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II..

H
Hiissttóórriiaa

ZZaa ddôôkkaazz pprráávvnneehhoo vvzznniikkuu RRaabbččíícc ssaa ppoovvaažžuujjee lliissttiinnaa ddaattoovvaannáá vv BByyttččii
2299..sseepptteem
mbbeerr 11661166.. PPooddľľaa tteejjttoo lliissttiinnyy H
Hoorrnnéé RRaabbččiiccee vvzznniikkaallii pprreedd
rrookkoom
m 11661122,, pprreettoožžee vv ttoom
m rrookkuu nnaa ssvviiaattookk ssvv.. M
Miicchhaallaa,, JJuurraajj TTuurrzzoo
oocceenniill zzáásslluuhhyy aa ťťaažžkkoossttii JJaakkuubbaa RRaam
mžžuu pprrii zzaakkllaaddaanníí oobbccee.. M
Maallii nnáázzoovv
H
Hoorrnnéé RRaabbččiiccee.. ZZaakkllaaddaatteeľľoom
m RRaabbččíícc bbooll JJaakkuubb RRaam
mžžaa.. VV rrookkuu 11661199 bboolloo
vv RRaabbččiicciiaacchh 66 vvaallaasskkýýcchh oossaaddnnííkkoovv,, žžeelleezziiaarroovv eeššttee nneebboolloo.. RRaabbččiiccee bboollii
rrooľľnníícckkaa ddeeddiinnaa,, aallee nniieekkttoorríí oobbyyvvaatteelliiaa ssaa ppoopprrii ppooľľnnoohhoossppooddáárrssttvvee
zzaaoobbeerraallii aajj ddoom
máácckkoouu rreem
meesseellnnoouu vvýýrroobboouu,, kkttoorráá ssúúvviisseellaa ss vvýýssttaavvbboouu
ddoom
moovvaa ppooľľnnoohhoossppooddáárrsskkeehhoo

nnáárraaddiiaa..

VV aauugguussttee 11881133 bboollaa vv oobbccii ssttrraaššnnáá ppoovvooddeeňň.. VVooddaa rrúúccaallaa ddoom
myy,, bbrraallaa
ddoobbyyttookk aa vvyyžžiiaaddaallaa ssii nniieekkooľľkkoo ľľuuddsskkýýcchh oobbeettíí.. SSttrrhhllaa m
moossttyy,, zznniiččiillaa
cceessttyy aa ppoolliiaa.. VV nnoovveem
mbbrrii 11886688 ssaa oobbccoouu pprreehhnnaallaa vvíícchhrriiccaa aa vvyyvvrrááttiillaa
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m
mnnoohhoo ssttrroom
moovv.. PPooššttoovvýý úúrraadd bbooll zzaalloožžeennýý rrookkuu 11888855 aa uum
miieessttnneennýý
vv ppooddnnáájjm
mee rrooddiinnnnééhhoo ddoom
muu uu ppooššttáárraa aalleebboo ddoorruuččoovvaatteeľľkkyy.. áánn
ŠŠččeecchhoovviičč ppooddľľaa pprrííkkaazzuu cciissáárraa zzaaččaall ssttaavvaaťť kkoossttooll vv RRaabbččiicciiaacchh.. VV rrookkuu
11665566 uuvviieeddooll ddoo nnoovveejj ffaarrnnoossttii AAlleebbrrttaa BBoorroovviiččaa.. 3300..m
maajjaa 11665566 pprriiššiieell nnaa
pprrvvúú kkaannoonniicckkúú vviizziittáácciiuu kkoossttoollaa vv RRaabbččiicciiaacchh aarrcchhiiddiiaakkoonn JJáánn RRaattuulloovvsskkýý,,
ttaajjnnee aa ppoo nneejj rrýýcchhlloo ooddcceessttoovvaall,, lleebboo jjeehhoo bbeezzppeeččnnoossťť oohhrroozzoovvaall ttuunnaajjššíí
zzbboojjnnííkk M
Maatteejj KKlliinnoovvsskkýý.. KKoossttooll bbooll uužž zzaarriiaaddeennýý,, aallee bbooll ttoo kkoossttoollííkk
ddrreevveennýý aa ppoossttaavveennýý nnaa cciinnttoorríínnee.. VV rrookkuu 11880044 bbooll ppoossttaavveennýý zzáákkllaaddnnýý
kkaam
meeňň m
muurroovvaannééhhoo aa tteerraajjššiieehhoo kkoossttoollaa.. KKoossttooll VVššeettkkýýcchh ssvväättýýcchh jjee
ppoossttaavveennýý vv rreettaarrddoovvaannoom
m bbaarrookkoom
m sslloohhuu.. H
Hllaavvnnýý oollttáárr jjee zz pprrvveejj ttrreettiinnyy
1188.. ssttoorrooččiiaa.. JJee uunniikkaattnnýý ttýým
m,, žžee m
máám
mee vv kkoossttoollee aajj ssoocchhuu ččeerrttaa,, kkttoorrýý
ppooddľľaa ppoovveessttii ppoom
mááhhaall ssttaavviiaaťť kkoossttooll,, aa zzaa ttoo cchhcceell bbyytt vvyyssttaavveennýý nnaa
nnaajjvvyyššššoom
mm
miieessttee vv kkoossttoollee aa ttoo nnaadd kkaazzaatteeľľnniiccoouu,, aabbyy m
moohhooll ppookkúúššaaťť
ľľuuddíí,, aallee rraabbččiiččaanniiaa hhoo ddoobbeehhllii aa pprriivviiaazzaallii zzaa nnaa rreeťťaazz aa ssttoojjíí nnaadd nníím
m

aannjjeell ssttrráážžnnyy.. KKeeď
ď cchhcceellii ččeerrttaa ooddssttrráánniiťť ss kkoossttoollaa,, zzaaččaall ssaa ttrriiaassťť
aa ppoovveessťť hhoovvoorríí,, žžee kkoossttooll bbuuddee ssttááťť ddoovvtteeddyy,, kkýým
m ttaam
m bbuuddee ččeerrtt..
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N
Noovvooddoobbáá hhiissttóórriiaa
11999977 –– bbooll ppoossttaavveennýý D
Doom
m ssm
múúttkkuu,, vvyyaassffaallttoovvaannáá cceessttaa,, vvyybbuuddoovvaalloo ssaa
ppaarrkkoovviisskkoo,, oopprraavviilloo ffuuttbbaalloovvéé iihhrriisskkoo,, zzrriiaaddiillii ssaa nnoovvéé zzaassttáávvkkyy,,
rreekkoonnššttrruuoovvaallaa ssaa ddrreevveennáá zzvvoonniiccaa,, pprreeddllžžiill ssaa oobbeeccnnýý rroozzhhllaass aa vveerreejjnnéé
oossvveettlleenniiee,, pprreessťťaahhoovvaall ssaa ppooššttoovvýý úúrraadd ddoo bbuuddoovvyy bbýývvaalleejj vvýýrroobbyy
11999988 –– bboollaa zzaalloožžeennáá ssppoollooččnnoossťť SSTTRREED
D ss..rr..oo.. –– iiddee oo ssppoollooččnnoossťť,, kkttoorráá
ppoosskkyyttuujjee oobbččaannoom
m sslluužžbbyy –– pprreeddaajj vvooddyy,, nnáájjoom
m ssttrroojjoovv
22000022 –– ssaa zzaaččaalloo ss vvýýssttaavvbboouu bbyyttoovveejj jjeeddnnoottkkyy,, kkttoorráá bboollaa sskkoollaauuddoovvaannáá
kkoonnccoom
m rrookkaa 22000044
22000044 –– ssaa zzaaččaalloo zzoo ssttaavvbboouu tteellooccvviiččnnee,, nnaa kkttoorreejj ssaa pprraaccuujjee ddooddnneess
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SYMBOLY OBCE

K vytvoreniu obecných symbolov došlo v roku 1993 na žiadosť obecného
zastupiteľstva obce. Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. Vypracoval expertízu
na

erb

obce.

Vychádzal

z historických

prameňov

a uplatnil

zásady

heraldickej tvorby, aby erb obce bol historický verný, presný a v rámci
Slovenska aj celkom individuálny.
Podkladom na vznik obecných symbolov bolo obecné pečatidlo, ktoré
pochádza zo 17. storočia. V oválnom poli pečatidla je vyryté vysoké skalné
bralo, z ktoré vyrastajú tri listnaté stromy. Historický a heraldicky správny
erb Rabčíc je zelený štít, v ktorom z vysokého strieborného brala
vyrastajú tri strieborné listnaté stromy. Takto navrhnuté obecné symboly
schválilo obecné zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 12.
novembra 1993.
V týchto farbách a v tejto podobe boli navrhnuté aj ostatné obecné
symboly: obecná vlajka, obecná zástava, štandarda starostu, insígnie
starostu obce a obecná pečať.
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II.

ANALÝZA SÚČASNEJ ROZVOJOVEJ ÚROVNE OBCE A JEJ ROZVOJOVÝCH
FAKTOROV

Rozvojová

úroveň

priestoru

a teda

i obce

je

ovplyvnená

tromi

základnými podmienkami:
•

disponibilitou rozvojového potenciálu,

•

schopnosťou využitia rozvojového potenciálu,

•

vonkajším prostredím, ktoré tvorí legislatíva, ekonomický rozvoj
spoločnosti,

disponibilita

verejných

zdrojov

a systém

ich

prerozdeľovania.
Rozvojový potenciál obce tvorí jej územná a ekonomická priestorová
štruktúra, ktorá je systemizovaná v týchto skupinách:
•

prírodné zdroje,

•

obyvateľstvo,

•

miestne hospodárstvo,

•

sociálna infraštruktúra,

•

technická infraštruktúra.

Keďže jednotlivé podsystémy priestorovej štruktúry sú navzájom späté
je ťažké určiť, ktorý z uvedených faktorov je najdôležitejší. Preto pri
analýze rozvojových faktorov a rovnako pri ich prognózovaní je potrebné
venovať

dostatočnú

pozornosť

všetkým

faktorom.

Nevyváženosť

rozvojových faktorov obmedzuje dynamiku rozvoja a je jednou z príčin
rozvojovej diferenciácie medzi obcami a regiónmi.
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1. PRÍRODNÉ, ENVIRONMENTÁLNE A EKOLOGICKÉ PROSTREDIE
OBCE
A. DOPRAVNÁ A ADMINISTRATÍVNA POLOHA
OBCE

Katastrálne územie obce Rabčice sa orograficky začleňuje do sústavy
vonkajších

Západných

Karpát,

oblasti

Stredných

Beskýd

a celku

Podbeskydská brázda. Na severe pod Babou horou zasahuje do Oravských
Beskýd. Chotár Rabčíc sa nachádza v Polhoranskej kotline, ktorá vznikla
eróziou potokov Plhoranka, Rabčický potok, Magurka a Soľný potok. Obec
sa rozprestiera pod majestátnou Babou horou (1725 m n. m. ). Napriek
tomu, že Babia hora nie je súčasťou Robčického chotára, občania Rabčíc
sú vlastnícky i historicky s týmto vrcholom úzko spätí. Územie leží
v povodí rieky Orava a riečnu sieť tu tvoria toky Rabčický potok, Zágurka,
Soľný potok a Odumorkovka, ktoré sa spájajú do rieky Polhoranky. Stred
obce leží v nadmorskej výške 700 m.
Ľahká dopravná prístupnosť a rôznorodé prírodné prostredie vytvárajú
vynikajúce podmienky pre cestovný ruch a vidiecku či prímestskú
rekreáciu s viac alebo menej náročnými vychádzkami do okolia. V zimných
mesiacoch sú tu dobré podmienky pre zjazdové lyžovanie aj výjazdy na
bežkách

prekrásnej

prírode.

Z administratívneho

hľadiska

je

obec

začlenená do okresu Námestovo a Žilinského samosprávneho kraja.
8
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Mapa 1: Geografická poloha obce Rabčice

B. PRÍRODNÝ POTENCIÁL OBCE

Katastrálne územie obce má rozlohu 2218 ha a jeho osídlenie je
sústredené do intravilánu obce s reťazovou kolonizačnou zástavbou pozdĺž
celej obce. Dominantné zastúpenie

štruktúre pôdneho fondu majú lúky,

ktoré pokrývajú 943 ha, čo z celkovej výmery katastrálneho územia
predstavuje 43%. Hneď za tým nasledujú lesy, ktoré pokrývajú 891 ha.
V drevinovom zložení lesov i dominujú predovšetkým ihličnaté dreviny ako
jedľa, borovica a smrek. Popri vodných tokoch sa vyskytujú porasty vŕb
a jelší.

Klimatické pomery
Toto územie z klimatického hľadiska patrí do chladnej oblasti, mierne
chladného

okrsku.

Priemerná

ročná

teplota

dosahuj

4

až

6

C.

Najchladnejším mesiacom v roku je január. Najteplejšie obdobie je júl –
9
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august, priemerná teplota je 14 C. Chotár Rabčíc má 60-70% priemernú
oblačnosť. Oblasť je bohatá na zrážky. Priemerný ročný úhrn zrážok v obci
je 1000mm. Prvé sneženie začína priemerne v polovici októbra, posledné
začiatkom mája. Slnko svieti v priemere 1800 hodín ročne, z toho vo
vegetačnom období 1300 hodín. Obdobie so snehovou prikrývkou trvá 100
až 130 dní. Sneh padá priebežne 50-60 dní v roku. Veterný režim územia
je taktiež pomerne zložitý. Hrebeň Babej hory totiž zachytáva najmä
severné a severozápadné vetry, ktoré ochladzujú letné mesiace.
Rastlinstvo

V chotári Rabčíc sú dominantnými spoločenstvami lúky, pasienky
a spoločenstvá obilnín a okopanín. Rastie tu skorocel, ďatelina, králik
biely, pakos močiarny, záružlie močiarne, nezábudka, pichliač potočný,
myší chvost, černohlávok, praslička ročná a mnohé iné. Je tu absolútna
prevaha spoločenstvom lúk, pasienkov a burinových, obilnín a okopanín.
Charakteristickými

prvkami

prírodného

prostredia

hornej

Oravy

sú

rašeliniska, ktoré sa nachádzajú aj v Rabčiciach – Rabčické bory pod
Hviezdoslavovou hájovňou s celkovou výmerou 50 ha. Na tomto území
rastú chránené a ohrozené druhy rastlín ako: mäsožavá rosička, ostrica
málikvatá,

vzácny

plavúnec

zaplavovaný

a rôzne

iné.

Na

vývoj

a zastúpenie jednotlivých ruhov rastín malo veľmi negatívny vplyv pasenie
dobytka a oviec.
Prírodné rezervácie a oblasti
Obec Rabčice leží na území Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava,
v zóne D, s druhým stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 420/2003, ktorou
sa ustanovuje územie CHKO Horná Orava a jej zóny. Rašeliniská
v lokalite Rabčické bory sú zaradené do zóny B so štvrtým stupňom
ochrany. Rabčický chotár je významný aj z hľadiska medzinárodnej
ochrany vtáctva a v rámci budovania siete NATURA 2000 je začlenený
10
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do Chráneného vtáčieho územia Horná Orava. V zmysle smernice
európskej komisie o biotopoch sú Rabčické bory a okolie súčasne
navrhované do Zoznamu „území európskeho významu“ pod názvom
Slaná voda. Celkový výmera navrhovaného územia je 229,7 ha
a predmetom

ochrany

sú

biopoy

č.

7140

prechodné

rašeliniská

a trasoviská, brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
a slatiny.

Vyskytuje sa tu: vrchovka alpínka, plavúnec zapavovaný,

ostrica, Zo živočíchov sa vyskytuje mlok karpatský, kunka žltobruchá.
Estetický dojem z ľudských sídiel zvyšujú aj zelené plochy. Cenné
dreviny v obci Rabčice boli vyhlásené za chránené.
1. Lipa veľkolistá – na cintoríne, vysoká 27 m, obvod
kmeňa 680 cm, priemer koruny 18 m, vek stromu sa
odhaduje na 350 rokov. Vyhlásená je od roku 1974
2. Brest horský – na začiatku obce pri dome č. 1 je
vysoký 35m, obvod kmeňa 455 cm, priemer koruny 22
m, vek stromu sa odhaduje na 250 rokov. Vyhlásený je
od roku 1974

Lipa veľkolistá

brest horský

11
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2. OBYVATEĽSTVO
A. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ OBCE

Úroveň sociálneho rozvoja charakterizuje viacero ukazovateľov, medzi
ktoré

patrí

aj

demografický

demografická

vývoj,

pre

situácia

ktorý

je

vo

a zloženie

obyvateľstva.

všeobecnosti

Pre

charakteristický

znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie,
možno obec Rabčice hodnotiť, ako obec, ktorá si udržiava rastúcu krivku
populačného vývoja, čo znamená, že v obci sa stále viac obyvateľov narodí
ako zomrie. Tieto fakty možno doložiť údajmi uvedenými v tabuľke 1.
Tabuľka 1: Vývoj počtu obyvateľov v obci v rokoch 2000-2007
Roky
Stav

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1811

1812

1826

1859

1907

1923

1937

1928

Zdroj: OcÚ Rabčice

Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Rabčice do skupiny stredne veľkých obcí, aj
napriek prejavom negatívnemu migračnému saldu, ktorý je výsledkom ekonomického
a sociálneho rozvoja obce. Vývoj počtu obyvateľov v obci má počas sledovaného obdobia
r. 2000-2007 prevažne rastúcu tendenciu. Ak obec využije všetky navrhované rozvojové
plochy pre výstavbu IBV a aktívne ovplyvní prisťahovalectvo obyvateľov z okolitých miest
a obcí, má predpoklady v budúcom desaťročí dosiahnuť cca 2000 obyvateľov.
Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov v obci Rabčice
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1900
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Tabuľka 2: Demografický vývoj v obci v rokoch 2001-2006

Ukazovateľ/roky
Demograf. saldo

2001
21

2002
16

2003
18

2004
36

2005
14

2006
16

2007
6

Zdroj: OcÚ Rabčice

Demografický vývoj v obci má výraznú charakteristiku obecnej komunity. V rokoch
2001-2006 má demografické saldo kolísavý priebeh. Do roku 2004 počet obyvateľov
stúpal. V roku 2005 došlo k stagnácii napriek tomu, že počet narodených je stále
nepomerne vyšší ako počet zomrelých. Stagnáciu spôsobil fakt, že sťažené podmienky
pre kolaudáciu stavieb (nevysporiadané pozemky, ktoré obec rieši v rámci ROEP),
spôsobil stagnáciu vo výstavbe rodinných domov, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo aj
demografický vývoj. Nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku výrazne ovplyvňuje
aj zabezpečovanie sociálnych programov.
Pozitívny demografický vývoj obec je aj indikátorom celkového súčasného sociálnoekonomického vývoja v spoločnosti, aj napriek výraznému

zhoršeniu sociálnej situácie

mladých rodín, problematických možností riešenia bytového problému, ale najmä
pracovných a existenčných podmienok dáva prísľub pre rast a rozvoj obce. Riešenie
situácie

týkajúcej

sa

nie

celkom

priaznivej

vekovej

skladby

trvale

bývajúceho

obyvateľstva a znižujúceho sa prirodzeného prírastku je možné ovplyvniť hlavne
zvýšením migračného salda obyvateľstva do obce.

Migrácia obyvateľstva

Migrácia obyvateľstva je rozdiel medzi prisťahovanými a vysťahovanými obyvateľmi
a jeho hodnoty sú výsledkom citlivej reakcie na pozitívne alebo negatívne signály najmä
v sociálno-ekonomickej oblasti.

Tabuľka 3: Vývoj migračného salda v obci v rokoch 2002-2005

Ukazovateľ/roky 2001
-20
Migračné saldo

2002
-2

2003
15

2004
12

2005
-2

2006
-1

2007
-15

Zdroj OcÚ Rabčice

Kolísavý trend v stave obyvateľstva bol odrazom kolísavého vývoja migračného salda.
Podstatné zmeny v oblasti migrácie obyvateľstva spôsobuje viacero podmienok (sociálne,
bytové, pracovné príležitosti). Pre obec Rabčice je charakteristická výstavba rodinných
domov ako možnosť riešenia bytovej otázky s prihliadnutím na veľmi dobré prírodné
prostredie obce, a však v poslednej dobe (ako naznačuje aj graf sa spomalila výstavba
ako už bolo spomenuté- nevysporiadané pozemky ako základ k stavbe). S tohto titulu sa
13
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aj migrácia do obce znížila. Po ukončení ROEP, ktorá túto otázku rieši je predpoklad, že
migrácia do obce sa opäť zvýši a účastne z lepšími podmienkami sa upraví migračné aj
demografické saldo.
graf 2: Vývoj migračného a demografického salda v Rabčiciach

B. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Nasledujúca tabuľka prezentuje vekovú štruktúru obyvateľstva v r. 2005. Najväčší
podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku, najmenší podiel na obyvateľov
v poproduktívnom veku (54-59 a viac rokov). Spomínané javy sa odzrkadľujú v indexe
starnutia, ktorý v roku 2005 dosahoval hodnotu 44,63 t.j. na jedného mladého,
predproduktívneho obyvateľa pripadalo v obci Rabčice 0,45 obyvateľa v poproduktívnom
veku (dôchodcu).

Tabuľka 4: Veková štruktúra obyvateľstva obce Rabčice v r. 2005
Vek

Spolu

0-14 rokov

540
%

15-54/59 rokov

1134
%

54/59 a viac rokov

59,22
241

%
Index starnutia

28,20

12,59
44,63

Zdroj: OcÚ Rabčice
Index starnutia = poproduktívny vek / predproduktívny vek
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Graf 3: Veková štruktúra obyvateľstva v % v roku 2005
Zdroj: OcÚ Rabčice

Spolu

13%
0%

0-14 rokov
28%
15-54/59 rokov
0%

59%

54/59 a viac rokov

C. VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva dáva predpoklad k ekonomickému rozvoju obce,
vytvára možnosti na trhu práce a ovplyvňuje hospodársku aktivitu obce, najmä záujem
o samostatné podnikanie. Jej úroveň má zásadný význam pre ďalší rozvoj obce.
Na základe výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov z 26. mája 2001 vyzerala
vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce nasledovne:
Tabuľka 5: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Rabčice v roku 2001
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské
Vysokoškolské spolu
Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické
- ekonomické
- poľnohospodárske
- ostatné
Ostatní bez udania školského vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov

Muži
133
243
12
30
74
17
1
20
20

Ženy
271
158
12
16
94
10
2
19
25

Spolu
504
401
24
46
168
27
3
39
45

7
8
1
4
0
13
311

16
5
2
1
1
11
259

23
13
3
5
1
24
570

Zdroj: ŠÚ SR – KS Žilina
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Najvýraznejšie zastúpenie z hľadiska vzdelanostnej štruktúry má základné a učňovské
vzdelanie bez maturity. Najväčší počet obyvateľov v mužskej populácií disponuje
učňovským vzdelaním bez maturity. V prípade ženskej populácie pripadá najviac
obyvateľov na základný stupeň vzdelania. Nepostrádateľný podiel zastávajú obyvatelia
s vysokoškolským vzdelaním - 45 občanov.
Z hľadiska uplatnenia sa obyvateľstva na trhu práce má uvedená vzdelanostná
štruktúra pozitívny pomer. Aj napriek tejto skutočnosti z hľadiska ďalšieho vývoja je
potrebné

v obci

zvyšovať

počet

obyvateľov

so

stredoškolským

a vysokoškolským

vzdelaním.
Graf 4: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v obci Rabčice

počet

Základné
45

401

Stredoškolské
s maturitou

504

Deto do 16 rokov
570

168

Stredoškolské bez
maturity
vysokoškolské

D. NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo
etnickej menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč,
ktorú občan prevažne používa alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o
príslušnosti

k

národu,

národnostnej

menšine

alebo

etnickej

menšine.

Štruktúru

obyvateľov Rabčice podľa národnosti znázorňuje tabuľka 6:
Tabuľka 6: Národnostná štruktúra obyvateľstva obce Rabčice v roku 2001
Národnostná štruktúra
Slovenská
Maďarská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nemecká
Poľská

Muži
952
0
1

Ženy
851
1
3

Spolu
1 803
10
4
16
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Chorvátska
Srbská
Ruská
Židovská
Ostatné, nezistené

1

3

4

Zdroj: OcÚ Rabčice

Ako prezentuje predchádzajúca tabuľka, národnostnú štruktúru obyvateľstva v r.
2001 tvorili iba 2 skupiny. Dominantné zastúpenie má slovenská národnosť (99%) a 1%
tvoria česká a iné nezistené národnosti.
E. NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Náboženským vyznaním sa rozumie účasť obyvateľstva na náboženskom živote
niektorej

cirkvi,

alebo

vzťah

k

nej.

Štruktúru

obyvateľov

obce

Rabčice

podľa

náboženského vyznania znázorňuje nasledujúca tabuľka:
Tabuľka 7: Náboženská štruktúra obyvateľstva obce Rabčice v roku 2001

Náboženské vyznanie / cirkev
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Apoštolská cirkev
Starokatolícka cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev československá husitská
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Kresťanské zbory
Židovské náboženské obce
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Ostatné
Bez vyznania
Nezistené

Muži
952
2
0
0
-

Ženy
858
0
0
0
–
-

Spolu
1 810
2
0
0
-

Zdroj: OcÚ Rabčice

Z

hľadiska

náboženskej

štruktúry

obyvateľstva

prevláda

v obci

jednoznačne

rímskokatolícke vierovyznanie (99,9%). Dvaja obyvatelia uviedli že sú

veriacimi

Evanjelickej cirkvi.
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Graf 5: Prehľad obyvateľstva obce podľa náboženské vierovyznania

rímskokatolícka
cirkev

0,09; 8%
0,01; 1%

evanielická
99,90%;
91%

nezistený

3. EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA A EKONOMICKÝ ROZVOJ OBCE
Ekonomický

potenciál

obce

možno

definovať

ako

spolupôsobenie

v obci

sa

nachádzajúceho kapitálu, ľudských zdrojov a prírodných daností za účelom výroby
produkcie a poskytovania služieb. Je rozhodujúcim faktorom rozvojových možností obce
a determinantom životnej úrovne jeho obyvateľstva.
Na rozvoji ekonomického potenciálu sa v obci Rabčice podieľajú nielen podnikateľské
subjekty pôsobiace na jej území, ale aj obecná samospráva, a nepriamo aj občania, ktorí
sa podieľajú na spoločenskom dianí obce.
A. EKONOMICKÁ ŠTRUKTÚRA OBCE VYTVÁRANÁ SÚKROMNÝM SEKTOROM
Rozhodujúce pre ekonomický rozvoj obce sú podmienky pre rozvoj podnikania v obci
a podnikateľské aktivity súkromného sektora. Súkromné podnikania v obci sa sústreďuje
predovšetkým do činnosti malých, drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorí sa
orientujú predovšetkým na poskytovanie služieb občanom v obci a blízkom okolí.
Štruktúra podnikateľskej sféry v obci vychádza zo skutočnosti, že prevažná časť
obyvateľov sa rozhodne podnikať ako fyzická osoba na základe živnostenského povolenia.
Hlavnými dôvodmi sú najmä strata zamestnania, využitie vzdelania a zručnosti v danom
odbore,

možnosti

práce

v mieste

bydliska

a zamestnania

rodinných

príslušníkov

a blízkych.
Zo súčasnej štruktúry podnikateľskej sféry môžeme považovať za najvýznamnejšieho
zamestnávateľa podnikajúceho priamo v obci Roľnícke družstvo Rabčice

a Autodoprava

Anton Bublák, Rabčice, Tlačiareň Kubík , podnikajúci priamo v obci.
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V priemere možno zhrnúť, že celková podnikateľská aktivita v obci v porovnaní
s priemernými ukazovateľmi rozvoja podnikania v SR je slabšia, aj napriek pôsobnosti
viacerých fyzických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia, ktoré
poskytujú rôzne služby v obci i mimo obce.
B. EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽSTVA

Od roku 1989 sa na vývoji zamestnanosti začalo výrazne prejavovať spomalenie
dynamiky hospodárskeho rastu. Likvidácia pracovných miest v dôsledku transformačných
a reštrukturalizačných procesov nebola kompenzovaná vytváraním nových pracovných
miest v ozdravených častiach hospodárstva.
Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001 žilo v obci Rabčice

1812

evidovaných obyvateľov. Z analýzy ekonomickej aktivity obyvateľstva vyplýva, že
z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku (1134 občanov) pracovalo 71,16%
(807 občanov) a 3,2% obyvateľstva obce v poproduktívnom veku.
Z hľadiska hospodárskeho rozvoja obce má najväčší význam práve ekonomicky
aktívna zložka obyvateľstva. Priemerný ukazovateľ podielu ekonomicky aktívneho
obyvateľstva v obci na celkovom počte obyvateľov za posledné roky predstavuje okolo
65,58%, pričom vyšší podiel dosahujú muži, nižší ženy. Významná časť ekonomicky
aktívnych obyvateľov odchádza za prácou mimo obec do blízkeho okolia, ale aj do sídiel
mimo regiónu, okresu, kraja i zahraničia – takmer 47,7%.
Reštrukturalizácia ekonomiky od konca osemdesiatych rokov mala významný dopad
aj na zamestnanosť obyvateľstva v obci. Zmeny sa dotkli predovšetkým väčšiny
priemyselných

odvetví.

v elektrotechnickom

V súčasnosti

priemysle,

je

strojárskom

najviac

obyvateľov

a stavebnom

priemysle

zamestnaných
(342

osôb).

Z ostatných odvetví má ešte významné postavenie odvetvie veľkoobchodu, maloobchodu
, poľnohospodárstvo a doprava - 105 osôb.
Tabuľka 8: Bývajú obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania
a podľa odvetvia hospodárstva v roku 2001
Odvetvie hospodárstva
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Rybolov, chov rýb
Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie
Doprava, skladovanie a spoje

muži
25
13
7
106
1
110
14
9
25

Ekonomicky aktívne osoby
odchádza do
ženy
spolu
zamestnania
15
40
5
10
23
14
1
2
2
117
223
149
1
9
119
100
28
7
4

42
16
29

24
10
19
19
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Peňažníctvo a poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Exteritoriálne organizácie a združenia
EA bez udania odvetví
Spolu

1

0

1

1

9

4

13

11

16
9
2
6
95
442

13
33
17
8
99
365

29
42
19
14
194
807

18
14
11
4
3
385

Zdroj: OcÚ Rabčice

Graf 6: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia

45%

aktívny muži
55%

aktívne ženy
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Tabuľka 9: Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa spoločenskej skupiny, podľa veku
a pohlavia v roku 2001
Zamestnanec pracuj. za mzdu, plat, iný druh odmeny
Vek
15 - 19
muži
ženy
spolu
20 - 29
muži
ženy
spolu
30 - 39
muži
ženy
spolu
40 - 49
muži
ženy
spolu
50 - 54
muži
ženy
spolu
55 - 59
muži
ženy
spolu
60 - 64
muži
ženy
spolu
65+
muži
ženy
spolu
Úhrn
muži
ženy
spolu
v%

Členovia

Podnikatelia

u iného
produkčných
bez
so
Zamestnávat.
družstiev
Zamestn. Zamestn.

Vypomáh. Ostatní Ekonomicky aktívni
v rodin.
a
z toho
podniku nezistení spolu
robotníci

v štátn.
podniku

v súkrr.
podniku

v družst.j
organizácii

0
4
4

4
11
15

0
0
01

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
5
7

7
20
27

4
15
19

37
36
73

71
48
119

2
3
5

6
1
7

0
1
1

14
1
15

7
0
7

0
0
0

22
52
74

159
142
301

123
71
194

31
33
64

40
21
61

7
7
14

1
1
2

0
0
0

18
2
20

5
1
6

0
0
0

27
31
58

129
96
225

85
52
137

25
24
49

19
21
40

3
1
4

1
2
3

0
0
0

6
0
6

1
1
2

0
0
0

31
24
55

86
73
159

43
46
89

14
11
25

12
7
19

1
1
2

0
0
0

0
0
0

0
1
1

1
0
1

0
0
0

9
9
18

37
29
66

24
18
42

9
2
11

2
0
2

2
1
3

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6
0
6

20
3
23

11
2
13

2
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
2

1
0
1

1
0
1

0
0
0

1
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1
3

1
1
2

119
110
229
28,4

148
108
256
31,7

16
14
30
3,7

10
4
14
1,7

14
2
16
2

0
0
0
0

97
122
219
27,1

442
365
807
100

292
206
498
61,7

0
38
1
4
1
42
0,1
5,2
Zdroj: OcÚ Rabčice
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Graf 7: Ekonomicky aktívne obyvateľstvo obce Rabčice v roku 2001 v %

zamestnanci v
štátnych
podnikoch

v%

zamestnanci v
družstvách
27%

súkromní
podnikatelia

28%

2%

4%
32%

zamestnanci v
súkromných
podnikoch

7%

zamestnanci u
iných
zamestnávateľov
ostatní/nezistení
Celkovú

situáciu

v ekonomickej

aktivite

obyvateľstva

obce

dokresľuje

i stav

nezamestnanosti. Vývoj nezamestnanosti vo všeobecnosti zaznamenáva mierne klesajúci
trend. Zlepšovanie situácie je výsledkom priamych zahraničných investícií, ktoré sú
hlavným zdrojom tvorby nových pracovných miest. Absolútny počet evidovaných
nezamestnaných obyvateľov v obci prezentuje nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 10: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v obci Rabčice v r. 2001-2006
Ukazovateľ/Roky
Počet nezamestnaných

2001
171

2002
159

2003
147

2004
131

2005
112

2006
89

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo
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Graf 8: Vývoj nezam

estnanosti v r.
2001-2006
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Graf 9: Miera nezamestnanosti v r. 2001-2006
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C. ROZPOČET OBCE, ŠTRUKTÚRA MAJETKU A CUDZÍCH ZDROJOV
Obecná samospráva môže ovplyvniť ekonomický rozvoj v obci viacerými spôsobmi:
•

finančnými zdrojmi, ktorými disponuje v príjmovej časti rozpočtu,

•

majetkom, ktorým disponuje a ktorý používa na zabezpečenie výkonu obecnej
samosprávy,

•

vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania v obci pre podnikateľské subjekty
budovaním technickej infraštruktúry, využívaním regulačných ekonomických
a iných nástrojov,

•

koordinačnou činnosťou, ktorou môže usmerňovať a ovplyvňovať podnikateľské
aktivity a aj ostatných podnikateľských subjektov v obci a v jej okolí.

Obec

môže

priamo

ovplyvňovať

ekonomický

rozvoj

prostredníctvom

rozpočtu

a využitia obecného majetku. Fiškálna decentralizácia prebiehajúca v ostatnom období
spolu s postupným prenesením kompetencií na vyššie územné celky a obecné samosprávy
výrazne zvyšujú zodpovednosť obecnej samosprávy a rozširujú oblasti, v ktorých môže
obec plniť svoje úlohy.
Ročný rozpočet obce je základným finančným plánom, ktorý obec každoročne
vypracováva a schvaľuje. V ročnom rozpočte vystupujú dve základné zložky a to ročné
rozpočtové príjmy a ročné rozpočtové výdaje.
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Príjmy rozpočtu obce
Stále príjmy obce zabezpečujú predovšetkým daňové príjmy, a to podielové i miestne
(vrátane poplatkov). Minimálnym príjmom obce sú príjmy z využívania obecného majetku.
Príjmy rozpočtu obce Rabčice sú tvorené nasledovnými položkami:


podielové dane – tvoria rozhodujúcu zložku príjmov obce, určujú podiel obce na
daniach štátneho rozpočtu,



miestne dane a poplatky,



príjmy z využívania obecného majetku,



dotácie.

Výdaje rozpočtu obce
Výdavková

časť

rozpočtu

obce

charakterizuje

prístupy

obecnej

samosprávy

k napĺňaniu samosprávnych kompetencií, a to pri dodržiavaní dvoch základných princípov:
 racionálnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami,
 preferovaní rozvojových potrieb obce.
Výdavky rozpočtu obce predstavujú predovšetkým výdavky bežného rozpočtu obce,
ktoré zabezpečujú plnenie funkcií obecnej samosprávy. Výrazný vplyv na zvyšovanie
výdavkov bežného rozpočtu má rast cien energií, telekomunikačných, poštových služieb,
kancelárskych potrieb a materiálu.
Výdavky rozpočtu obce boli v posledných rokoch členené nasledovne:


mzdy a odvody,



energie,



odvoz odpadu,



opravy a údržby,



pohonné hmoty,



kancelárske výdavky,



telefón, poštovné,



ostatné výdavky.
Tabuľka 11: Obecný rozpočet v rokoch 2000 až 2006

Rozpočet obce

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Príjmy (tis. Sk)

3355

5938

9971

18002

18410

19875

23527

Výdaje (tis. Sk)

3355

5938

9971

18002

18410

19875

23527

Saldo (tis. Sk)

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: OcÚ Rabčice
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Graf 10: Vývoj rozpočtových príjmov a výdajov v rokoch 2000-2006
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4. SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA
Občianska vybavenosť, resp. sociálna infraštruktúra vytvára v obci podmienky pre
kvalitu života obyvateľstva. Preto snaha a zámery obce Rabčice predovšetkým k rozvoju
sociálnej infraštruktúry, aby mohla vytvárať kvalitnú spoločenskú, kultúrnu a obytnú
funkciu.
A. DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND
Možnosti bývania a stavania rodinných domov a bytového fondu sú kľúčové faktory,
ktoré ovplyvňujú demografický vývoj obce, rozvoj obce a napĺňajú základnú obytnú
funkciu obce.
V obci bol podľa výsledkov sčítania k 26.5. 2001 nasledovný stav bytového fondu:


443 rodinných a bytových domov,



4 ostatné budovy.
Tabuľka 12: Domy, byty a ukazovatele bývania v obci Soblahov v roku 2001
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Počet
Domov spolu
Trvale obývaných domov
v%
v tom vlastníctvo:
štátu
bytového družstva
obce
fyzickej osoby
právnickej osoby
ostatných
s 1-2 nadzemnými podlažiami a nezistené
s 3-4 nadzemnými podlažiami
s 5+ nadzemnými podlažiami
Ubytovacích zariadení bez bytu
Neobývaných domov
z toho: určených na rekreáciu
Priemerný vek domu
Bytov spolu
v tom: trvale obývané
v%
z toho družstevné
byty vo vlastníctve občana v bytovom dome
neobývané
neobývané z dôvodu zmeny užívateľa
neobývané, určené na rekreáciu
neobývané, uvoľnené na prestavbu
neobývané, nespôsobilé na bývanie
neobývané po kolaudácii
neobývané v pozostalostnom alebo súdnom konaní
neobývané z iných dôvodov
nezistené
Trvale obývané byty:
Materiál nosných múrov: kameň, tehly
drevo
nepálené tehly
ostatné a nezistené
Veľkosť bytu: 1 obytná miestnosť
2 izby
3 izby
4 izby
5+ izieb
Bývajúcich osôb
Počet CD
Počet HD
Obytné miestnosti
Počet osôb na 1: byt
obytné miestnosti
CD
HD
Obytná plocha bytu v m2
Celková plocha bytu v m2
Priemerný počet:
- m2 obytnej plochy na 1 byt
- m2 celkovej plochy na 1 byt
- m2 obytnej plochy na 1 osobu
- obytných miestností na 1 byt

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond
spolu

443
362
99,2

2
2
0,5

2
1
0,3

447
365
100

0
0
0
347
5
362
0
81
20
32
445
364
96,6
0
0
81
4
21
4
26
0
3
23
0

0
0
0
0
2
1
1
0
0
42
12
12
3,2
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
0
4
2
1
0,3
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
357
8
364
1
82
20
32
459
377
100
11
86
4
21
4
27
0
3
23
0

285
60
2
17
12
95
128
50
794
1763
498
405
1228
4,84
1,44
3,54
4,35
202789
32588

12
0
0
0
2
0
9
1
0
47
16
16
3,92
1,42
2,94
2,94
523
772

1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
10
1
0,1
1
1
180
300

298
60
2
17
14
95
137
51
80
1811
515
422
1271
4,8
1,42
3,52
4,29
20981
33660

43,6
64,3
11,1
2,75

180
300
180
10

55,7
89,3
11,6
3,37

55,7
89,5
11,5
3,37

33
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Zdroj: ŠÚ SR – KS Žilina

Graf 11: Štruktúra domového fondu v obci (obývané, neobývané a určené na rekreáciu)

trvale obývané
domy

14%
4%

určené na
rekreaciu
82%

ostatné neobývané
domy

Graf 12: Štruktúra bytového fondu v obci

18%
trvalé obyvané
neobývané
82%

V súčasnosti je v obci 585 budov: z toho 60 rekreačných chát
a chalúp, 486 rodinných domov, 3 bytové domy , 48 neobývaných
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Tabuľka 13: Trvale obývané byty podľa druhu budovy, podľa obdobia výstavby a kategórie bytu
v roku 2001
Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond
spolu

z celku

2
0
4
97
62
58
39
263
95,6
72

0
0
0
11
0
0
0
11
4
91,7

0
0
0
0
0
0
1
1
0,4
100

2
0
4
108
62
58
40
274
100
72,7

z celku

1
2
14
8
4
4
33
97,1
9,1

0
0
1
0
0
0
1
2,9
8,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
15
8
4
4
34
100
9

z celku

2
8
10
100
2,7

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
8
10
100
2,7

z celku

4
4
16
35
59
100
16,2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4
4
16
35
59
100
15,6

7
4
24
154
70
62

0
0
0
12
0
0

0
0
1
0
0
0

7
4
24
166
70
62

Obdobie výstavby
I. Kategória
1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie
II. Kategória
1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie
III. Kategória
1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie
IV. Kategória
1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2001
spolu
%
% danej kategórie
Úhrn
1899 a nezistené
1900 - 1919
1920 - 1945
1946 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
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1991 - 2001
spolu
%
Úhrn - z toho 1996 - 2001

43
366
96,6
20

0
12
3,2
0

1
1
0,3
1

44
377
100
21

Zdroj: ŠÚ SR – KS Žilina

Graf 13: Bytový fond v členení podľa kategórií v % - rok 2001

3%

16%

I. kategoria

9%

II. Kategoria
III. Kategoria
72%

IV. Kategoria

V bytovom fonde prevažujú byty I. kategórie (72%) najmenšie zastúpenie 2,7 %majú
byty III. kategórie. Rozhodujúcu časť bytového fondu tvoria rodinné domy (96,6%) a
väčšina z nich pochádza z obdobia výstavby v rokoch 1946 – 1970. Celoslovenský jav
zobrazujúci pokles výstavby po roku 1970 bol zaznamenaný aj v štatistických údajoch
obce Rabčice. Tento jav sa predovšetkým odráža v ukazovateli priemerný vek bytového
fondu obce, ktorý dosahuje hodnotu 42 rokov. Tento ukazovateľ potvrdzuje menej
uspokojivý stav bytového fondu obce. V súčasnosti sa obec snaží negatívny priebeh
štruktúry bytového fondu zvrátiť podporou výstavby nových rodinných domov, čím sa
chce priblížiť k cieľu udržať mladých ľudí v obci.
Graf 14: Veková štruktúra bytového fondu v roku 2001
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2%
1899 a nezistené

1%
12%
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6%

16%
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1946-1970
44%

19%

1971-1980
1981-1990
1991-2001

Tabuľka 14: Vybavenie trvale obývaných bytov v obci - rok 2001

Vybavenie
Bytov spolu
z toho:
s plynom zo siete
s vodovodom
v byte
mimo bytu
bez vodovodu
nezistené
s kanalizáciou
prípojka na kanalizačnú sieť
septik (žumpa)
so splachovacím záchodom
s kúpeľňou alebo sprchov. kútom

bytov
377

Počet
osôb v bytoch
1811

0

0

360
1
9
7

1 771
1
13
24

0
338
316
328

0
1 713
1 664
1 699

Zdroj: ŠÚ SR – KS Žilina

Tabuľka 15: Spôsob vykurovania trvale obývaných budov – rok 2001
Spôsob vykurovania
Ústredné kúrenie diaľkové
Ústredné kúrenie lokálne
na pevné palivo
na plyn
elektrické
Etážové kúrenie
na pevné palivo
na plyn
ostatné
Kachle
na pevné palivo

bytov
0
258
247
0
10

Počet
osôb v bytoch
0
1 435
1386
0
43

19
0
7

92
0
25

68

183
30
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elektrické
plynové
ostatné

0
0
5
1
377

Iné
Spolu

0
0
13
5
1 811

Zdroj: ŠÚ SR – KS Žilina

Tabuľka 16: Obývanosť trvale obývaných bytov

Počet osôb
v byte

1 izba
7
2
3
1
0
0
1
14
3,7

1
2
3
4
5
6
7+
spolu
%

2 izby
28
23
13
8
5
9
9
95
25,2

Trvale obývané byty podľa veľkosti
3 izby
4 izby
5 + izieb
12
1
1
18
2
2
15
2
4
19
7
5
16
12
19
25
10
16
32
17
33
137
51
80
36,3
13,5
21,1

spolu
49
47
37
40
52
60
92
377
100

Zdroj: ŠÚ SR – KS Žilina

Štruktúru bytového fondu tvorí 477 domov, z ktorých je 365 trvale obývaných.
Ostatné sú definované ako neobývané rodinné domy (82), z ktorých je 20 budov určených
na rekreáciu.

Z hľadiska vlastníckych vzťahov je prevažná časť vo vlastníctve fyzických

osôb (357 budov).
Z pohľadu typu výstavby prevládajú domy s 1-2 nadzemnými podlažiami (364 budov).
Podľa počtu izieb a počtu osôb v byte je úroveň bývania v obci dostatočná. Z uvedených
štatistík vyplývajú nasledovné závery o úrovni bývania a vybavenosti bytov:


4,8 trvalo bývajúcich osôb na 1 obývaný byt,



55,7 m2 obytnej plochy na 1 byt,



89,3 m2 celkovej plochy na 1 byt,



11,6 m2 obytnej plochy na 1 osobu,



3,37 obytných miestností na 1 byt.

Základným zámerom v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho
zložkách. Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení
verejných a súkromných aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je
nutné pri tom z dokumentov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a miestnych
územnoplánovacích podkladov.

B. ŠKOLSTVO A VZDELANIE

V obci sa nachádza materská škola a plne organizovaná základná škola (ročníky 1.-9.)
pre deti obce Rabčice. História základnej školy sa začala datovať v roku 1656. V roku
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2004 bola zahájená v školskom areáli výstavba telocvične, ktorá bola sa plánuje ukončiť
v roku 2008.
V roku 2002 sa miestna základná škola stala samostatnou rozpočtovou organizáciou
s právnou subjektivitou. V ďalšom roku nastalo zlúčenie miestnych školských zariadení,
t.j. základnej a materskej školy, ktorá bola premiestnená do priestorov školskej družiny.
Takýmto spôsobom sa riešilo neefektívne využívanie pôvodných priestorov budovy
materskej školy, ktorá bola postavená v akcii „Z“.
Tabuľka 17: Počet detí navštevujúcich miestne školské zariadenia
zariadenie

Školský rok

základná škola

materská škola

školská družina

2004/2005

327

52

0

2005/2006

328

55

0

2006/2007

334

55

0

V súčasnosti v školských zariadeniach obce pôsobia pedagogickí i nepedagogickí
pracovníci, ktorých štruktúru uvádza nasledujúca tabuľka:
Tabuľka 18: Počet školských pracovníkov v šk. roku 2006/2007
Zamestnanci

zariadenie
základná škola

materská škola

školská jedáleň

pedagogickí zamestnanci

21

4

0

nepedagogickí zamestnanci

5

1

4

Priestorový

potenciál

objektu

školy

a znalosti

a skúsenosti

pedagogických

a nepedagogických pracovníkov umožňujú organizovať a koordinovať činnosť viacerých
záujmových krúžkov a spoločenských hier:


Spevácko – tanečný



gitarový



prírodovedný



šikovných rúk



mažoretky



anglický jazyk



športové hry (strelecký, stolno- tenisový, futbalový,)



modelársky



výtvarný



počítačový

Okrem uvedeného sú každoročne v priebehu školského roka organizované rôzne
záujmové činnosti, ako napr. karneval, MDD, MDŽ, posedenie pri jedličke, Mikuláš,
32

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 - 2013

PLÁN HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE RABČICE
olympiády – zemepisná, angličtina, recitačné súťaže – Šaliansky, Maťko, Rozprávkové
vretienko, Hviezdoslavov Kubín, matematická pytagoriáda, biblická olympiáda, športové
súťaže – bežecký, atletický, stolný tenis, futbal, strelecký

C. ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko, ani

ordinácia praktického lekára pre

dospelých. Obyvatelia preto využívajú zdravotnícke služby blízkej susednej dediny Rabča
a okresného

mesta Námestovo, čo pohodlne umožňuje aj výhodnosť dopravného

spojenia. V prípade potreby odbornej starostlivosti o starších občanov v súčasnosti
obyvatelia využívajú tzv. opatrovateľskú službu, ktorá je pod správou Spoločný obecný
úrad Zákamenné so sídlom v Námestove.

5. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA OBCE
Technická infraštruktúra predstavuje veľmi dôležitý faktor pôsobiaci na ekonomický
rozvoj

obce.

Vytvára

podmienky

pre

kvalitné

bývanie

obyvateľstva,

rozvoj

podnikateľských aktivít v obci a okolí a poskytuje dôležité služby pre obyvateľov.
A. ENERGETICKÉ SIETE
Zásobovanie elektrickou energiou
Obec Rabčice je napojená vzdušnou VN linkou č. 1303 (AIFe 3x50) z elektrickej
stanice

110/22

kV

Vavrečka.

Elektrická

energia

je

rozvádzaná

VN

vedením

umiestneným v severozápadnom okraji obce. Z VN linky sú napojené na odbočky
transformátorové stanice (TS) ako koncové. Vedenia sú vzdušné a v intraviláne
káblové (TS 07 až TS 10). Po stožiaroch NN vedenia sú prevedené aj rozvody
vonkajšieho obecného osvetlenia, napojeného z rozvádzačov RVO pri trafostaniciach.
Súčasne rozvody postačujú len pre dnešnú zástavbu.

B. INŽINIERSKE SIETE
Inžinierske siete vytvárajú základný predpoklad pre rozvoj podnikateľských aktivít
v obci. Ide o finančne náročné investície, pre ktoré obec nedisponuje dostatočnými
finančnými

prostriedkami.

V obci

nie

sú

inžinierke

siete

vybudované

kompletne

a v budúcnosti sa počíta s ich dobudovaním.
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Zásobovanie pitnou vodou
V Obci Rabčice je vybudovaný obecný vodovod. Akumulácia vody je riešená v dvoch
dvojkomorových vodojemoch s objemom 2x100m3 pre hornú časť obce a 2x150m3 pre
dolnú časť obce s prívodom z vodojemu 2s100 m3. Zdrojom vody sú tri pramene Palkovič
1a,1b,1c, s mi. Výdatnosťou 5,4l/s. Vodovodná sieť je vybudovaná etapovito v troch
stavbách – vetvách a to hlavne z tlakového PVC potrubia a PE potrubia DN 150,110a 2“.

Kanalizačná sieť
Verejná kanalizačná sieť v obci nie je vybudovaná splaškové vody sú likvidované
v súkromných žumpách. Naša obec je zaradená do projektu odkanalizačného programu
Hornej Oravy, ktorú má na starosti Oravská vodárenská spoločnosť, v ktorej akcionármi
sú všetky okolité obce.

C. DOPRAVNÉ SIETE A DOPRAVNÉ SYSTÉMY
Cestná infraštruktúra
Obec leží cca 20 km južne od mesta Námestovo. Z dopravného hľadiska obec leží
mimo hlavnú cestnú sieť. Obec Rabčice je napojená na nadradený dopravný systém – na
cestu I/78 (Or. Podzámok – Or. Polhora, št. hranica) cestou III/52014.
Rabčice sa rozprestierajú pozdĺž štátnej cesty III. Triedy č. 52014, ktorá sa za obcou
končí. 3tátna cesta, ktorá vedie Z Rabče má šírku 5-5,5 m s krajnicami 0-0,5 m. Povrch
vozovky štátnej cesty je živičný (asfaltový koberec) pomerne dobrej kvality. Krajnice
pokiaľ sa nachádzajú sú štrkové. Na jestvujúcich komunikáciách je nutné previesť
povrchovú úpravu vozoviek rozprestretím nového živičného krytu, kde bude možné
upraviť oblúky (body dopravnej kolízie). Miestne jednopruhové komunikácie je potrebné
rozšíriť a spevniť povrchovú štruktúru ciest. Je potrebné zabezpečiť funkčnosť dažďovej
kanalizácie.
Autobusová doprava
Autobusová doprava v súčasnosti zodpovedá potrebám obsluhy obce vrátane nárokov
na zamestnaneckú aj školskú dochádzku z obce. Hromadnú dopravu zabezpečuje SAD
Námestovo, v súčasnosti obstaráva pohyb cestujúcich linkovými autobusmi prímestskej
dopravy. Osová poloha cesty a rozmiestnenie zastávok zabezpečujú ich optimálnu pešiu
dostupnosť. Časové medzery autobusovej dopravy cez deň sú cca 1 hodina.
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Osobná doprava
Dopravný systém v obci nemá vyriešené parkovanie aut mimo vlastné dvory rodinných
domov, malý počet parkovacích miest je pri najdôležitejších zariadeniach občianskej
vybavenosti. Počet požadovaných parkovacích miest pre výhľad 1:3,5 automobilizácie je
90 miest a to pri futbalovom ihrisku 30 miest na státie, centrum 20 statí, kúpalisko 15
státi, vlek 15 státi a na konci dediny uvažujeme vybudovať 10 miest na státie.

C. TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE
Telekomunikácie
Po telekomunikačnej stránke prislúcha obec Rabčice do primárnej oblasti Martin
s digitálnou telefónnou ústredňou Martin: typ – technologia 12 Martin. Z automatickej
digitálnej telefónnej ústrednej je do obce Rabčice zemnou úložnou kabelážou privedený
metalický telefónny kábel.
káblami.

Miestne rozvody sú napojené vzdušnými rozvodmi závesnými

Digitálna ústredňa je schopná pokryť ďalšie požiadavky na nové telefónne

prípojky v obci Rabčice . Na túto ústredňu sú pripojení jednak analógoví účastníci a taktiež
digitálni účastníci využívajúci sieť ISDN.

Mobilná sieť
Rozvoj mobilnej telekomunikačnej siete zabezpečujú v súčasnosti traja operátori, a to
Orange Slovensko a.s., T - Mobile a.s. a Telefónica O2 Slovakia s.r.o. Tieto spoločnosti
zabezpečujú pre svojich užívateľov pokrytie signálom GSM. Územie obce Rabčice
plošne

pokryté

signálom

GSM

spomínaných

prevádzkovateľov

mobilných

je
sietí

prostredníctvom prenosových staníc.

D. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Obec Rabčice realizuje separáciu komunálneho odpadu v týchto kategóriách:


plasty,



papier,



textil,



sklo,



elektronický odpad,



nebezpečný odpad.

Komunálny odpad obec likviduje prostredníctvom zmluvných vzťahov s firmami
oprávnenými na likvidáciu odpadu. Odvoz zabezpečuje v súčasnosti firma OMOSS spol.
s.r.o. Trstená. Likvidáciu odpadu zabezpečujú Technické služby mesta Námestovo,
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ktoré sú prevádzkovateľom skládky odpadov. TKO Zubrohlava, prostredníctvom
Združenia Biela Orava v Breze. Z obce sa vyváža komunálny odpad pravidelne,
rozbehnutý je aj separovaný zber a to nasledovne: 2 x do roka nebezpečný odpad
prostredníctvom firmy EKORAJ z Námestova, 2 x do raka Kovový odpad, papier
prostredníctvom základnej školy, 1 x do mesiaca zber skla a 1 x do mesiaca zber
plastov.

6. SPOLOČENSKÉ A KULTÚRNE AKTIVITY V OBCI
Kultúrna činnosť patrí medzi hlavné oblasti, ktoré spadajú pod správu obce. Je nutné
ju podporovať, aby pozitívne vplývala na úroveň obyvateľstva, ale prestavovala aj
možnosti relaxácie a spestrenie života. Spoločenský a kultúrny život sa v obci rozvíja
pôsobením viacerých záujmových združení, spolkov a organizovaním kultúrnych podujatí
a akcií.
Umelecké združenia
 Folklórna skupina Rovňan
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Folklórny súbor (FS) bol založený v roku 1983. S primáškou Valériou Baľakovou.
Samostatne i s kolektívom vystupovali manželia Ján a Angela Tropkovci. Ján hral na
heligonke a Angela spievala rabčické piesne.
Staré obyčaje sú živé práve vďaka folklórnym skupinám a jednotlivcom, ktorí vo svojej
činnosti čerpajú
a spoločenské

z bezodnej studnice krás ľudového umenia. Ťažko spočítať vystúpenia
akcie,

pri

ktorých

FS

Rovňan

spoluúčinkovala,

alebo

programy

a zvykoslovné pásma, ktoré od roku 1983 sama vytvorila a zrealizovala. FS nikdy nechýba
pri akciách, ktoré organizuje Obecný úrad v Rabčiciach, či je to už stavanie mája, Deň
matiek, sv. Mikuláš, pri stretnutia dôchodcov alebo jubilantov.


Detský folklórny súbor Kašunka

Bola založená v roku 1985. v roku 1989 tento detský súbor vystupoval s pásmom
hudby, spevov a tancov na Plese Oravcov v Bratislave, kde mal veľký úspech. Súrob
vystupuje na Podrozáčských folklórnych slávnostiach v Zuberci, na festivaloch v Detve,
Martine, na regionálnych súťažiach v Žiline, a na obecných podujatiach ako sú: deň
učiteľov, MDŽ, deň matiek, karnevaly, posedenia dôchodcov, rôzne oslavy a jubilea.



Mladý heligón

Jeho vznik sa datuje v roku 2002 a zoskupuje mladšiu generáciu, ktorá vystupuje
nielen v obci na rôznych podujatiach, ale i mimo nej na rôznych súťažiach. Je pod
vedením Miroslava Tropeka. Vydali už 3 CD nosiče a krstným otcom je skupina Drišľak.
Spolky a záujmové združenia
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 Dobrovoľný

hasičský

zbor

(DHZ)

Hasičstvo má v obci dávnu históriu. Jeho vývoj sa datuje od roku 1926. Mal 33 členov
a predsedom bol Štefan Slovík – starosta obce. V roku 2004 sa premenoval na Hasičský
spolok. Predsedom sa stal dlhoročný a skúsený dobrovoľný hasič – Slovík Kornel. Spolok
má 41 členov. Najstarší člen má 81 rokov a najmladší má 24 rokov.



Slovenský zväz včelárov

-

má dlhoročnú tradíciu v obci, ktorú už niekoľko rokov vedie Anton Bubliak. Pomáha
včelárm zabezpečovať nákup liekov pre včelstvá, ale tiež organizuje rôzne
stretnutia včelárov v rámci obce i mimo nej.



Poľovnícke združenie

- pôsobí na území 2266 ha, z toho lesný fond zaberá 1036 ha a pôdny fond
1220 ha. V rokoch 1995-2004 jeho členovia vystavovali trofeje na viacerých
oravských poľovníckych súťažiach

7. CESTOVNÝ RUCH
Cestovný ruch je významným a nepopierateľným aspektom ekonomického rozvoja
príslušného regiónu, pretože vytvára pracovné príležitosti pre skupiny obyvateľov, zvyšuje
príjmy, stimuluje kapitálové investície, vytvára príležitosti pre rozvoj malých a veľkých
podnikov.
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Región Oravy vyznačujúci sa prírodným bohatstvom, historickým a kultúrnym dedičstvom
a oblasťami s vysokou kvalitou životného prostredia je jedným z centier cestovného ruchu
a rekreácie celoštátneho

i medzinárodného významu. Existujú tu vynikajúce podmienky

pre horský turizmu a rekreáciu v CHKO Horná Orava, pobyt pri vodných nádržiach –
Oravská Priehrada a kúpeľný turizmus – Kúpele Slaná Voda a taktiež kultúrno – historické
pamiatky – Oravský Hrad a mnohé iné zaujímavosti. Dnešný stav ubytovania na súkromí
je v Rabčiciach minimálny – 30 lôžok, žiadna stravovacia kapacita pre hostí. Rabčice ešte
nie sú pripravené na rozvoj cestovného ruchu na Orave. Osobitými zariadeniami
cestovného

ruchu

v Rabčiciach

budú

zariadenia

agroturistiky

organizované

novou

priestorovou trasou nad sídelným útvarom, zariadenia typu rodinných fariem založené na
salašníctve a pastve oviec či HD na holiach katastrálneho územia.

II.

SWOT ANALÝZA OBCE SOBLAHOV
Swot analýza obce Rabčice bola použitá ako metóda, ktorá vychádza:


z analýzy doterajšieho vývoja,



súčasného stavu obce s uvedením jeho silných stránok,



súčasného stavu obce s uvedením jeho slabých stránok,



jeho potenciálnych rozvojových zdrojov – príležitostí (šancí),



jeho potenciálnych ohrození rozvojových zámerov – hrozieb (rizík).
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Pre definovanie základných prvkov SWOT analýzy obce boli využité:


poznatky z doterajšieho vývoja a súčasného stavu vybavenia obce,



rozvojové zámery obce,



strategické ciele, ich priority a opatrenia.

Silné stránky obce predstavujú potenciálne faktory ďalšieho rozvoja obce vo všetkých
základných

oblastiach.

Vytvárajú

východiskovú

základňu

pre

stanovenie

reálnych

rozvojových cieľov.
Slabé stránky obce predstavujú limitujúce faktory rozvojových zámerov a oblastí, na
ktoré treba sústrediť pozornosť orgánov samosprávy.
Príležitosti (šance) sú faktormi, ktoré umožňujú pri ich využití naplnenie rozvojových
zámerov obce, ich reálnosť a urýchlenie. Poznanie reálnych príležitostí je východiskom
stanovenia splniteľných rozvojových cieľov.
Ohrozenia (riziká) predstavujú skutočnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť resp.
spomaliť realizáciu strategických cieľov rozvoja obce. Dôsledná analýza možností vzniku
rizík na celospoločenskej i komunálnej úrovni predstavuje predovšetkým analýzu možností
pri zabezpečovaní finančných zdrojov.
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POLOHA OBCE A JEJ HOSPODÁRSKY ROZVOJ

SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY



výhodná geografická poloha,



priaznivá poloha obce vzhľadom na
regionálne i nadregionálne póly rozvoja,



blízkosť hlavného uzla regiónu – mesta
Námestovo
nedostatok finančných prostriedkov



výhodnosť dopravného spojenia



atraktívnosť prostredia prírodnými

smerujúcich k podpore občianskej

danosťami a bohatým poľovným revírom,

vybavenosti a bytovej výstavby,



vhodné prírodné podmienky pre budovanie





budovaní občianskej infraštruktúry,

cykloturistických trás a turistických
chodníkov,




existencia vhodných plôch pre budovanie
oddychových zón



čiastočne nejasné vlastnícke pomery
k pozemkom,



prebiehajúce spracovávanie Registra

potreba využitia úverových zdrojov pri

administratívna náročnosť a malá
podpora zo strany VÚC a štátu.

obnovnej evidencie pozemkov,


čiastočne vyjasnené vlastnícke vzťahy
k pozemkom v obci,



priaznivé podmienky obce pre rozvoj
obytnej funkcie.
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OHROZENIA

PRÍLEŽITOSTI



nedostatok finančných prostriedkov
potrebných k obnove a dobudovaniu



využitie katastrálneho územia obce pre
bytovú, občiansku, spoločenskú

technickej infraštruktúry v obci,


spomalenie rozvoja technickej

i podnikateľskú výstavbu,


rozvoj priemyselnej zóny okresného mesta
a k tomu sa vzťahujúca ponuka voľných

infraštruktúry,


k rozvoju občianskej a technickej

možnosť využitia prírodného a vidieckeho

vybavenosti podporujúcej rozmach

prostredia na aktivity v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu.

nedostatočný objem obecného
investičného kapitálu potrebného

pracovných miest pre obyvateľov obce,


administratívnej bariéry spôsobujúce

obce,


administratívna náročnosť pri získavaní
finančných prostriedkov zo štátnych
dotácií a z fondov EÚ.

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ĽUDSKÉ ZDROJE

SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY



takmer jednotná národnostná
a náboženská štruktúra obyvateľov,





možnosť vzdelávania v obci i v meste



obyvateľstva (rast počtu obyvateľov

dostatočné dopravné spojenie do

v poproduktívnom veku a pokles

zamestnania, škôl, na kultúrne, športové

obyvateľov v predproduktívnom veku),


nepriaznivá vzdelanostná štruktúra

predpoklady priaznivého demografického

v obci spôsobená migráciou

a migračného vývoja počtu obyvateľstva,

vzdelaného obyvateľstva do väčších

veľké zastúpenie ekonomicky aktívnych

miest,

osôb, pomerne vysoká zamestnanosť



v obci,


zhoršovanie vekovej štruktúry

Námestovo

a iné podujatia,




málo pracovných príležitostí priamo
v obci.

dlhodobo relatívne nízka miera
nezamestnanosti.

PRÍLEŽITOSTI



podpora bytovej výstavby, rast bytového

OHROZENIA



nepriaznivý ekonomický a sociálny
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fondu obce,

vývoj v spoločnosti,



zvýšenie úrovne vzdelávania v obci,



spolupodieľanie sa na vytváraní nových

zabezpečenie rodiny – riešenie

pracovných príležitostí,

problémov migráciou obyvateľstva,



zvyšovanie kvality zdravotníckeho





zabezpečenia,


ohrozené existenčné podmienky pre

nezamestnanosť, odchádzanie za
prácou,

rozvíjanie úrovne sociálnej infraštruktúry



zhoršujúca sa veková štruktúra
obyvateľstva (rast indexu starnutia).

vybudovaním sociálneho zariadenia pre
starších občanov obce,


vybudovanie tzv. zelených zón - rekreácie
a oddychu, detských a športových ihrísk.

ENVIRONMENTÁLNE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE OBCE

SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY



narastanie individuálnej automobilovej
a motocyklovej dopravy,



kvalitná legislatíva pre nakladanie
s komunálnym a separovaným odpadom,



funkčný systém zberu a odvozu



kanalizácie a absencia ČOV,


kompostovacieho zariadenia

bohatý prírodný potenciál obce, lokality

k zhodnocovaniu biologicky

vhodné na rekreáciu, existencia
prirodzenej lesnej vegetácie,


relatívna zachovalosť životného prostredia,



typický charakter vidieckeho osídlenia,



dostatok priestorov pre budovanie tzv.
zelených zón rekreácie a oddychu,

neexistencia zberného dvora pre
separovaný zber a obecného

komunálneho odpadu,


potreba dobudovania splaškovej

rozložiteľného odpadu,


nedostatočný systém zhodnocovania
vyseparovaných zložiek odpadu,



všeobecný nezáujem znečisťovateľov
na zlepšovaní ŽP a odstraňovaní príčin,



nedostatočná informovanosť občanov
o stave ŽP,

OHROZENIA

PRÍLEŽITOSTI



klesajúca tendencia znečistenia



ohrozovanie obce prašnosťou,
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jednotlivých zložiek životného prostredia

a znečisťovaním ovzdušia vplyvom

formou zvyšovania úrovne

zveľaďovania technickej a občianskej

environmentálneho povedomia,

infraštruktúry,

zvýšiť právne vedomie obyvateľstva vo

znečisťovanie životného prostredia

sfére životného prostredia,

používaním tuhých palív pri vykurovaní

aplikácia aktivít smerujúcich

domácností,

k minimalizácii tvorby odpadov a ich







ohrozovanie čistoty spodných vôd

efektívnejšiemu zhodnocovaniu,

domácnosťami, ktoré nie sú

odstránenie zdrojov znečistenia

odkanalizované,

povrchových a podzemných vôd



nárast množstva vznikajúceho

prostredníctvom dobudovania splaškovej

komunálneho odpadu a vytváranie

kanalizácie,

nepovolených tzv. divokých skládok,



úprava verejných plôch a priestranstiev,



možnosti získania finančných prostriedkov

zhodnocovanie zložiek komunálneho

z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.

odpadu,





slabý záujem občanov o separáciu a

nízka disciplína občanov pri nakladaní
a separácii odpadu.

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY




dobré zásobovanie obyvateľov obce pitnou
vodou,



dostatočný počet trafostaníc vytvára
potrebný kapacitný potenciál v prípade
spotreby elektrickej energie,



dobré prepojenie obecnej komunikácie na

(dažďová a splašková, ČOV) v obci,


z funkčného hľadiska vyhovujúci systém
regionálnej autobusovej dopravy,



rozmanitá obchodná sieť v oblasti predaja
tovaru a poskytovaných služieb,





rekonštrukcia a dobudovanie
chodníkov a autobusových zastávok,



obnova oplotenie verejných
priestranstiev, športového areálu,
školského zariadenia v obci,



nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu technickej infraštruktúry,



negatívny stav nehnuteľného majetku
obce – základná škola, materská škola

existencia verejného rozhlasu a obecného
osvetlenia.

zlý technický stav miestnych
komunikácií,

hlavnú cestnú sieť,


nevybudovaná kanalizačná sieť

atď.,


absencia vysokorýchlostného
internetu.
OHROZENIA
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PRÍLEŽITOSTI



vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV,



rekonštrukcia miestneho vodovodu
a eliminácia jeho stratovosti,



vybudovanie IS a príjazdových miestnych
komunikácií k byt. jednotkám,



nákup technológie a prostriedkov
k separovaniu zmesového komunálneho
odpadu,



vybudovanie kompostovacieho zariadenia



malá podpora zo strany štátu pri

k zhodnocovaniu biologicky rozložiteľného
odpadu obce,


odstránenie tzv. divokých skládok v obci,



rekonštrukcia miestnych komunikácií,



dobudovanie chodníkov popri miestnych

budovaní technickej infraštruktúry,


rekonštrukcia mostov a lávok,



úpravy obecných verejných priestranstiev,



vybudovanie oplotenia v okolí verejných
priestranstiev v obci,



rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho
rozšírenie na neosvetlené časti obce,



rekonštrukcia verejného rozhlasu,



zriadenie vysokorýchlostného internetu.



rekonštrukcia a modernizácia obecných

nezvratne zhoršujúci technických stav
obecného majetku,



neúspešnosť predkladaných žiadostí k
získaniu nenávratného finančného

komunikáciách,


nedostatok finančných prostriedkov,

príspevku z fondov EU a štátneho
rozpočtu,


nevýhodné podmienky čerpania
prostriedkov z fondov EÚ,



nevýhodné podmienky čerpania
úverových zdrojov z komerčných bánk.

budov – kultúrneho domu, obecného
úradu,


rekonštrukcia verejného rozhlasu a jeho
ústredne.
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SOCIÁLNA (OBČIANSKA) INFRAŠTRUKTÚRA

SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY






vysoká prevádzková nákladovosť a zlý

uspokojivá úroveň bytovej vybavenosti

technický stav objektov občianskej

obce s prevahou rodinných domov,

vybavenosti,

priaznivá perspektíva ďalšej bytovej



deficit v materiálno-technickom

výstavby,

vybavení školy, čo znamená sústavné



vyhovujúci priemerný vek bytového fondu,

obmedzovanie sa pri rekonštrukčných



vybavenosť obce školskými zariadeniami,

prácach na školskom zariadení,



existencia kultúrneho zariadenia





nedostatočné služby pre starších

a športového areálu, tradícia

občanov vplyvom obmedzených

v organizovaní spoločenských a kultúrnych

finančných prostriedkov určených na

podujatí,

rozvoj sociálnych služieb,

spoluúčasť miestnych organizácií



a združení na kultúrnom dianí v obci.

zhoršený technický stav obecných
objektov, dlhodobé zanedbávanie ich
údržby a opráv.

OHROZENIA

PRÍLEŽITOSTI



vybudovanie, prípadne rekonštrukcia



komunitných (kultúrno-spoločenských,
športových) centier obce,


príprava pozemkov pre bytovú,

zhoršujúca sa sociálna situácia
niektorých skupín obyvateľstva,



nedostatok finančných prostriedkov na
údržbu existujúcich školských
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podnikateľskú a občiansku výstavbu,




vybudovanie univerzálneho športového

zariadení a športových objektov,


vysoký stupeň opotrebenia

areálu a detských ihrísk,

jednotlivých obecných objektov,

rekonštrukcia obecných budov (napr.

potreba ich údržby a opráv, ako aj

kultúrny dom, obecný úrad a pod.).

zlepšenie ich vnútorného vybavenia,


nezískanie potrebnej finančnej
podpory, či už z fondov EÚ alebo zo
štátneho rozpočtu,



nedostatočná podpora zo strany VÚC a
štátu vo sfére občianskej vybavenosti.

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA, KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY






existencia kultúrneho objektu a športového

podujatia (športové, kultúrne,

areálu v obci,

spoločenské) najmä zo strany mladších

spoluúčasť miestnych združení na

obyvateľov obce,

kultúrnom a spoločenskom dianí v obci,






v športovom objekte pre iné športy,

kultúrnych, spoločenských a športových

najmä pre mládež,


spoločenské objekty obce si vyžadujú

organizovanie kultúrnych podujatí žiakmi

technickú obnovu, prípadne kompletnú

ZŠ a detí MŠ,

rekonštrukciu,

generačné stretnutia – uvítanie detí do



života, stretnutie s občanmi pri príležitosti
životných jubileí,


nedobudované podmienky

dlhoročná tradícia obce v organizovaní

podujatí,


upadanie záujmu o tradičné obecné

vyžitie starších občanov,


aktivity farského úradu v obci.

nedostatok možností pre kultúrne

nedostatočná zapojenosť
podnikateľských subjektov na
kultúrno-spoločenských akciách.

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA
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vytvorenie partnerstva obecnej
samosprávy, školy a záujmových združení



k obnove spoločenských zariadení,

v obci pri organizovaní obecných podujatí,








zapojenie všetkých vekových zložiek

nedostatok finančných zdrojov



nedostatočná finančná podpora -

obyvateľstva na záujmových aktivitách,

vplyvom obmedzených možností

poskytovanie obecných priestorov k

obecného rozpočtu – pri organizovaní

stretávaniu a organizovaniu spoločenských

spoločenských, kultúrnych

podujatí,

a športových zámerov,

pokračovanie v tradíciách obce



stagnujúci, prípadne nepriaznivý

organizovaním športových, kultúrnych

demografický vývoj (veková štruktúra)

a spoločenských podujatí,

odrážajúci sa v znižujúcom sa záujme

vyvíjanie aktivít smerujúcich k zapojeniu

mladších obyvateľov o rozvíjanie

mladších občanov do kultúrneho diania

tradícií v obci.

v obci.

EKONOMICKÉ PODMIENKY A PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY



predpoklady (obecné priestory, platobné



potreba využitia verejných zdrojov

zvýhodnenia) rozvoja podnikania

(EÚ, SR) a úverových prostriedkov pri

a rozširovania obchodu a služieb pre

financovaní zámerov obce,

občanov v obci,






priaznivý podiel ekonomicky aktívneho

vysoký stupeň opotrebenia obecného
majetku,

obyvateľstva,



nízka finančná a daňový sila obce,

existencia obecného majetku, možnosti



nepripravenosť technickej

jeho efektívnejšieho využitia, vrátane

dokumentácie pri predkladaní žiadostí

podnikania s ním formou prenájmu

o nenávratný finančný príspevok

prípadne predaja.

z fondov EÚ.

PRÍLEŽITOSTI



zvýšenie finančnej a daňovej sily obce,



precíznou a dlhodobou prípravou zo strany
obce vytvoríme priaznivé predpoklady
k čerpaniu finančných prostriedkov z

OHROZENIA



nedostatok finančných prostriedkov
určených na rozvoj a renováciu obce,



neúspešnosť predkladaných žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
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fondov EÚ a štátneho rozpočtu,


z fondov EÚ a štátneho rozpočtu,

racionalizačné opatrenia a program úspory



celkový rast nákladov na činnosť

nákladov v samospráve a obecných

samosprávy, najmä rast cien energií,

budovách.

služieb, nákladov na verejné účely
obce a pod.,


negatívny dopad na životné prostredie
obce vplyvom realizácie zámerov
v oblasti technickej a občianskej
infraštruktúry.

Swot analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození poskytla prehľad
potenciálnych obmedzení i možností pri ďalšom rozvoji obce. Jej zhodnotenie umožnilo
stanoviť

nevyhnutné priority strategických

cieľov v jednotlivých

oblastiach

a prijať

opatrenia na zabezpečenie ich dosiahnutia. Analýza príležitostí a ohrození umožnila odhaliť
doteraz nevyužité šance a súčasne definovať riziká, s ktorými sa samospráva môže
v ďalšom období stretnúť.
III.

ROZVOJOVÁ VÍZIA OBCE
Rozvojová vízia obce predstavuje takmer zidealizované predstavy obyvateľov obce

i manažmentu obecnej samosprávy o tom, ako by obec v dlhodobom horizonte mala
vyzerať, ako by mali jej obyvatelia v nej žiť, ako by sa mali v obci cítiť, akú kvalitu života
by im obec mala v budúcnosti ponúknuť. Je to vízia predovšetkým pre ekonomicky aktívnu
a

mladú

generáciu

obce,

ale

i vízia

pre

pokojný

a zabezpečený

život

občanov

v poproduktívnom veku.
Predstava alebo rozvojová vízia obce je prvým krokom pre stanovenie žiadaných
rozvojových potrieb a vo vecnej rovine slúži na stanovenie dlhodobých i krátkodobých
cieľov, priorít a opatrení, ktoré sa v dlhodobom programovom dokumente obce ďalej
rozpracovávajú do konkrétnej vecnej podoby.
Vízia obce vychádza z predstáv obyvateľov vyslovených v ankete, na verejných
zhromaždeniach občanov i pri iných príležitostiach a aj zo zámerov obecnej samosprávy
a jej volených predstaviteľov.
Obec Rabčice má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov miestom pre
pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí. Vízia bude pokračovaním náboženských
a rodinných tradícií v rozvoji a živote obce. Cieľom je postupné využitie prírodného
potenciálu obce so zabezpečením jej ekologickej stability, vybudovanie obce urbanisticky
usporiadanej, zabezpečenej bytovou a občianskou vybavenosťou, s potrebnou technickou
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a sociálnou infraštruktúrou. Naplnenie cieľovej rozvojovej vízie by malo priniesť nové
možnosti pre rozvoj podnikania, vznik pracovných príležitostí v obci a jej okolí, priaznivé
podmienky pre materiálne zabezpečený a duchovne bohatý život. Obec by mala
poskytovať svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre vzdelanie, záujmové, kultúrne,
športové a iné vyžitie, ako aj možnosti oddychu a rekreácie, pri primeranom zdravotnom
a sociálnom zabezpečení. Neoddeliteľnou súčasťou rozvojovej vízie obce je i vybudovanie
občianskej

spoločnosti

na

princípoch

spolužitia

aktivity

a solidarity,

s dobrými

medziľudskými vzťahmi.

IV.

STRATEGICKÉ CIELE, PRIORITY A OPATRENIA
Naplnenie dlhodobej vízie rozvoja obce Rabčice vedie cez stanovenie a plnenie

strategických cieľov rozvoja, ich priorít a opatrení. Tieto boli stanovené predovšetkým na
základe problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave obce.
Pre naplnenie dlhodobej vízie boli v PHSR obce Rabčice stanovené nasledovné
strategické ciele:
Schéma strategických cieľov PHSR obce Soblahov:

Strategický cieľ č.1

Rozvoj ľudských zdrojov

Strategický cieľ č.2

Racionálne využívanie prírodného potenciálu

Strategický cieľ č.3

Dobudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry

Strategický cieľ č.4

Dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry

Strategický cieľ č.5

Zabezpečenie ekonomickej stability samosprávy
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Základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov je získanie potrebných
finančných zdrojov. Ide najmä o financie z verejných fondov, resp. z fondov Európskej
únie. Ďalším predpokladom pre úspešné splnenie strategických cieľov je dôsledné
vypracovanie a predkladanie programových zámerov a zdôvodnených žiadostí o pridelenie
finančných prostriedkov na príslušné inštitúcie.
PRIORITY A OPATRENIA
Plnenie hlavných strategických cieľov dlhodobého rozvoja obce sa realizuje stanovením
ich priorít a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do
projektov a projektových zámerov.
Vzhľadom na veľkosť obce a rozsah plánovaných aktivít bude obecná samospráva
realizovať riešenie uvedených zámerov predovšetkým predkladaním žiadostí na dotácie zo
štátnych fondov a z príslušných fondov Európskej únie.
Plnenie strategických cieľov rozvoja obce, stanovených priorít a prijatých opatrením
bude rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať postup výstavby miestnych a regionálnych
investícií v katastrálnom a záujmovom území obce.
Aktualizácia

stanovených

priorít

a prijatých

opatrení,

pri

dodržaní

hlavných

strategických cieľov rozvoja, bude uskutočňovať obecná samospráva pri každoročnom
stanovení hlavných úloh samosprávy a spracovaní obecného rozpočtu. Základom bude
stav prípravy jednotlivých projektov a reálne predpoklady na získanie potrebných
finančných prostriedkov.
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A. CIEĽ 1: ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Priorita 1: Podpora priaznivého demografického vývoja v obci
Opatrenie 1.1: Podpora sociálnej bytovej výstavby v obci


Výber vhodnej lokality a vysporiadanie pozemkového vlastníctva



Vypracovanie projektovej dokumentácie



Dobudovanie inžinierskych sietí



Dobudovanie príjazdových miestnych komunikácií

Opatrenie 1.2: Podpora individuálnej bytovej výstavby


Zabezpečiť informovanosť občanov v oblasti podpory výstavby bývania



Prezentácia foriem podpory výstavby bývania zo strany obce



Vybudovanie inžinierskych sietí k novovybudovaným objektom



Dobudovanie príjazdových miestnych komunikácií

Opatrenie 1.3: Rozvíjanie sociálnych služieb pre starších občanov


Zapajenie starších občanov do diania v obci



Zapespečenie teplých obedov samostatne žijúcich starších občanov



Dobudovanie inžinierskych sietí



Zabezpečenie personálnych kapacít



Informačná kampaň o službách vybudovaného zariadenia pre občanov

Opatrenie 1.4: Zvyšovanie úrovne občianskej vybavenosti obce pre športové vyžitie
obyvateľov


Vypracovanie projektovej dokumentácie
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Dobudovanie rozostavanej telocvične



Obstaranie športového náradia

Opatrenie 1.4: Obnova priestorov Miestnej knižnice


Rekonštrukcia priestorov



Modernizácia vnútorného vybavenia



Nákup beletrie a odbornej literatúry

Priorita 2: Zlepšovanie podmienok pre činnosť školských zariadení v obci
Opatrenie 2.1: Rekonštrukcia predškolského zariadenia


Identifikácia problémových oblastí, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu



Príprava technickej dokumentácie



Výber vhodného dodávateľa



Rekonštrukcia zariadenia a vykonanie tepelnoizolačných prác



Modernizácia vnútorného vybavenia, nákup zariadení, detských výučbových
pomôcok

Opatrenie 2.2: Rekonštrukcia budovy Základnej školy


Vypracovanie technického návrhu a projektovej dokumentácie



Výber dodávateľa



Rekonštrukcia budovy, obnova jej zariadenia



Obstaranie školských pomôcok

Priorita 3: Zlepšovanie podmienok pre ekonomickú aktivitu obyvateľov, rozvoj
podnikania
Opatrenia 3.1: Podpora podnikania v obci a jej v blízkom okolí


Analýza súčasného stavu obecného majetku



Vypracovanie plánu k jeho efektívnemu využívaniu



Prenájom, prípadne predaj obecného majetku podnikateľom obce za výhodných
platobných podmienok

Priorita 4: Vytváranie podmienok a podpora činnosti záujmových spolkov
a občianskych združení, rozvíjanie kultúrnych, športových a spoločenských
tradícií v obci
Opatrenie 4.1: Vytváranie priestorových podmienok pre klubovú činnosť záujmových
združení a spolkov obyvateľov obce


Prenájom priestorov záujmovým združeniam obce



Spolupodieľanie sa na prezentovaní a propagovaní ich činností za účelom
zviditeľnenia

Opatrenie 4.2: Udržiavanie a rozvoj kultúrnych, športových a iných dlhodobých tradícií
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obce


Vytvoriť materiálne finančné a personálne podmienky pre rozvoj tradičných
zvyklostí



Nadviazať spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami, podnikateľskými subjektmi
a obyvateľmi pri udržiavaní tradícií a zvyklostí

Financovanie:


štátny rozpočet,



rozpočet obce,



európske fondy,



súkromné zdroje.

B. CIEĽ 2: RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE PRÍRODNÉHO POTENCIÁLU
Priorita 1: Formovanie obrazu krajiny, priestorové a funkčné usporiadanie
územia obce
Opatrenie 1.1: Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom obce


Spracovanie Registra obnovenej evidencie pozemkov obce



Vykonanie pozemkových úprav za účelom ich využitia pre bytovú a občiansku
výstavbu

Opatrenie 1.2: Stanovenie záväzných regulatívov na ochranu životného prostredia, zákona
o pôde a jej ochrane, pri využívaní územia obce k budovaniu technickej a investičnej
výstavby


Pravidelný monitoring situácie



Vytvorenie partnerstiev so znečisťovateľmi životného prostredia pri riešení
ekologických problémov a ich spoluúčasťou na odstraňovaní negatívnych dopadov



Vypracovania plánu k systému odstránenia negatívnych dopadov na životné
prostredie



Zavedenie sankčného systému v prípade ekologických škôd

Priorita 2: Vytvorenie rekreačných zón, rozvoj turizmu a cestovného ruchu
Opatrenie 2.1: Budovanie oddychových a tzv. zelených zón v katastri obce


Vypracovanie projektu rozmiestnenia zón



Vybudovanie oddychových zón a posedení
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Opatrenie 2.2: Vybudovanie cykloturistických trás a turistických chodníkov


Spracovanie štúdie vymedzujúcej cykloturistické a turistické trasy



Vykonanie terénnych prác a úprav



Osadenie turistických a orientačných značiek

Priorita 3: Odpadové hospodárstvo obce
Opatrenie 3.1: Zabezpečiť likvidáciu divokých skládok v obci


Lokalizácia čiernych skládok



Likvidácia skládok



Zavedenie sankčného systému v prípade porušovania zásad ekologickej politiky

Opatrenie 3.2: Zabezpečiť rozšírenie separácie komunálneho odpadu v celej obci


Ekonomicky motivovať obyvateľstvo



Zabezpečiť požadované podmienky pre realizáciu separovaného zberu
prostredníctvom obstarania potrebnej technológie a prostriedkov odpadového
hospodárstva

Opatrenie 3.3: Organizácia mobilných zberov vyseparovaného odpadu


Zabezpečenie zberných kontajnerov



Zabezpečenie dodávateľsko – odberateľských vzťahov v oblasti zberu a
zhodnocovania vyseparovaného odpadu



Zvýšiť environmentálne povedomie občanov

Opatrenie 3.4: Zavedenie separovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)


Výber dodávateľa technológie a prostriedkov určených k separovaniu BRO



Nákup technológie na zber, zvoz a manipuláciu odpadu v kompostárni



Nákup prostriedkov – zberných nádob a vriec k odčleneniu BRO od ostatného
odpadu v domácnostiach

Opatrenie 3.5: Vybudovanie kompostovacieho zariadenia v obci


Príprava projektovej dokumentácie



Vypracovanie správy EIA



Výber dodávateľa stavebných prác



Výstavba kompostovacieho zariadenia



Dobudovanie inžinierskych sietí a príjazdovej cesty k objektu

Financovanie:


štátny rozpočet,



rozpočet obce,



európske fondy,



súkromné zdroje.
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C. CIEĽ 3: DOBUDOVANIE A ROZVOJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Priorita 1: Vybudovanie technickej infraštruktúry vo všetkých častiach obce
Opatrenia 1.1: Rekonštrukcia miestnych vodovodov


Analýza technického stavu vodovodnej siete



Údržba existujúcej vodovodnej siete



Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu



Výber dodávateľa na výkon rekonštrukčných prác



Rekonštrukcia vodovodnej siete a dobudovanie k novovytvoreným obytným
jednotkám

Opatrenie 1.2: Dobudovanie splaškovej a výstavba dažďovej kanalizácie obce


Spracovanie technickej a projektovej dokumentácie



Výber dodávateľa a administratívne zabezpečenie realizácie aktivity



Výkon pozemných prác



Výstavba splaškovej a dažďovej kanalizácie

Opatrenie 1.3: Dobudovanie inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu občianskej
infraštruktúry


Príprava technickej dokumentácie



Stanovenie regulatívov postupu pri budovaní inžinierskych sietí pre objekty



Výstavba inžinierskych sietí do novonavrhovaných stavebných objektov

Priorita 2: Výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba obecných komunikácií, ulíc
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a chodníkov
Opatrenie 2.1: Úprava miestnych komunikácií


Analýza súčasného stavu miestnych komunikácií



Vypracovanie technickej dokumentácie



Rekonštrukcia miestnych komunikácií, natiahnutie nového asfaltového koberca

Opatrenie 2.2: Dobudovanie chýbajúcich miestnych komunikácií


Analýza súčasného stavu nedostatočných cestných prepojení



Vypracovanie technickej dokumentácie a príprava projektového spisu



Dobudovanie chýbajúcich komunikácií

Opatrenie 2.3: Obnova technologického vybavenia na letnú a zimnú údržbu miestnych
komunikácií


Analýza rozsahu technologickej obnovy na sezónnu údržbu



Vypracovanie technickej dokumentácie a administratívne zabezpečenie realizácie
aktivity



Obnova technologického vybavenia

Opatrenie 2.4: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci


Vypracovanie projektovej dokumentácie



Realizácia opravy pôvodných a výstavby nových chodníkov vo vybudovaných
obytných uliciach

Opatrenie 2.5: Úprava vstupov do obce - osadenie informačných tabúľ a dopravného
značenia, kultivácia a výsadba zelene v okolí občianskej vybavenosti


Zistenie stavu existujúcich informačných tabúľ a dopravného značenia



Údržba a obnova informačných tabúľ, dopravného značenia



Údržba miestnej zelene, parkov a oddychových zón

Opatrenie 2.6: Vybudovanie a rekonštrukcia autobusových zástaviek v obci


Analýza súčasného technického stavu



Vypracovanie projektovej dokumentácie



Výber dodávateľa



Realizácia, prípadne oprava pôvodných autobusových zástaviek

Priorita 3: Zabezpečenie úpravy a údržby verejných priestranstiev obce
a parkovacích plôch
Opatrenie 3.1: Úprava verejných priestranstiev


Prehodnotenie umiestnenia, technického stavu, vzhľadu a funkčnosti verejných
priestranstiev v obci



Úpravy verejných priestranstiev obce



Vybudovanie oplotenia kultúrnych, historických pamiatok a verejných
priestranstiev
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Budovanie prvkov skrášľujúcich prostredie obce

Financovanie:


štátny rozpočet,



rozpočet obce,



európske fondy,



súkromný sektor.

D. CIEĽ 4: DOBUDOVANIE A ROZVOJ SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Priorita 1: Nová výstavba a rekonštrukcia bytového fondu obce
Opatrenie 1.1: Rozšírenie intravilánu obce vzhľadom na potenciálnu výstavbu rodinných
domov


Vypracovanie technickej dokumentácie



Príprava pozemkov a inžinierskych sietí

Opatrenie 1.2: Podpora individuálnej bytovej výstavby


Zabezpečiť informovanosť občanov v oblasti podpory výstavby bývania



Prezentácia foriem podpory výstavby bývania zo strany obce



Poskytovanie pozemkov obce predovšetkým mladým rodinám

Opatrenie 1.3: Výstavba sociálnych bytov v obci


Výber lokality



Vypracovanie technickej dokumentácie



Výstavba nájomných bytov



Dobudovanie inžinierskych sietí



Vybudovanie príjazdových komunikácií

Priorita 2: Odstránenie neobývaných, starých a nevyhovujúcich stavieb, najmä
hospodárskych budov v obci
Opatrenie 2.1: Monitoring neobývaných, starých a nevyhovujúcich stavieb a dohoda
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s vlastníkmi o ich odstránení


Analýza súčasného stavu trvalo neobývaných stavieb



Zabezpečenie majetkovo-právnych predpokladov pre asanáciu trvalo neobývaných
budov



Realizácia – asanácia nevyhovujúcich stavieb

Priorita 3: Rozvoj obchodu a služieb (sortiment a kvalita)
Opatrenie 3.1: Rozšírenie ponuky a sortimentu tovaru


Zhodnotenie stavu obchodnej siete



Vypracovanie návrhov rozvoja z hľadiska rozšírenie sortimentu tovaru a zvýšenia
jeho ponúkanej kvality

Opatrenie 3.2: Zhodnotenie stavu siete služieb v obci a vypracovanie návrhov rozvoja
z hľadiska rozšírenia ponuky na základe dopytu


Vymedziť prenajímateľné obecné priestory pre potrebné služby



Rekonštrukcia vybraných budov v obecnom vlastníctve a ich príprava na prenájom
podnikateľským subjektom



Ponuka zvýhodnených podmienok pri prenájme týchto objektov

Financovanie:


štátny rozpočet,



rozpočet obce,



európske fondy,



súkromné zdroje.

E. CIEĽ 5: ZABEZPEČENIE EKONOMICKEJ STABILITY SAMOSPRÁVY
Priorita 1: Efektívne využívanie rozpočtových zdrojov obce
Opatrenie 1.1: Úsporné opatrenie v obecnej samospráve


Analýza nedostatkov vplývajúcich na energetickú nákladovosť



Vypracovanie projektovej dokumentácie



Vykonanie stavebných úprav smerujúcich k úspornému režimu nákladov



Zrealizovanie tepelno-izolačných prác



Výmena vnútorného vybavenia – vykurovacieho systému v obecných objektoch

Priorita 2: Využívanie verejných zdrojov Európskej únie a SR
Opatrenie 2.1: Príprava žiadostí k získaniu nenávratného finančného príspevku z EÚ
a štátnych fondov SR


Stanovenie priorít a spracovanie koncepcie investícií obce



Personálne a technické zabezpečenie pri spracovaní žiadostí



Prezentácia pre občanov o potrebách získania nenávratného finančného príspevku
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Priorita 3: Obnova obecného majetku
Opatrenie 3.1: Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu


Vypracovanie projektovej dokumentácie



Výber realizačnej firmy



Rekonštrukcia budovy

Opatrenie 3.2: Obnova miestneho rozhlasu


Spracovanie technickej dokumentácie



Výber dodávateľa



Rekonštrukcia rozhlasu a jeho ústredne

Priorita 4: Manažment využívania obecného majetku
Opatrenie 4.1: Efektívne využívanie existujúceho obecného majetku


Analýza stavu obecných budov



Projekt úprav obecných priestorov



Úprava a obnova priestorov



Informovanie občanov o možnosti využitia obecných priestorov



Prenájom, prípadne predaj priestorov s finančným zvýhodnením pre obyvateľov
obce

Financovanie:

V.



štátny rozpočet,



rozpočet obce,



európske fondy,



súkromné zdroje.

SCHVÁLENIE PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rabčice

je strategický strednodobý

dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele
ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie ďalších
materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce Rabčice.
Predmetný PHSR obce Rabčice bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva
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......................... dňa ................... .
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POUŽITÁ LITERATÚRA, INFORMAČNÉ ZDROJE A POUŽITÉ SKRATKY

1. Správa o hodnotení strategického dokumentu podľa par. 8, zákona NR SR č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
2. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
4. Monografia obce Rabčice
5. Údaje z evidencie obyvateľstva
6. Územná plán obce Rabčice
7. Informácie zo ŠÚ SR – KS Žilina – SODB 2001
8. www.statistics.sk
9. www.rabcice.sk
POUŽITÉ SKRATKY
CHVO – chránená vodohospodárska oblasť
IBV – individuálna bytová výstavba
ŠU SR, KS – Štatistický úrad Slovenskej republiky, krajské stredisko
ZŠ – základná škola
MŠ – materská škola
ŠKD – školská družina
ČOV – čistička odpadových vôd
SWOT ANALÝZA – analýza silných, slabých stránok, zámerov a priorít
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