, Uzovské Pekľaný, Uzovsky Šalgov, Vysoká.
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Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný územný plán obce
Tab. č. 9: Územný plán obcí
Názov obce

PSČ obce

Stav vypracovania Územný plán má od Územný plán
(áno/nie/spracováva roku
sa nachádza na
sa)
(dátum schválenia) webovej stránke

Brezovica

082 74

Áno

1.11.2014

podatelna@brezovica.sk

Sabinov
Lipany

111 02

Áno
Áno

2012
20011

podatelna@sabinov.sk

Jakubovany

082 66

Áno

20012

Šarišské Sokolovce 082 66

Áno

20012

podatelna@lipany.sk
podatelna@jakubovany.
sk
podatelna@sarisskesoko
lovce.sk

Ľutina

Áno

20013

podatelna@lucka.sk

ÁNO

20013

podatelna@pecovskano
vaves.sk

20011

podatelna@cervenicapri
sabinove.sk

20013

podatelna@sariskemich
alany.sk

082 57

Pečovská Nová Ves 082 56
ČERVENICA
Sabinove

Pri

Šarišské Michaľany

ÁNO
082 56
ÁNO
082 56

Zdroj: vlastné spracovanie
Zoznam obcí, ktoré majú vytvorené medzinárodné partnerské vzťahy
Tab. č. 10: Medzinárodné partnerské vzťahy obcí okresu

Milpoš

Partnerské obce / mestá / združenia v zahraničí
(vymenujte názov aj krajinu)
Mesto Bílá (CZ), Mesto Czarna (PL), Mesto Sljep
(HR)
Združenie slovácke pohraničie (SK/CZ)

Jakubovany

Euroregión Slanisko (CZ)

Lipany
Šarišské Sokolovce
Uzovské Pekľany
Zdroj: PHSR obcí, vlastný prieskum

Gminou Wisniew v Poľsku , Ukraina ,CZ)
Gminou Wisniew v Poľsku.14.9.2007
Euroregión Slanisko (CZ)

Obce / mestá / združenia v okrese
Hanigovce

Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sa nachádzajú inkubátory, klastre,
inovačné centrá, kompetenčné centrá aplikovaného výskumu a vývoja, technologické
platformy, vedecko-technologické parky atď.
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Vybavenosť obcí technickou infraštruktúrou
Tab. č. 11: Podiel domácností napojených na technickú infraštruktúru
Názov obce
Pečovská Nová Ves
Sabinov
Červenica
pri
Sabinove
Šarišské Sokolovce
Červenica
pri
Sabinove

Verejný
vodovod
60%

Kanalizácia

ČOV

Rozvod plynu

60%

0%

75%

Káblový
internetu
60%

95%

80%

80%

70%

50%

60%

65%

0%

75%

15%

55%

45%

0

75%

15%

60%

65%

0%

75%

15%

rozvod

8
Zdroj: vlastné spracovanie

Vypracoval : KOPČÍK Michal Ing, riaditeľ RRAT
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