
Prehľad zrealizovaných akcií a projektov a práca obce Herľany ako celku  

v rokoch 2019 - 2022 

Rozvoj infraštruktúry obce 

 Rekonštrukcia parkoviska pri Gejzíre Herľany: projekt bol zameraný na podporu 

regionálne ho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2019 spolufinancovaný 

Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

 Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri cintoríne v Žírovciach: projekt bol 

spolufinancovaný Úradom vlády SR v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Košice – 

okolie. 

 Oprava oplotenia na cintoríne v Žírovciach a v Herľanoch a výmena vstupných brán: 

projekt financovaný z bežných finančných prostriedkov obce Herľany. 

 Zriadenie verejne prístupnej elektrickej dobíjacej stanice Herľany: projekt bol 

spolufinancovaný z Ministerstva hospodárstva SR z výzvy na vybudovanie verejne 

prístupných nabíjacích staníc. 

 Chodník na cintoríne v obci Žírovce a úprava okolia hlavného kríža: projekt bol 

financovaný z kapitálových finančných prostriedkov obce Herľany. 

 Doplnenie a osadenie dopravného značenia na miestnych komunikáciách. 

 Rozšírenie kamerového systému v obci Herľany a Žírovce: projekt spolufinancovaný 

zo štátneho rozpočtu SR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality, na 

základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. 

 Majetok obce 

 Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Herľanoch (rekonštrukcia 

budovy obecného úradu): projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci 

operačného programu kvalita životného prostredia. 

 Rekonštrukcia interiérových omietok v miestnostiach Obecného úradu 

 Oprava zariadenia zasadačky na obecnom úrade a doplnenie interiérového vybavenia 

 Revitalizácia a rekonštrukcia obecnej studne Žirovce a vybudovanie detského ihriska: 

projekt spolufinancovaný Ministerstvom financií SR. 

 Opravy  a rekonštrukcie budovy Základnej školy a priľahlých priestorov pozostávajúce 

z opravy omietok a podlahovej krytiny v zborovni, oprava rozvodov ústredného kúrenia 

a oprava komína, oprava spevnej plochy na dvore, oprava podlahovej krytiny vo 

vstupnej chodbe, oprava oplotení objektu, oprava dreveného prístrešku, oprava 

bleskozvodovej sústavy, oprava čističky odpadových vôd.  

 Rekonštrukcia dreveného pódia na verejnom parkovisku pri gejzíre v Herľanoch. 

Kultúra a šport 

 Podpora kultúrneho rozvoja a kultúrneho vyžitia obyvateľov obce vo forme 

organizovania spoločenských a športových podujatí, ktoré v danom období boli 

obmedzené z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID – 19. Pred pandémiou a v rámci 

možností počas pandémie a po jej prechode boli organizované podujatia k mesiacu úcty 

k starším, susedská grilovačka, výstup na Rankovske skaly, Deň obce Herľany, Deň 

mikroregiónu Pod Mošníkom organizovaný v Herľanoch, Mikulášske popoludnie pre 

deti, nohejbalový turnaj O putovný pohár starostu obce. 



 Podpora záujmových združení obce formou jednorazových každoročných finančných 

dotácií na činnosť DHZ Herľany v rámci možnosti obecného rozpočtu na základe 

predložených žiadostí. 

Životné prostredie 

 Údržba a starostlivosť o životné prostredie, obec počas celého obdobia venovala 

maximálnu starostlivosť o udržiavanie verejných priestranstiev pravidelným kosením, 

údržbou verejnej zelene a čistením od náletových drevín. 

 Zvyšovanie podielu obyvateľov na separácií odpadov, fungovanie odpadového 

hospodárstva, čo je nevyhnutnou súčasťou života dediny, čo sa odzrkadlilo na neustále 

sa zvyšujúcom podiele úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v našich obciach. 

 Pravidelné čistenie koryta Herlianskeho potoka v intraviláne obce Žírovce v spolupráci 

so Slovenským vodohospodárskym podnikom, OZ Košice. 

 Pravidelné čistenie a údržba priepustov dažďovej kanalizácie v intraviláne obce 

Herľany. 

Riadenie obce 

 Činnosť obce vedie a riadi starosta obce a jeho zamestnanci zabezpečujú a vykonávajú 

všetky úkony spojené so samosprávou obce. Vykonávajú tiež činnosti spojené 

s preneseným výkonom štátnej správy na úseku stavebného konania, životného 

prostredia, sociálnych služieb a školstva, pozemných komunikácií a pod..  

Rozsiahlu agendu tvorí ekonomická oblasť vrátane účtovania a vedenia majetku obce, 

správa daní a poplatkov, odpadové hospodárstvo, evidencia obyvateľstva, sociálna 

oblasť a agenda spracovávaná v rámci súčinnosti so štátnymi orgánmi a organizáciami, 

súdmi, exekútormi a jednotlivcami. 

 Počas uplynulého obdobia bola snaha v maximálnej miere zapojiť do riešenia 

a rozhodovania o problematike celé obecné zastupiteľstvo. Zásadou pre maximálnu 

informovanosť obecného zastupiteľstva bolo potrebné množstvo a pravidelnosť 

stretnutí celého poslaneckého zboru. 

 Rozpočtová organizácia Základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obce Herľany 

zamestnáva 9 pedagogických zamestnancov a 4 nepedagogických zamestnancov. 

Prenesené kompetencie tejto organizácie sú hradené z rozpočtu SR. 

 Zriadenie nového priehľadnejšieho dizajnu web stránky a obce mobilnej aplikácie web 

stránky za účelom lepšej informovanosti obyvateľov obci Herľany a Žírovce o všetkých 

dôležitých informáciách na jednom mieste, o aktuálnom dianí v obciach a okolí. 

 Zriadenie „schránky dobrý nápadov“ pre obyvateľov obce, kde obyvatelia svojimi 

podnetmi, dobrými myšlienkami a nápadmi môžu prispieť k zlepšeniu života v našich 

obciach. 

 Obnovenie vedenia Kroniky obce Herľany a zriadenie fotokroniky obce Herľany a ich 

zverejnenie na webovej stránke obce. 

 Na obdobie rokov 2021 až 2027 bol spracovaný „Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Herľany“. 

Spolupráca a ostatnými organizáciami 

V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach bol zrealizovaný projekt 

„Revitalizácia okolia Gejzíru v Herľanoch“, za účelom zvýšenia turistickej atraktivity 



lesoparku s gejzírom v Herľanoch, súčasne zveľadenie okolitého prostredia pre turistov 

hľadajúcich relax v prírode a tiež turistov čakajúcich na erupciu. 

V spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja bol zrealizovaný projekt 

rekonštrukcie cesty III. triedy vedúcej cez obec Herľany, rekonštrukcie priepustu a poškodenej 

cesty poklesom vozovky medzi obcami Herľany a Žírovce a započaté s realizáciou projektu ID 

R 002 II/576 Bohdanovce – Herľany, I. etapa rekonštrukcia cesty od obce Herľany v smere na 

obce Banské. 

V spolupráci so Slovenskou poštou a.s. zriadený na Obecnom úrade „Zmluvný výdaj 

zásielok PLUS“, kde sú, poskytované služby Pošty v rozsahu výdaja nedoručených zásielok pre 

obyvateľov obci Herľany a Žírovce. 

A čo v ďalších rokoch? 

 Pripraviť aktualizáciu kompletnej projektovej dokumentácie za účelom zapojenia sa do 

operačného programu zameraného na realizáciu kanalizačných sieti pre obce pod 2000 

obyvateľov a podať žiadosť na projekt financovaný Environmentálnym fondom SR. 

Spoluúčasť obce na financovaní projektu min. 5 % z oprávnených nákladov. 

 Zapojiť sa do výzvy MŠVVaŠ SR na dobudovanie chýbajúcich kapacít MŠ a ZŠ 

z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Podať žiadosti na vybudovanie kapacít ZŠ 

formou novostavby bloku ZŠ z výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky na ZŠ 

a vybudovanie kapacít MŠ formou rekonštrukcie súčasného objektu ZŠ z výzvy na 

chýbajúce kapacity MŠ. Projekt financovaný z Plánu obnovy vo výške 100 % 

oprávnených nákladov. 

 Zapojiť sa do pripravovanej výzvy z Programu rozvoja vidieka, pre obce do 1000 

obyvateľov na výstavbu a rekonštrukcie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. 

Projekt financovaný z Programu rozvoja vidieka vo výške 100 % oprávnených 

nákladov. 

Dokončiť realizáciu podaných žiadostí na projekty : 

 Výstavba chodníkov v obci Herľany, projekt realizovaný z nenávratného finančného 

príspevku Pôdohospodárskej platobnej agentúry z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 

2022. 

 Rekonštrukcia záchytného parkoviska v obci Herľany, projekt realizovaný 

z nenávratného finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR, Integrovaného regionálneho operačného programu. 

 Výstavba cyklochodníka Žírovce – Herľany, projekt realizovaný z nenávratného 

finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 

Integrovaného regionálneho operačného programu. 

 Výstavba workoutového ihriska v obci Herľany, projekt realizovaný z rozpočtovej 

rezervy predsedu vlády SR na základe výzvy predsedu vlády SR v oblasti rozvoja 

komunitného života. 

Ďalšie zámery rozvoja našich obcí sa budú odvíjať najmä od finančných prostriedkov, 

ktoré obec chce získavať z európskych fondov, ako i cez jednotlivé projekty na MF SR, KSK 

ako aj ďalších možností.  


