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Vízia obce
Rudlov ako obec poskytujúca kvalitné bývanie, voľno časové aktivity,
rekreáciu a služby všetkým jej obyvateľom a návštevníkom.
1. Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov na obdobie 2008 - 2015 je
strednodobý rozvojový dokument, ktorý definuje rozvojový program obce Rudlov v oblasti
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov vychádza zo zákona
o podpore regionálneho rozvoja, pričom definuje základné charakteristiky prírodných
podmienok, historických, kultúrnych a ľudských zdrojov obce, hospodárstva obce, stavu
vybavenosti a obsluhy riešeného územia. Na základe situačnej analýzy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce definuje jej

Program

rozvojové priority. Program

korešponduje s územnoplánovacou dokumentáciou kraja ako aj Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015. Predstavuje
základný

programový

dokument rozvoja obce do roku 2015. Program hospodárskeho

a sociálneho rozvoja obce Rudlov vo svojej rozvojovej časti nadväzuje na programové
dokumenty vyššej úrovne (NSRR na roky 2008-2013, Program rozvoja vidieka SR 20072013, PHSR VÚC atď.).
Cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov je poskytnúť
komplexný

rámec podpory rozvoja obce zapojením

obecného úradu, podnikateľov,

obyvateľov obce a externých subjektov do konkrétnych projektových zámerov. Naplnenie
jedného

zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie, a to

princípu

programovania, je nevyhnutnou podmienkou zapojenia obce do programov získania finančnej
podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie, nakoľko je nevyhnutné preukázanie súladu
zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnym programovaním. Analytická
časť dokumentu bola vytvorená na základe podkladov obecného úradu, dostupnej
územnoplánovacej dokumentácie, dát ŠÚ SR a verejne dostupných dokumentov týkajúcich sa
riešeného územia. Pri definovaní programových priorít boli zvažované o. i. možnosti získania
finančných prostriedkov z fondov EÚ (štrukturálnych fondov).
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2. Analyticko-strategická časť
2.1 Súhrnná charakteristika prírodných podmienok, historických, kultúrnych a
ľudských zdrojov obce, hospodárstva obce, stavu vybavenosti a obsluhy územia obce
Obec Rudlov sa nachádza v Prešovskom samosprávnom

kraji, v ktorom pretrvávajú

stagnujúce ekonomické parametre (vysoká miera nezamestnanosti, nízka úroveň hrubého
domáceho produktu per capita pod priemerom HDP SR, výrazné zaostávanie budovania
a kvality technickej infraštruktúry, výrazné disproporcie v regióne a ďalšie štrukturálne
ťažkosti. Príčiny tohto stavu možno hľadať v štruktúre miestnej ekonomiky. Nastal útlm
zamestnanosti v poľnohospodárstve a priemysle v prospech služieb, avšak výkonnosť služieb
stále nestačí nahradiť straty tradičných sektorov. Všetky odvetvia Prešovského kraja
zaostávajú v produktivite práce za produktivitou SR. Nedostatočne rozvinutá štruktúra ciest
je príčinou zhoršenia rozvojových možností v kraji, súčasne sa neúmerne zvyšujú náklady na
prepravu cestujúcich a zásobovanie.
Základná geografická charakteristika obce
Obec Rudlov sa rozprestiera v Podslánskej pahorkatine. Stred obce leží vo výške 201 m n. m.
Chotár zahŕňa hnedé lesné a nivné pôdy, v západnej časti rozsiahle bukové a dubové lesy.
Stredom obce tečie Slaný potok, ktorý ústi do rieky Topľa. Katastrálne územie obce má
rozlohu cca 1605 ha. Obec eviduje v roku 2008 celkom 646 obyvateľov.
Geografická poloha obce Rudlov v okrese:
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Zdroj: www.rudlov.sk

Poloha obce Rudlov v kraji:

Zdroj: www.mapy.zoznam.sk

V minulosti patrila obec administratívne do Zemplínskej župy. V súčasnosti patrí do
Prešovského kraja a do okresu Vranov nad Topľou. Do obce vedie cesta III. triedy č.018 219,
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ktorá ju dopravne spája s významnou cestou I/18, spájajúcej obec so 14 km vzdialeným
okresným mestom Vranov nad Topľou.

Krajské sídlo Prešov je od obce vzdialené cca 40

km. Rudlov susedí s troma obcami. Na severe je to Hlinné, na juhu Zámutov, a na východe
Soľ, s ktorou Rudlov takmer urbanisticky splynul. Klimaticky patrí Rudlov do teplej oblasti
s mierne vlhkou a relatívne chladnou zimou. Obec je hlavne zo západnej strany obklopená
lesmi. Lesy sú bohaté na výskyt húb, lesných plodov a liečivých rastlín. Nachádzajú sa v ich
aj chránené lokality: „Zamutovská jelšina“ o rozlohe 0,66 ha a „Zámutovské skaly“ o rozlohe
30,66 ha.

Stav vybavenosti a obsluhy územia obce
Z hľadiska zdravotnej starostlivosti v obci nie je zriadené zdravotné stredisko. Obvodné
zdravotné stredisko sa nachádza v obci Soľ, v ktorom poskytujú

základnú zdravotnú

starostlivosť aj pre obyvateľov Rudlova. Ide o tieto neštátne zdravotnícke zariadenia: detská
ambulancia, ambulancia praktického lekára pre dospelých a ambulancia zubného lekára.
Súčasťou zdravotnej starostlivosti je aj prevádzka zubnej techniky a lekáreň. Sekundárnu
zdravotnú starostlivosť pre občanov zabezpečujú štátne aj neštátne zdravotnícke zariadenia
v okresnom meste Vranov nad Topľou a v krajskom meste Prešov.
Sociálne služby občanom zabezpečuje obec opatrovateľskou službou. Z hľadiska bytového
a domového fondu výstavba bytov v obci po roku 1990 poklesla. Vzhľadom na prírastok
populácie v rómskej komunite je rast

bytového fondu nepostačujúci. Obložnosť domov

obývaných rómskou populáciou v obci vysoko presahuje štandard. Uvedený problém
umocňuje skutočnosť, že väčšina obyvateľov rómskej komunity sú občania nezamestnaní
a v hmotnej núdzi, čo znamená, že nie sú schopní vyriešiť svoju bytovú otázku.
Po roku 1989 zaznamenala obec pomerne čulý rozvoj v oblasti služieb. Prejavilo sa to najmä
v rozvoji obchodu. Obyvateľom obce sú v súčasnosti k dispozícii 2 potravinárske predajne a 1
pohostinstvo. Chýbajúce obchodné prevádzky sa nahrádzajú v susednej obci Soľ. V roku
1996 bola uskutočnená plynofikácia obce, v auguste 2000 sa začalo s výstavbou Domu
smútku, ktorý bol daný do užívania v septembri 2004. V máji 2001 sa začalo s výstavbou
vodovodu. Obec participuje na projekte „Pitná voda a odkanalizovanie v povodí Tople“,
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v ktorom je investorom VVS a. s. Košice a najväčšia časť financií sa čerpá z Kohézneho
fondu EÚ. Po ukončení tohto projektu bude mať obec vybudovanú kanalizáciu a dokončený
vodovod.
Demografická charakteristika obce
Z hľadiska počtu obyvateľov patrí obec Rudlov medzi menšie obce okresu Vranov nad
Topľou. Z pohľadu národnostného zloženia je obec obývaná vo veľkej väčšine obyvateľmi
hlásiacimi sa k slovenskej, rómskej a rusínskej národnosti. Veková štruktúra obyvateľstva
obce korešponduje s celospoločenskými trendmi celkového nárastu počtu obyvateľstva
v poproduktívnom veku a predlžovaním strednej dĺžky života. Počet ekonomicky aktívnych
obyvateľov v obci za posledné obdobie nedosahoval výrazné zmeny. Obec plní v území
najmä funkciu obytnú.
Z hľadiska zamestnanosti je väčšina obyvateľov zamestnaná v službách, poľnohospodárstve
a v priemysle. Vzhľadom na vidiecky charakter sídla väčšina obyvateľov obce dochádza za
prácou do regionálnych sídel (predovšetkým do okolitých okresných miest).

Demografický vývoj obce

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 žilo v obci Rudlov 648 obyvateľov, z
toho 307 mužov a 341 žien. Priemerný vek obyvateľstva v referenčnom roku dosahoval 32,5
roka. Obec mala 278 ekonomicky aktívnych obyvateľov, z toho 155 mužov a 123 žien. Za
prácou dochádzalo 202 obyvateľov, nezamestnaných bolo 63 obyvateľov (január 2005), čo
predstavovalo 22,7 % mieru nezamestnanosti. Podľa údajov ŠÚ SR k 31.12.2005 obec
Rudlov evidovala celkom 641 obyvateľov, z toho 336 žien. Z celkového počtu obyvateľov
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bolo 147 v predproduktívnom veku, 379 v produktívnom veku a 115 v poproduktívnom veku.
V roku 2008 dosiahol počet obyvateľov obce celkom 646 obyvateľov. Z hľadiska
náboženského vierovyznania v obci prevláda gréckokatolícke vierovyznanie a výrazné
zastúpenie tu má aj rímskokatolícke vierovyznanie.

Vzdelávacia infraštruktúra
Obecnú základnú školu v 1.- 4. ročníku navštevuje 22 žiakov a obecnú materskú škôlku
celkom 21 detí. Terajšia základná škola v obci bola postavená v roku 1909. Budova materskej
školy bola postavená v 70-tych rokoch 20. storočia. Obec Rudlov bude v zmysle Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja podporovať predškolskú i základnú školskú prípravu detí
a snažiť sa získať finančné zdroje pre ich funkčnosť a modernizáciu.
Postavenie obce v regióne
Obec Rudlov je členom Združenia Slanské vrchy Východ, ktoré je zamerané na rozvoj
cestovného ruchu a je tiež členom Združenia miest a obcí Slovenska a členom Združenia
miest a obcí Vranovského regiónu.
2.2 Hodnotenie a analýza hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej
situácie a situácie v oblasti kultúry na území obce
Situácie v oblasti kultúry na území obce, historický vývoj obce
Podľa dokladov Vlastivedného archívu v Prešove sa vznik obce Rudlov datuje od roku 1402.
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Prvá správa o Rudlove je však z roku 1399, v súvislosti s riešením sporu o tamojší majetok
a okolité lesy medzi Abovcami – vlastníkmi panstva Lipovec a šľachticmi z Rozhanoviec.
Z obsahu mandátu palatína vyplýva, že dedina Rudlov existovala aj

pred rokom 1399.

V Rudlove začiatkom druhej polovice 15. storočia hospodárilo okolo 15 domácností, ktoré sa
zakrátko odsťahovali. V roku 1493 tam hospodárila len jedna sedliacka domácnosť. Noví
obyvatelia sa začali usadzovať v prvej polovici 16.storočia. Na prelome 17. a 18. stor. bol
Rudlov stredne veľkou dedinou. K dedine patril aj mlyn. V okolitých lesoch sa rozšírila
ťažba železnej rudy. V roku 1787 mala obec 55 domov a 420 obyvateľov a zaraďovala sa
k najväčším v okolí. Jej vtedajší obyvatelia boli známi ako dobrí výrobcovia kôs.
Pomenovanie obce sa často menilo. V roku 1414 mala názov Reudel, v roku 1474 Rywdel, v
roku 1773 Rudlyov, v roku 1808 Rudlow, maďarsky Rudlyó, Ercfalva. Terajší názov obce
Rudlov sa zachoval od 20-tych rokov minulého storočia. Obec Rudlov patrila po ukončení 2.
svetovej vojny a po oslobodení medzi tie obce vranovského okresu, ktoré prežili prechod
frontu bez väčších strát na majetku. V roku 1967 sa začala výstavba kultúrneho domu
v Rudlove, ktorý

svoju kultúrnu a spoločenskú funkciu plní dodnes. Vyžaduje si však

podstatnú rekonštrukciu i modernizáciu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Rudlov preto vo svojej programovej časti počíta s opatrením na zabezpečenie jeho
technického zhodnotenia.
Z významnejších stavieb sa na území obce nachádza Gréckokatolícky kostol narodenia Panny
Márie, ktorý bol postavený v roku 1822 na staršom, azda stredovekom základe. V 19. a 20.
storočí bol častejšie opravovaný. Stavba s nápadne dlhou dispozíciou má jednoloďový,
pruskými klenbami krytý priestor a polkruhovo uzavreté presbytérium. Kostol má prestavanú
vežu s vysokou stanovou strechou delenú kordonovou rímsou vo výške podstrešnej rímsy
lode. Vnútorné zariadenie kostola je z prvej polovice 20. storočia.
Širšie okolie obce a územie celého okresu Vranov nad Topľou poskytuje pomerne vhodné
podmienky pre rekreačnú činnosť, najmä pre pobyt pri vode, vodné športy a vidiecku
turistiku. Ťažiskom rekreácie a cestovného ruchu je rekreačný priestor neďalekej vodnej
nádrže Domaša. V súčasnosti nie je naplno využitý potenciál pre vidiecku turistiku, pritom
dobré podmienky poskytuje RKC Slánske vrchy, oblasť Zámutova i ďalších podhorských
obcí.
Analýza hospodárskej situácie
Základom obecnej ekonomiky sú činnosti súvisiace s pôdohospodárskou výrobou a službami
poskytovanými drobnými podnikateľmi (živnostníkmi). K 31.8.2008 evidoval ŽR SR celkom
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12 zápisov podnikateľsky aktívnych živnostníkov s prevádzkou na území obce Rudlov.
K uvedenému dátumu OR SR neevidoval žiadny zápis podniku so sídlom v obci Rudlov.
Obec neeviduje žiadneho samostatne hospodáriaceho roľníka. V katastri obce vykonávajú
svoju činnosť urbárske lesy a pasienky Rudlov. Obec v roku 2008 zamestnáva 13
zamestnancov.
Vzhľadom k prírodným, klimatickým podmienkam a reliéfu územia má obec pomerne dobré
podmienky pre rozvoj poľnohospodárskej výroby. Z poľnohospodárskeho hľadiska územie
obce spadá do výrobnej oblasti s vhodnými podmienkami pre pestovanie obilovín, krmovín
a produkcii živočíšnej výroby. V minulosti patrilo tunajšie poľnohospodárske družstvo
k najlepším v okrese. Štruktúra pôdy v katastrálnom území obce je nasledovná:
Druh pôdy

Výmera (ha)

orná pôda

400,3349

záhrady

19,5807

ovocné sady

-

trvalé trávnaté porasty

214,3564

lesná pôda

915,2508

vodné plochy

7,4907

zastavané plochy

35,0332

ostatné plochy

13,0353

Analýza stavu životného prostredia
S výstavbou vodovodu v obci Rudlov sa začalo v roku 2001. V súčasnosti obec dokončuje
budovanie vodovodu a kanalizácie. Zásobovanie obce pitnou vodou sa bude realizovať
z vodojemu v obci Jastrabie nad Topľou zo zdroja vodná nádrž Starina. Odkanalizovanie
obce je realizované do spoločnej ČOV v obci Soľ. V súčasnosti tuhý komunálny odpad z obce
vyváža Spoločenstvo obcí D-O-T, n.o. - skládka v Strážskom. Každá nehnuteľnosť v obci má
nádobu, do ktorej sústreďuje domový odpad. Vývoz sa realizuje 1 x za dva týždne. Množstvo
tuhého komunálneho odpadu z celej obce za rok predstavuje okolo 50 t. V obci sa realizuje
separovaný zber plastov, skla a čiastočne aj papiera. Zbierajú sa aj kovy, biela technika,
elektrospotrebiče, olovené akumulátory, ako aj nebezpečné zložky odpadov.
Obec je členom Spoločenstva obcí D-O-T, n. o. zameranej na separovaný zber. Napriek tomu
sa objavujú divoké skládky na brehu potoka. Tento odpad ekologicky zaťažuje územie
a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie vody a pôdy. Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Rudlov preto vo svojej programovej časti počíta s opatreniami na
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celkové zlepšenie stavu životného prostredia.

Doprava
Obec leží 3 km od cesty I. triedy č. 18 Prešov – Vranov nad Topľou. Z nej v obci Soľ
odbočuje cesta III. triedy č. 018 219 do obce Rudlov. Na túto cestu sa napájajú miestne
a účelové komunikácie v obci. Dopravné spojenie s okolím zabezpečuje SAD a.s. V obci sú
tri autobusové zastávky. Rudlov má priame autobusové spojenie s okresným centrom Vranov
n/T. Spojenie s krajským mestom Prešov je z najbližšej autobusovej zastávky v obci Soľ
alebo vlakom po trati

č.

443

Prešov - Strážske – Humenné. Medzinárodné letisko

v Košiciach je vzdialené cca 80 km.

Zásobovanie plynom a teplom
Dopravu plynu do obce zabezpečuje plynovod. Plynofikácia obce bola ukončená v roku
1996. Plynovodná sieť je vybudovaná ako strednotlakový a nízkotlakový rozvod plynu.
Vybudovaná sieť v obci je pomerne nová a z tohto dôvodu aj vyhovujúca. Zásobovanie
teplom je v obci v súčasnosti riešené decentralizovane. Prevažná väčšina objektov má vlastný
zdroj tepla – kotolňu, ktorá je buď plynofikovaná, alebo na tuhé palivo. Niekoľko objektov
ma elektrické vykurovanie. Centrálna výroba teplej vody v obci Rudlov nie je vybudovaná.
Elektrická energia
Prevádzku energetických zariadení NN, VN a trafostaníc zabezpečuje Východoslovenská
energetika a.s., závod Michalovce, divízia správa siete, oblastný rozvoj Humenné. Elektrickou
energiou je Rudlov zásobovaný z rozvodne 110 kV/ 22 kV vo Vranove nad Topľou. V obci
sú trafostanice, z nich jedna slúži na zásobovanie PD. Trafostanice sú napájané vzdušnou
prípojkou z 22 kV vedenia. Verejné osvetlenie je v obci ramienkové. Napäťová sústava obce
je striedavá 3 PEN 50 Hz 380 V/ TN – C.
Telekomunikačná a informačná infraštruktúra
Miestna telefónna sieť obce Rudlov patrí do primárnej oblasti Humenného 057, kde patria
okresy Humenné, Vranov n/T, Medzilaborce a Snina. V roku 1996 bola v obci Soľ osadená
nová digitálna telefónna ústredňa, čím bolo možné uspokojiť všetkých záujemcov o telefón aj
v obci Rudlov. Rozvod miestneho rozhlasu je na stĺpoch NN vedenia, ústredňa MRU BEROS
je umiestnená na obecnom úrade. Príjem televízneho signálu je zabezpečený individuálnymi
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televíznymi a satelitnými anténami. Poštové služby zabezpečuje Slovenská pošta a.s.
Expozitúra pošty je v obci Soľ, kde sa zároveň poskytujú služby Poštovej banky. Do obce
doručuje poštu v pracovných dňoch jedna doručovateľka. Na dvoch verejne prístupných
budovách sú umiestnené poštové schránky.

2.3 Analýza väzieb strategických dokumentov na celoštátnej, regionálnej a miestnej
úrovni s územím obce

Súlad Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov s Územným plánom
veľkého územného celku Prešovského kraja (Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004),
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Zmeny a doplnky 2004: Územný plán Prešovského samosprávneho kraja vo svojej záväznej
časti v súvislosti s katastrálnym územím obce Rudlov

predpokladá dodržanie Záväzných

regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia. Pri riadení využitia a
usporiadania územia Prešovského kraja treba dodržať záväzné zásady a regulatívy, ktoré
nadväzujú na schválené zásady a regulatívy Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra 2001 a dotýkajú sa katastra obce
Rudlov; v oblasti vodného hospodárstva chrániť priestory

na líniové stavby

vo

Východoslovenskej vodárenskej sústave: (zdroj vody VN Starina) prívod Vranov – Prešov,
odbočku do Čaklova, Zámutova, Juskovej Vole, prívod do Komáran s odbočkami do Čičavy,
Merníka a Nižného Kručova, odbočky Soľ – Rudlov a do Jastrabia, do Hlinného,
Skrabského, Čierneho nad Topľou,

Petkoviec a Bystrého. V rámci Východoslovenskej

vodárenskej sústavy rozšírenie sústavy: z prívodu Vranov – Prešov odbočku do Čaklova –
Zámutova a do Juskovej Vole, prívod do Komáran s odbočkami do Čičavy, Merníka a
Nižného Kručova, odbočku Soľ – Rudlov a do Jastrabia, do Hliného, odbočku do Žipova,
Skrabského a do Čierneho nad Topľou.
Z hľadiska komplementarity programu s ďalšími strategickými a plánovacími nástrojmi
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov 2008-2015 je komplementárny
s Národným strategickým referenčným rámcom SR na roky 2007-2013, Programom rozvoja
vidieka SR 2007-2013, operačnými programami Životné prostredie, Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast a ďalšími dokumentmi na národnej, regionálnej i miestnej úrovni.

2.4 Určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce a definovanie
podmienok udržateľného rozvoja obce. SWOT analýza obce Rudlov

Silné stránky
-

priaznivé

prírodné

Slabé stránky
podmienky

pre -

absencia

zariadení

cestovného

ruchu
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poľnohospodársku
výrobu
a na
ňu
nadväzujúci
spracovateľský
priemysel
a služby
- relatívne vyhovujúci fond bývania,
možnosti obce poskytnúť prímestské
bývanie
- výhodná geografická poloha obce v rámci
regiónu
Zemplín
a
Prešovského
samosprávneho kraja
- kvalitný poľnohospodársky pôdny fond pre
pestovanie klasických poľnohospodárskych
plodín a živočíšnu výrobu
- kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca
súčasnej úrovni hospodárstva v obci
- školské a predškolské zariadenia
vybudovaná
základná
technická
infraštruktúra v obci

(ubytovacie, rekreačné a pod.)
- vysoké investičné náklady na zlepšenie
stavu
environmentálnej
infraštruktúry
a miestnych komunikácií
neexistujúca
územnoplánovacia
dokumentácia
- pretrvávajúca nezamestnanosť s podielom
dlhodobo evidovaných nezamestnaných,
predovšetkým so základným vzdelaním,
hlavne rómskej národnosti
odchod
kvalifikovaných
zdrojov
pracovných síl do vyspelejších regiónov a do
zahraničia, ako dôsledok chýbajúcich
pracovných príležitostí a relatívne nízkej
ceny práce

Príležitosti

Ohrozenia

- možnosť obce zapojiť sa do programov
čerpania štrukturálnej pomoci z Programu
rozvoja vidieka SR 2007-2013 a ďalších
zdrojov Európskej únie
- zapojenie obce do regionálnych aktivít
investičného aj neinvestičného charakteru
- vhodné podmienky pre vidiecku turistiku
- strategické plánovanie a investovanie na
úrovni obce

- odchod mladých a vzdelaných obyvateľov
za
lepšími
pracovnými
a životnými
podmienkami
- chýbajúce stimuly pre rozvoj služieb
a cestovného ruchu
- legislatívne a finančné nároky presunu
kompetencií na miestnu samosprávu
- konkurencia porovnateľných obcí pri
čerpaní finančných prostriedkov Európskej
únie na podporu regiónov a vidieka

Podmienkou trvalo udržateľného rozvoja obce je využitie silných stránok obce definovaných
vo SWOT analýze a eliminácia slabých stránok a ohrození. V dôsledku uvedených slabých
stránok a nedostatočného akceleračného vplyvu silných stránok na sociálno-ekonomický
rozvoj, obec nie je schopná len s využitím vlastných zdrojov vyriešiť všetky sociálnoekonomické problémy, a preto je pre realizáciu hlavného cieľa i rozvojovej stratégie potrebná
pomoc štátu i EÚ, predpokladaná predovšetkým s poskytnutím finančných zdrojov na
realizáciu jednotlivých opatrení.

Vychádzajúc zo záverov analýzy sociálno-ekonomickej

situácie, dlhodobým cieľom rozvoja obce je harmonicky vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj
územia s využitím hospodárskeho, demografického a prírodného potenciálu obce. Hlavným
cieľom je zvýšiť hospodársku a sociálnu úroveň obce a postupne zabezpečiť jej rast s cieľom
prispieť k dosiahnutiu

úrovne

ostatných vyspelejších regiónov Slovenska, s dlhodobým
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cieľom dosiahnutia vyššej úrovne bývania minimálne na úrovni

dosahovanej v Európskej

únii. Plnením hlavného cieľa sa dosiahne rozvoj ekonomického potenciálu a ľudských
zdrojov, ktoré sú podmienkou pre zastavenie a postupné znižovanie vysokej miery
nezamestnanosti v obci a regióne. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov
vo svojej programovej časti počíta s opatreniami na zvýšenie participácie obce na
mikroregionálnych aktivitách ako i s opatreniami na celkové posilnenie ekonomiky.
Programová časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov predpokladá aj
aktivity podporujúce zariadenia vzdelávacej infraštruktúry a znižovania nezamestnanosti.
V strednodobom horizonte možno predpokladať postupné zvyšovanie hospodárskej úrovne
obce, a to v súlade s posilňovaním hospodárskej základne regiónu a kraja.
2.5 Stratégia rozvoja obce v strednodobom horizonte, ktorá určí hlavné smery, priority
a ciele rozvoja obce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov sa zaoberá prioritami, ktoré chce
obec dosiahnuť v strednodobom horizonte. Ide o priority, ktoré si obec vytýčila v čiastkových
cieľoch, ktorých realizácia je naplánovaná v postupných krokoch. Strategickým cieľom
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov je „zlepšiť občiansku vybavenosť
a stav infraštruktúry v obci“. Priority programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
pozostávajú z jednotlivých opatrení, ktoré pomáhajú efektívnejšie napĺňať strategický cieľ
obce. Obec si v strednodobom horizonte vytýčila realizovať nasledujúce priority:
Dostavba a rekonštrukcia infraštruktúry v katastri obce
Zlepšenie ponuky občianskej vybavenosti a služieb v obci
Zvýšenie ekonomickej úrovne obce
2.6 Analýza finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov si vyžaduje na svoju realizáciu
finančné zabezpečenie, ktoré si vzhľadom na jeho rozsah a náročnosť vyžaduje viac zdrojové
financovanie, ktoré bude popri vlastných zdrojov obce zabezpečené aj prostredníctvom
finančných prostriedkov, o ktoré sa bude obec uchádzať z fondov Európskej únie (v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013). Obec Rudlov zrealizovala za posledné roky
nasledovné projekty: v roku

2006 obec získala finančné prostriedky (dotáciu) z Úradu

splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity financie na „Jednorázovú dotáciu na
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viacfázovú deratizáciu a dezinfekciu – rómska komunita“ vo výške 27 800 Sk na projekt
s názvom „Deratizácia, dezinfekcia a eliminácia biologického odpadu v rómskej komunite.
V roku 2005 získala obec dotáciu vo výške 150 000 Sk na vybudovanie prístupového
chodníka z Úradu vlády SR v rámci projektu „Vybudovanie prístupového chodníka
k obydliam v rómskej osade“. Uvedené skúsenosti s čerpaním dotácií zabezpečujú pozitívne
predpoklady obce čerpať finančné prostriedky a granty z eurofondov, verejných zdrojov
i grantov neverejného sektora. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja predpokladá
zapojenie obce do výziev v rámci PRV SR 2007-2013 určených pre samosprávy v rámci
obnovy a rozvoja obcí. Finančná a administratívna náročnosť programu vzhľadom na
pomerne vysokú investičnú a administratívnu náročnosť v programovej časti dokumentu si
bude vyžadovať účinné zapojenie obyvateľov obce, podnikateľov ako i ďalších subjektov do
jeho realizácie.

3. Programová časť
3.1 Zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie programu. Inštitucionálne
zabezpečenie a organizačné zabezpečenie

realizácie programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja obce
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Strategický cieľ:

„Zlepšiť občiansku vybavenosť a stav infraštruktúry v obci Rudlov“

Priorita 1
Dostavba a rekonštrukcia infraštruktúry v katastri obce

Priorita 2
Zlepšenie ponuky občianskej vybavenosti a služieb v obci

Priorita 3
Zvýšenie ekonomickej úrovne obce

Priorita 1
Dostavba a rekonštrukcia infraštruktúry v katastri obce

Opatrenie 1.1

Zabezpečiť rekonštrukciu a dobudovanie miestnych
komunikácií (chodníky a cesty)

v závislosti od

potrieb a finančných možností obce.
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Realizátor

obec

Participujúce subjekty

externé subjekty

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

štrukturálne fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 1.2

Zabezpečiť

osadenie

dopravných

značiek

a dopravných zrkadiel v častiach, kde je to potrebné.

Realizátor

VÚC, obec

Participujúce subjekty

externé subjekty

Časový plán

2009-2012

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 1.3

Zabezpečiť plynofikáciu a elektrifikáciu

celého

zastavaného územia obce v súlade s pokračujúcou
výstavbou.

Realizátor

plynárenský podnik, energetický podnik

Participujúce subjekty

externé subjekty, obec

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, súkromné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 1.4

Zabezpečiť dostavbu vodovodu v obci v závislosti od
pokračujúcej výstavby v obci.

Realizátor

obec, vodohospodársky podnik

Participujúce subjekty

externé subjekty, subjekty štátnej správy
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Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

štrukturálne fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 1.5

Zabezpečiť výstavbu kanalizácie v obci v závislosti
od pokračujúcej výstavby v obci.

Realizátor

obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, subjekty štátnej správy

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 1.6

Zabezpečiť zvýšenie estetického

Realizátor

a environmentálneho potenciálu obce.
obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, tretí sektor

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

Opatrenie: 1.7

1 x ročne

Realizátor:

Zabezpečiť komplexnú priebežnú identifikáciu,
odstránenie a prevenciu vzniku nelegálnych skládok
v obci a jej katastri
v záujme zvýšenia jej
environmentálneho potenciálu a zlepšenia stavu
životného prostredia.
obec

Participujúce subjekty:

externé

subjekty,

subjekty

štátnej

správy

a samosprávy, obyvatelia obce

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie: štrukturálne fondy Európskej únie, vlastné zdroje,
granty na národnej a regionálnej úrovni

Monitorovanie:

1 x ročne
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Opatrenie: 1.8

Zabezpečiť vybudovanie systému protipovodňovej
ochrany v častiach, kde je to potrebné.

Realizátor:

obec

Participujúce
subjekty:
Opatrenie: 1.9
Časový plán

externé subjekty

Finančné
zabezpečenie:
Realizátor:

Zabezpečiť participáciu obce na vybudovaní
2010-2015
kompostoviska
v rámci
štrukturálne
fondy
EÚ,mikroregionálnej
vlastné zdroje,spolupráce.
granty na
obec, mikroregión
národnej
a regionálnej úrovni

Participujúce
Monitorovanie:
subjekty:
Časový plán

1externé
x ročnesubjekty, orgány štátnej správy

Finančné
zabezpečenie:

štrukturálne

Monitorovanie:

1 x ročne

Opatrenie: 1.10

2010-2015
fondy

EÚ,

granty

na

národnej

a regionálnej úrovni, vlastné zdroje

Vybudovať

premostenia vodných

tokov

v súlade

s protipovodňovými opatreniami v miestach, kde je to
potrebné.
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Realizátor:

obec

Participujúce subjekty:

externé subjekty, orgány štátnej správy

Časový plán

2010-2015

Finančné zabezpečenie:

štrukturálne fondy EÚ, granty na národnej a regionálnej
úrovni, vlastné zdroje

Monitorovanie:

1 x ročne

Priorita 2
Zlepšenie ponuky občianskej vybavenosti a služieb v obci
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Opatrenie 2.1

Rekonštruovať a modernizovať budovy v majetku obce
(prioritne budovu kultúrneho domu a budovu OcÚ).

Realizátor

obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, MŠ

Časový plán

2008-2013

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.2
Realizátor

Zabezpečiť rekonštrukciu ihriska (vybudovanie
sociálnych zariadení)
a zriadenie nových ihrísk
(prioritne detského) v obci.
obec

Participujúce subjekty

obyvatelia obce, externé subjekty

Časový plán

2010 – 2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty na regionálnej a národnej úrovni,
štrukturálne fondy

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.3
Realizátor

Zabezpečiť periodické vydávanie občasníka
s aktuálnymi informáciami o dianí v samospráve,
v mikroregióne a kraji.
obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikatelia, dobrovoľní členovia
redakčnej rady

Časový plán

2010-2015

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje, súkromné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.4

Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu internetovej
stránky obce za účelom zlepšenia informovanosti
a propagácie obce.
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Realizátor

obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor

Časový plán

2009-2015

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje, súkromní podnikatelia

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.5
Realizátor

Zabezpečiť participáciu obce na zabezpečení
starostlivosti o občanov v dôchodkovom veku
v zmysle požiadaviek platnej legislatívy.
obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty na národnej a regionálnej
úrovni

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.6
Realizátor

Zabezpečiť zvýšenie participácie občanov na
obecných a voľno časových aktivitách (verejné akcie,
požiarna a civilná ochrana, kultúrne podujatia).
obec

Participujúce subjekty

obyvatelia obce, externé subjekty, podnikateľský
sektor

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty na národnej a regionálnej
úrovni

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.7

Zabezpečiť kontinuálny rozvoj knižného fondu
a informačných zdrojov v obci.
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Realizátor

obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor, obyvatelia
obce

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty na národnej a regionálnej
úrovni

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.8

Zabezpečiť

obnovu

a udržiavanie

kultúrno-

historických hodnôt a tradícii v obci.

Realizátor

obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty na národnej a regionálnej
úrovni

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.9
Realizátor

Zabezpečiť
udržiavanie a ochranu hodnotných
prírodných lokalít a životného prostredia v obci a jej
katastri.
obec

Participujúce subjekty

obyvatelia obce, externé subjekty, podnikateľský
sektor

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty na národnej a regionálnej
úrovni

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.10

Zabezpečiť

asanáciu

historicky

a kultúrne

hodnotných objektov v obci.
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Realizátor

obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor

Časový plán

2009-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty na národnej a regionálnej
úrovni

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 2.11
Realizátor

Podporovať predškolskú a základnú školskú prípravu
v obci (o.i. zapájaním subjektov v pôsobnosti obce
do investičných a neinvestičných projektov).
obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, MŠ, ZŚ

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty na národnej a regionálnej
úrovni

Monitorovanie

1 x ročne

Priorita 3
Zvýšenie ekonomickej úrovne obce
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Realizátor

Zabezpečiť podporu podnikania, podnikateľských
aktivít a služieb v obci a jej katastri (prioritne
spracovanie domácich produktov a poskytovanie
drobných služieb).
obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor, obyvatelia

Opatrenie 3.1

obce

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 3.2
Realizátor

Zabezpečiť komplexné zmapovanie podnikateľských
možností v obci a jej katastri (o.i. možnosti podpory
cestovného ruchu v obci).
obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor

Časový plán

2010-2015

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 3.3

Zabezpečiť internetizáciu obce a rozšíriť

sieťové

prepojenie obecných zariadení v obci na internet.

Realizátor

obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor, MŠ, ZŠ

Časový plán

2009-2015

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne
fondy, vlastné zdroje

Monitorovanie

1 x ročne
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Realizátor

Zabezpečiť aktivizáciu nezamestnaných a sociálne
odkázaných občanov prostredníctvom aktivačných
prác, resp. iných nástrojov aktívnej politiky trhu
práce.
obec

Participujúce subjekty

externé subjekty, podnikateľský sektor

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

granty na regionálnej a národnej úrovni, štrukturálne

Opatrenie 3.4

fondy, vlastné zdroje, súkromní podnikatelia

Monitorovanie

1 x ročne

Realizátor

Vyvíjať aktivity podporujúce postavenie obce v
regióne v zmysle stanov mikroregionálnych združení,
ktorých je obec členom.
obec

Participujúce subjekty

mikroregionálne združenia, obyvatelia obce

Časový plán

2008-2015

Finančné zabezpečenie

vlastné zdroje, granty EÚ

Monitorovanie

1 x ročne

Opatrenie 3.5

3.2 Systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce so stanovením merateľných fyzických ukazovateľov a finančných
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ukazovateľov

Monitorovanie a hodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Rudlov bude zabezpečované na princípe stanovenia hodnotiacich ukazovateľov na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva minimálne 1-krát ročne. Na zasadnutiach sa budú na
základe podkladových materiálov, ktoré pripraví obecný úrad, prehodnocovať a monitorovať
dosiahnuté opatrenia, ktoré si obec stanovila. Kontrolou plnenia resp. neplnenia podľa
programu si tak obec môže zrevidovať a poopraviť ciele, ktoré chce v rámci napĺňania
programu v danom období dosiahnuť.
Monitorovanie

a hodnotenie

programu

sa

bude

realizovať

podľa

časového

harmonogramu realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudlov.
Merateľné ukazovatele (finančné a fyzické) dopady realizácie programu sú určené počtom
intervencií do infraštruktúry a zariadení, počtom opatrení zameraných na podporu
vedomostnej ekonomiky, počtom opatrení zameraných na podporu ekonomického rastu
a počtom opatrení prispievajúcich k zvýšeniu zamestnanosti.

Oblasť

Infraštruktúra

Vedomostná

Rozvoj zdrojov

Ľudské zdroje /

a regionálna

ekonomika

ekonomického rastu

zvýšenie

dostupnosť

Ukazovateľ

zamestnanosti

Počet intervencií do

Počet opatrení

Počet opatrení

Počet opatrení

infraštruktúry

zameraných na

zameraných na

prispievajúcich

a zariadení občianskej

podporu

podporu

zvýšeniu

vybavenosti

vedomostnej

ekonomického rastu

zamestnanosti

5

3

ekonomiky
Počet
opatrení
(intervencií)

21

2

PHSR obce
Rudlov
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3.3 Časový harmonogram realizácie

Priorita 1

Opatrenie / Rok

Zabezpečiť rekonštrukciu a dobudovanie miestnych komunikácií (chodníky a cesty) v závislosti od

2008

2009

2010 2011 2012 2013

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2014 2015

X

X

X

potrieb a finančných možností obce.
Zabezpečiť osadenie dopravných značiek a dopravných zrkadiel v častiach, kde je to potrebné.
Zabezpečiť plynofikáciu a elektrifikáciu celého zastavaného územia obce v súlade s pokr. výstavbou.

X

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť dostavbu vodovodu v obci v závislosti od pokračujúcej výstavby v obci.

X

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť výstavbu kanalizácie v obci v závislosti od pokračujúcej výstavby v obci.

X

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť zvýšenie estetického a environmentálneho potenciálu obce.

X

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť komplexnú priebežnú identifikáciu, odstránenie a prevenciu vzniku nelegálnych skládok

X

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť vybudovanie systému protipovodňovej ochrany v častiach, kde je to potrebné.

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť participáciu obce na vybudovaní kompostoviska v rámci mikroregionálnej spolupráce.

X

X

X

X

X

X

Vybudovať premostenia vodných tokov v súlade s protipovodňovými opatreniami v miestach, kde je to

X

X

X

X

X

X

v obci a jej katastri v záujme zvýšenia jej environmentálneho potenciálu a zlepšenia stavu životného
prostredia.

potrebné.

Priorita 2

Opatrenie / Rok

Rekonštruovať a modernizovať budovy v majetku obce (prioritne budovu kultúrneho domu a budovu

2008

2009

X

X

2010 2011 2012 2013
X

X

X

X

X

X

X

X

2014 2015

OcÚ).
Zabezpečiť rekonštrukciu ihriska (vybudovanie sociálnych zariadení) a zriadenie nových ihrísk
(prioritne detského) v obci.
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X

X

Zabezpečiť periodické vydávanie občasníka s aktuálnymi informáciami o dianí v samospráve,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť kontinuálny rozvoj knižného fondu a informačných zdrojov v obci.

X

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť obnovu a udržiavanie kultúrno-historických hodnôt a tradícii v obci.

X

X

X

X

X

X

X

X

Zabezpečiť udržiavanie a ochranu hodnotných prír. lokalít a životného prostredia v obci a jej katastri.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2008

2009

X

X

v mikroregióne a kraji.
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce za účelom zlepšenia informovanosti
a propagácie obce.
Zabezpečiť participáciu obce na zabezpečení starostlivosti o občanov v dôchodkovom veku v zmysle
požiadaviek platnej legislatívy.
Zabezpečiť zvýšenie participácie občanov na obecných a voľno časových aktivitách (verejné akcie,
požiarna a civilná ochrana, kultúrne podujatia).

Zabezpečiť asanáciu historicky a kultúrne hodnotných objektov v obci.
Podporovať predškolskú a základnú školskú prípravu v obci (o.i. zapájaním subjektov v pôsobnosti obce
do investičných a neinvestičných projektov).

Priorita 3

Opatrenie / Rok

Zabezpečiť podporu podnikania, podnikateľských aktivít a služieb v obci a jej katastri (prioritne

2010 2011 2012 2013

2014 2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

spracovanie domácich produktov a poskytovanie drobných služieb).
Zabezpečiť komplexné zmapovanie podnikateľských možností v obci a jej katastri (o.i. možnosti
vybudovania a podnikateľského využitia vodných nádrží medzi obcami Rudlov a Tulčík).
Zabezpečiť internetizáciu obce a rozšíriť sieťové prepojenie obecných zariadení v obci na internet.
Zabezpečiť aktivizáciu nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov prostredníctvom aktivačných
prác, resp. iných nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
Vyvíjať aktivity podporujúce postavenie obce v regióne v zmysle stanov mikroregionálnych združení,
ktorých je obec členom.
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