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I. ÚVOD
Tento dokument bol spracovaný na základe zákona č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja, ktorým sa zmenil pôvodný zákon č. 539/ 2008 Z. z.. Nový zákon o podpore regionálneho rozvoja
s účinnosťou od 1. januára 2015 prináša viaceré zmeny aj v možnostiach dotácií pre subjekty územnej
spolupráce a zmenila sa tiež definícia partnerstva, preto sa nový zákon dotýka výrazne priamo obce, ale
i ďalších subjektov regionálneho rozvoja. Doterajšie Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
sa po novom nazývajú Programy rozvoja (ďalej PR) a významnou zmenou je aj možnosť pre obce
vypracovať Spoločný program rozvoja obcí (ďalej SPR) pre viacero územných samospráv. Obec Dravce sa
napriek tejto možnosti a úvahám o využití nového prístupu a zapojení sa do SPR rozhodla, že vzhľadom
k špecifickosti si vypracuje samostatný PR.
Podľa § 12 písmena b) bude zároveň napĺňať zákonom stanovenú povinnosť, t. j. okrem
každoročného vyhodnocovania plnenia programu rozvoja, zašle vždy na VÚC PSK do 31. mája správu
o jeho plnení.
Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi
a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHSR VÚC PSK,
na území ktorej sa nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie
obce. Je komplexným dokumentom a nositeľom rozvojovej politiky územnej samosprávy, predstáv jej
vedenia a obyvateľov o budúcnosti. Poskytuje celkový pohľad na rozvoj obce, pričom sa podrobnejšie
zaoberá ekonomickými a sociálnymi aspektmi.
Obec v podobe programu rozvoja získava nástroj na proaktívne riadenie rozvoja, založené na
iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Z tohto hľadiska ho možno vnímať ako dôležitý nástroj
marketingovej komunikácie. Obec vypracovaním programu rozvoja dáva najavo záujem o svoju
budúcnosť, ako aj budúcnosť svojich obyvateľov a súčasne tým preberá na seba zodpovednosť za ďalší
rozvoj.
Vypracovaním programu rozvoja spĺňajú obce jeden zo základných princípov regionálnej politiky
Európskej únie - princíp programovania. Podľa tohto princípu sa podpora zo zdrojov Európskej únie viaže
na vypracovanie programových dokumentov, preto zákon o podpore regionálneho rozvoja definuje štyri
programové dokumenty regionálneho rozvoja, pričom na úrovni obce túto úlohu podľa § 5 plní program
rozvoja obce (PR) alebo spoločný program rozvoja (SPR), musí byť aj v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Partnerskej dohode, ktorá predstavuje strategický dokument pre čerpanie finančných
prostriedkov zo štruktúr EÚ v programovom období 2014 až 2023 a v súlade s novým programovým
obdobím pre čerpanie štrukturálnych fondov pre roky 2014 - 2023 v nadväznosti na možnosti čerpania
dotácii aj spoza hraníc SR v oblasti európskych dotačných schém. Z toho vyplýva, že obec pre získanie
finančnej podpory z dotačných a grantových schém musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s
regionálnymi stratégiami i miestnou, ktorú reprezentuje program rozvoja obce. V zmysle zákona je
nevyhnutnou podmienkou ku predloženiu Žiadosti o nenávratné finančné pomoci.
Programovanie je participatívny proces, to znamená, že ho vykonávajú resp. sa na ňom podieľajú
tí, ktorí rozhodujú o budúcnosti obce. Programovanie je interaktívny proces, to znamená, že proces tvorby
dokumentu je poháňaný zdola nahor a rozmýšľaním zhora nadol. Zdola – občania, členovia tímu, zhora –
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volení predstavitelia obce, starosta obce, pracovníci obecného úradu, odborníci, poslanci a ďalší aktéri
regionálneho rozvoja pôsobiaci na princípe partnerstva.
Je dôležité si uvedomiť, že tak ako plynie čas, tak sa menia rôzne systémy, ktoré menia prostredie,
a že aj PR obce ako strednodobý program nezostane bez zmien. Ku strategickým dokumentom sa je
potrebné vracať, pracovať s nimi a aktualizovať ich po dosiahnutí určitej etapy vývoja či zmene
podmienok.
Základné princípy tvorby PR:
je založený na kvalitných a overených dátach,
je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách - oblastiach,
je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

© Centrum prvého kontaktu Levoča

4

II. METODIKA TVORBY PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE
Proces strategického plánovania predstavuje súbor nadväzujúcich činností, ktoré sú riadené tak,
aby viedli k naplneniu vopred stanovených a hierarchicky usporiadaných cieľov.
Strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja pozostáva z týchto troch hlavných procesov:
programovanie, finančné riadenie a monitorovanie, tiež hodnotenie výstupov.
V rámci programovania sa analyzuje východisková situácia, definujú sa strednodobé ciele, určuje
sa primeraná stratégia a vyberajú sa vhodné aktivity na jej realizáciu.
Prostredníctvom finančného riadenia sa zabezpečuje finančná podpora na realizáciu podporených aktivít.
V procese monitorovania a hodnotenia sa zbierajú a analyzujú dáta o realizovaných a plánovaných
aktivitách vo väzbe na finančné zdroje a programovú štruktúru.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce z hľadiska štruktúry podľa zákona č. 309/2014 Z.z. o
podpore regionálneho rozvoja obsahuje 5 častí: analytickú, strategickú, programovú, realizačnú
a finančnú, v ktorých :
a) analyzuje možnosti hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja,
stanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
b) stanovuje úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,
v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2,
c) navrhuje finančné a administratívne zabezpečenie.
Analytická časť dokumentu obsahuje analýzu vnútorného, vonkajšieho prostredia a zhodnotenie
súčasného stavu. Súčasťou je sprehľadnenie prírodných, kultúrnych, ľudských, materiálnych a
ekonomických zdrojov obce. Hlavným zdrojom údajov, ktoré sme použili pri analýze týchto oblastí života
obce bola samotná samospráva obce – jej predstavitelia, občania obce, najmä tiež ŠÚ SR a internet.
Občania sa do procesu zapojili hlavne vyplnením dotazníka v rámci prieskumu verejnej mienky, ale tiež do
problémovej analýzy, tvorby vízie a SWOT analýzy.
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí
hlavné ciele a priority rozvoja pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia
vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Táto obsahuje:
- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska,
sociálna, environmentálna).
Programová časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu
rozvoja obce, t.j. pozostáva z aktivít, realizáciou ktorých by sa mali naplniť stanovené ciele. Ku každej
aktivite je priradený predpokladaný termín a osobná zodpovednosť za realizáciu, výška nákladov a zdroje
finančných prostriedkov, z ktorých sa bude čerpať pri ich samotnej realizácii. Obsahuje tak podrobnejšie
rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na úroveň
opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.
Realizačná časť ako súčasť programovej je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a
organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce/VÚC, systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu rozvoja obce/VÚC s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja obce/VÚC formou akčných plánov.
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Táto obsahuje:
- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- systém monitorovania a hodnotenia,
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram
realizácie jednotlivých opatrení a projektov.
Finančná časť s prepojením na programovú obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce
Táto obsahuje:
- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno
ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce.
Pri zostavovaní finančného rozpočtu sa vychádzalo z plánovaného odhadu nákladov na jednotlivé aktivity
obce (stanovené v súčinnosti s obcou) a možností získavania zdrojov.
To, či sa realizáciou aktivít naplnili stanovené ciele, sa zisťuje porovnaním plánovaných hodnôt
merateľných ukazovateľov a skutočného stavu. V tomto prípade to bude počet zrealizovaných aktivít.
Riadiaci tím na záver zabezpečí finalizáciu dokumentu a jeho predloženie zastupiteľstvu na schválenie:
1. prerokovanie dokumentu v orgánoch samosprávy (rada, zastupiteľstvo, výbory, komisie),
2. schválenie dokumentu zastupiteľstvom
3. samospráva informuje verejnosť o schválení PHSR (úradná tabuľa, webová stránka, apod.)
Celý tento proces by mal viesť jednak k zefektívneniu činnosti samosprávy a tiež k jej
sprehľadneniu a priblíženiu občanom obce.

© Centrum prvého kontaktu Levoča

6

Obrázok č. 1: Poloha obce Dravce

Zdroj: www:mapy.zoznam.sk
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III. AUDIT ZDROJOV OBCE DRAVCE
PREDSLOV
Obec Dravce sa spomína už v roku 1263 ako obec kráľovských chovateľov sokolov. Obec je
založená ako skupinová cestná dedina, nová zástavba je realizovaná prevažne formou izolovaných
rodinných domov rôznej architektonickej úrovne. Priestorovou a výškovou dominantou obce je rímsko –
katolícky kostol sv. Alžbety, pôvodne ranogotický, z 2. polovice 13. storočia. Z hľadiska stavebnotechnického stavu rodinných domov prevládajú objekty dobré a vyhovujúce. Občianska vybavenosť je
sústredená v centre obce (obecný úrad, kultúrny dom, škola, škôlka, obchod) a v severozápadnej časti,
kde sa nachádza futbalové ihrisko. V juhovýchodnej časti obce je areál poľnohospodárskej výroby. Na
území obce sa nachádzajú nasledujúce formy rodinných domov: rodinné domy vidieckeho typu s
doplnkovým hospodárstvom a úžitkovou záhradou (pôvodná centrálna časť obce), rodinné domy
mestského typu s okrasnou záhradou (v severnej a západnej časti) a v malej miere rodinné domy s
doplnkovou vybavenosťou obchodu a služieb.
V severnej časti riešeného územia vo vzdialenosti cca 3 km od pôvodnej obce je situovaná miestna časť
Bukovinka s ulicovou zástavbou, ktorá je v súčasnosti využívaná aj pre rekreačné bývanie - chalupníctvo.
Zástavba je sústredená okolo obslužných komunikácií, v náročnom teréne. V osade nie je žiadna
vybavenosť, priestorovo dominuje drevená zvonica na terénnej vyvýšenine.

A) Z HISTÓRIE OBCE
Obec Dravce pôvodne patrila k služobníckym obciam
Spišského hradu. V listinách sa spomína už v roku 1263 ako obec
kráľovských chovateľov sokolov, v roku 1282 ich Ladislav IV. daroval
Görgeyovcom.
V roku 1288 bol založený kláštor antonitov, po jeho zániku získal obec
od roku 1555 Melchior Tluk. Jeho potomkovia prijali priezvisko
Dravecký.
V roku 1787 mala obec 54 domov a 491 obyvateľov, roku 1828 70
domov a 500 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.
Pri kláštore antonitov vzniklo koncom 13. storočia xenodochium –
najstaršia nemocnica na Spiši, ku ktorej bol pripojený aj chudobinec a
útulok pre pocestných. Zaniklo v 16. storočí.

Obrázok č. 2: Gotický most, Zdroj: Obec Dravce

Z existujúcich štatistík vieme, že v obci v roku 1919 bolo
16 Židov, kým v roku 1927 už len 12. Aj Židov v obci
poznačila 2. svetová vojna. Zo všetkých odvlečených
Židov zachránila sa iba Ema Ferberová, ktorá po
oslobodení žila v Maďarsku a iba raz sa bola pozrieť na
svoje rodisko. Tak neslávne skončil pobyt Židov v
Dravciach. Nie sú známe nijaké podrobnosti o nich spred
roku 1919, ani koľko ich bolo, kde bývali a čím sa
zaoberali. Isté je, že Židia tvorili časť dejín Draviec.
Obrázok č. 3: Pohľad na obec zač 20. st, Zdroj: Obec Dravce
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Po odvlečení Žida Kleina ostala jeho kúria prázdna. Vtedajší MNV sa zaviazal, že
túto budovu opraví pre svoje i obecné účely. V roku 1947 sa opravila strecha
budovy. Okrem kancelárie MNV ostatné voľné priestory poslúžili viacerým
mladým rodinám na dočasné ubytovanie. Nakoniec budovu opravila Jednota, a
dostala ju do vlastníctva. Budovu prebudovali na predajňu a príslušné sklady.

Obrázok č. 4: Dravecké ženy,
Zdroj: Obec Dravce

Obdobie po 2.svetovej vojne v obci treba považovať za
obdobie najproduktívnejšie a najdynamickejšie.
Prvoradým cieľom prvých povojnových rokov bola
elektrifikácia obce, začalo sa v roku 1946. V roku 1947
im už svietili elektrické svetlá a obyvatelia mohli
postupne nakupovať rôzne elektrické spotrebiče.
V budove Jednoty sa v júni 1953 dočasne zriadila
ordinácia lekára. V roku 1955 však bola ordinácia
premiestnená do prázdneho Ujfalussyoho domu.

Obrázok č. 5: 1. sv. prijímanie, Zdroj: Obec Dravce

Kultúrny dom bol otvorený 25.augusta 1957. Do neho sa presťahoval MNV a dovtedajšie miestnosti v
budove Jednoty boli prebudované na pohostinstvo. V tom dni bolo založené aj jednotné roľnícke družstvo.
Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V roku 1958 sa začalo s výstavbou budov na
novom hospodárskom dvore JRD a s elektrifikáciou Bukovinky. Výstavba hospodárskeho dvora JRD trvala
vyše 15 rokov.

V roku 1963 MNV za pomoci JRD začal budovať
futbalové ihrisko na Okuľaroch. V nasledujúcich rokoch sa
začala pripravovať výstavba bezprašnej cesty z Draviec do
Bukovinky. V roku 1969 bolo dielo ukončené. Asfaltová cesta
bola daná do užívania a bolo zavedené pravidelné
autobusové spojenie z Draviec do Bukovinky.
V 80 - tych rokoch bola postavená poschodová budova pri
kostole na ploche „stará škola“. V prízemí bola zriadená
hasičská zbrojnica, na poschodí kancelária MNV, teraz
obecného úradu. V roku 1983 bola odovzdaná do užívania.
Obrázok č. 6: Futbalové družstvo, Zdroj: Obec
Dravce
© Centrum prvého kontaktu Levoča
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Miestna časť Bukovinka má dnes zachovalý prírodný ráz a rekreačný charakter. Príchod prvých
osadníkov sa datuje do obdobia 1888 – 1891, kedy si tu kupovali pôdu od statkárov z Draviec. V r. 1903 –
1908 sa do Bukovinky nasťahovali nové rodiny z Poľska. Pôvodné usadlosti sústavnou novou výstavbou
boli včlenené do súvislej zástavby.

Rómovia
Až po I. svetovej vojne richtár hľadal a
nakoniec do dediny i prijal prvého Cigána
Hamburga, ktorý bol zručným kováčom a takého
dedina veľmi potrebovala. Jeho rodina sa rokmi
rozrastala. V roku 1991 bolo v obci 5 rómskych
rodín, v 6 domoch bývalo 51 občanov. V roku
1964 sa odsťahovala z Draviec jedna rodina do
Majera pri Bukovinke, kde sú 4 domy s 52 ľuďmi.
V minulosti s Cigánmi v obci neboli veľké
problémy. Boli kováčmi a neskoršie sa stali
obecnými pastiermi dobytka a oviec.

Obrázok č. 7: Bukovinka, Zdroj: Obec Dravce

Po celé desaťročia boli organickou súčasťou obce a obec ich vychovávala. Posledné generácie
neboli ani muzikanti, ani remeselníci, ale nekradli a v obci sa slušne správali. Dnes v dôsledku ich
nezamestnanosti ich životná úroveň klesla a správanie sa zmenilo k horšiemu, najmä u mladej generácie.

Slávnejší rodáci
Vincent Berzevici (Berzevicsy) – 16.marec 1781 Dravce – bol veľkostatkárom a posledným členom
barónske rodiny šľachtického pôvodu. Bol riaditeľom Košickej národnej spevohernej a činohernej
spoločnosti a vydavateľom časopisu Nemzeti Játékszini Tudasítas (Národné divadelné umenie). Dravce
navštevoval iba občas a prevažne žil v Košiciach, kde aj zomrel 15.4.1834 a tam je i pochovaný.
JUDr. Artur Höflich – narodený v roku 1887 Dravciach – pôvodom žid, v I. ČSR významný úradník
a advokát v Levoči. Po návrate z koncentračného tábora v Dachau sa vrátil do Levoče, kde pracoval až do
odchodu do dôchodku. Zomrel v roku 1974.
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B) ANALÝZA SÚČASNEJ SITUÁCIE V OBCI
Obec Dravce sa nachádza cca 10 km od okresného mesta Levoča, na južných svahoch Levočských
vrchov v doline potoka Bicír. Pred severnými vetrami je chránená kopcami Hruška a Pikovský vrch, ktoré
sú čiastočne zalesnené. Oveľa viac lesov je v okolí Bukovinky, kde prevládajú smreky a jedle. Lesné porasty
sú popretkávané pasienkami. Najviac ornej pôdy je v južnej časti chotára.
Nadmorská výška v strede obce je 648 km, v Bukovinke 700 m a chotár leží v rozmedzí od 554 do 871 m
nad morom. Miestna časť Bukovinka administratívne patrí pod správu obce Dravce a je vzdialená od obce
4 km.
V súčasnosti má obec okolo 809 obyvateľov a hospodári na katastri o rozlohe 1 304 ha.
Z hľadiska štruktúry osídlenia patrí obec Dravce do veľkostnej skupiny obcí Prešovského kraja s
počtom obyvateľov 1000 – 1999 obyvateľov. V obci prevláda jedno- a dvojpodlažná zástavba vidieckeho
charakteru.
Dedina leží na hlavnej ceste č. 18 z Levoče do Popradu asi
8 km od okresného mesta Levoča, v Prešovskom kraji, regióne
Spiš a v okrese Levoča. V minulosti spomínaná cesta prechádzala
jedine obcou. V hornej časti obce na historickom moste sa
nachádzala najnebezpečnejšia cestná zákruta bývalého okresu
Spišská Nová Ves, ktorá bola príčinou veľmi mnohých aj tragicky
končiacich dopravných nehôd. Cesta bola frekventovaná ľuďmi,
zvieratami a hospodárskou činnosťou občanov. Jazda v
ktoromkoľvek čase a ročnom období bola nebezpečná, i hoci bola
pomalá. Viac desaťročí sa uvažovalo o obchádzke.
Obrázok č. 8: Pohľad na obec
Dravce, Zdroj:www.spis.eu.sk

Výstava novej cesty mimo obce sa však realizovala až v rokoch 1981 až 1985 na úseku spred
Draviec po odbočku na Dlhé Stráže v dĺžke asi 3,4 km a je napojená na nadradenú cestnú sieť
prostredníctvom cesty III/018164, ktorá plní v obci funkciu zbernej komunikácie. Táto sa napája na
spomínanú I/18 Levoča – Poprad v dvoch bodoch. Miestna časť Bukovinka je zas napojená na obec
prostredníctvom cesty III/ 018257. Vzdialenosti od väčších miest:
- od Spišskej Novej Vsi - 13 km,
- od Popradu - 16 km,
- od Prešova, ktoré je krajským mestom - 63 km,
- od mesta Košice - 100 km.

Obec Dravce je členom Mikroregiónu Levočské vrchy – Západ. Združenie obcí Mikroregión
Levočské vrchy – Západ (MR LVR-Z) bolo založené 5.12.2000 vo Vlkovciach. Zakladajúcimi členmi sú obce
Vlkovce, Tvarožná, Hradisko, Dlhé Stráže a Dravce. Dňa 20.6.2001 bolo združenie rozhodnutím Krajského
úradu v Prešove zapísané do registra záujmových združení právnických osôb a dnes združuje 5 obcí
levočského a kežmarského okresu.
MR LVR- Z vznikol s cieľmi uvedenými nižšie, ale nie celkom sa im podarilo napĺňať výstupy, keďže
aktivita sa stala skôr pasívnou a vypracovaná stratégia za pomoci TP SAPARD sa nerealizovala. Nie je
však vylúčené, že zaktívnia svoju činnosť a v programovom období 2014 – 2020 i nevyužijú nové
rozvojové možnosti. Ich ciele sú:
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•
•
•
•
•

spolupracovať so štátnou správou, samosprávou, miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi
na využití miestneho potenciálu mikroregiónu Levočské vrchy – Západ, za účelom sociálneho
a ekonomického blahobytu miestnych komunít,
chrániť jedinečnú krajinu, prírodné krásy a svojskú kultúru mikroregiónu podporovaním takých foriem
podnikateľských aktivít, ktoré nie sú škodlivé životnému prostrediu,
koordinovať územný a socio-ekonomický rozvoj a rozvoj technickej infraštruktúry obcí MR za účelom
ekonomickej prosperity MR,
podporiť miestne komunity a občianske aktivity v obciach mikroregiónu, aby sa podieľali na
rozhodovaní, tvorbe a činnostiach podporujúcich udržateľné formy turizmu, ochrany prírody
a podnikania,
propagovať jedinečnosti a územie mikroregiónu ako celku i po častiach tak, aby dosiahol zvýšený
záujem turistov o LVR-Z.

Uvedené ciele však zabezpečila obec Dravce pôsobením v multisektorovom partnerstve Občianske
združenie MAS LEV, o.z., odkiaľ získala aj finančné prostriedky, pričom bola v programovom období
aktívne propagovaná cez rôzne PR činnosti a MAS koordinovala územný rozvoj.
Obrázok č. 9: Región MAS LEV, o.z.

Zdroj: MAS LEV

Obrázok č. 10: Mikroregión LVR – Z, Zdroj: MR

© Centrum prvého kontaktu Levoča

12

1 PRÍRODNÉ ZDROJE OBCE

1. 1 Pôda
Pôdny fond obce Dravce je tvorený 36,84 percentami nepoľnohospodárskej pôdy a až 63,16
percent tvorí poľnohospodárska pôda. Najväčší podiel nepoľnohospodárskej pôdy tvorí lesná pôda, ktorá
zaberá až 29,03% pôdneho fondu obce, zastavanú a ostatnú pôdu tvorí 7,44% a vodné plochy len
nepatrných 0,37% celkovej výmery pôdneho fondu obce.
Tabuľka 1: Využitie pôdneho fondu obce
Rozloha v km2
Poľnohospodárska pôda v km2
Poľnohospodárska pôda v ha
z toho orná pôda
z toho chmeľnice
z toho vinica
z toho záhrada
z toho ovocný sad
z toho TTP
Nepoľnohospodárska pôda v
km2
Nepoľnohospodárska pôda v
ha
z toho lesné plochy
z toho vodné plochy
z toho zastavané plochy
z toho ostatné plochy
CELKOM v km2
CELKOM v ha

2007
8,60
860
4,02
0,00
0,00
0,10
0,00
4,49

2008
8,28
828
3,90
0,00
0,00
0,10
0,00
4,28

2009
8,26
826
3,88
0,00
0,00
0,10
0,00
4,29

2010
8,24
824
3,88
0,00
0,00
0,10
0,00
4,27

2011
8,24
824
3,88
0,00
0,00
0,10
0,00
4,27

2012
8,24
824
3,87
0,00
0,00
0,10
0,00
4,27

2013
8,23
823
3,87
0,00
0,00
0,10
0,00
4,27

2014
8,28
828
3,92
0,00
0,00
0,10
0,00
4,26

4,44

4,76

4,78

4,79

4,79

4,80

4,80

4,75

444
3,57
0,05
0,64
0,18
13,04
1 304

476
3,77
0,05
0,64
0,29
13,04
1 304

478
3,77
0,05
0,67
0,29
13,04
1 304

479
3,78
0,05
0,67
0,29
13,04
1 304

479
3,78
0,05
0,67
0,29
13,04
1 304

480
3,78
0,05
0,67
0,30
13,04
1 304

480
3,78
0,05
0,67
0,30
13,04
1 304

475
3,78
0,05
0,67
0,25
13,04
1 304

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Orná pôda sa rozkladá na takmer 30-tich percentách a trvalo trávne porasty spolu so záhradami
zaberajú cez 33 % pôdneho fondu obce.
Hlavným hospodárom na poľnohospodárskej pôde je PD Dravce. Okrem pestovania hlavných
plodín /obilie, zemiaky, kukurica na kŕmenie, zelené krmivá, repka olejnatá/ sa poľnohospodárske
družstvo zaoberá chovom ošípaných a hovädzieho dobytka na mlieko.
V území prevažujú kambizemné pôdy, a to najmä kambizeme modálne, sprievodne kambizeme
pseudoglejové rankre, lokálne gleje. V strednej a južnej časti prevládajú pararendziny kambizemné so
zvetralín pieskovcovo- ílovcových hornín (flyš). Z pôdnych druhov prevládajú pôdy ľahké až stredné.
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Graf 1: Pôdny fond

Zdroj: Tabuľka 1

1.2. Nerastné suroviny
V katastri obce sa nenachádzajú žiadne objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných
surovín ani staré banské diela. Nie je tu určené prieskumné územie pre vyhradené nerasty.

1.3 Lesy
Celková rozloha lesnej pôdy v obci Dravce je 378 ha. V prevažnej miere sa nachádzajú v severnej časti
územia, kde prevláda smrek obyčajný, borovica, smrekovec opadavý, v Bukovinke sa ešte vyskytuje jedľa,
ktorá je však výrazne zničená emisiami.
Podľa údajov platných ku 26.5.2015 NLC Zvolen z celkovej výmery lesov zaberajú hospodárske 72% a lesy
osobitného určenia 28%. Ohľadne lesov osobitného územia - ide o lesy v zriadených génových základniach
lesných drevín. Zásoba drevín predstavuje 99 717m3, z toho v objeme ihličnatých 97 922 m3 a listnatých 1
795 m3. Ročná ťažba dreva je 4 628,40 m3, z čoho tvorí obnovná 98,30 % a výchovná 1,70%. Kalamitný
stav je evidovaný len u cca 23,80 m3 z plochy ihličnanov.
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Graf 2: Ročné ťažby

Zdroj: www.forestportal.sk

Graf 3: Štruktúra ťažby a kalamitný stav

Zdroj: www.forestportal.sk

Graf 4: Kategórie lesa

Zdroj: www.forestportal.sk
© Centrum prvého kontaktu Levoča
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Najvyššie zastúpenie má borovica a smrek, z listnatých zas buk. Situáciu zobrazujú obrázky grafov.
Prítomnosť drevín rôzneho veku je výrazné u viacerých kategórií ako je vidieť nižšie v tabuľke č. 2.
Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je zabezpečované v zmysle platného LHC Levoča.
Tabuľka 2: Drevinové zloženie

Zdroj: www.forestportal.sk

Graf 5: Agregované dreviny

Zdroj: www.forestportal.sk
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Tabuľka 3: Vekové zloženie drevín

Zdroj: www.forestportal.sk

1.4 Vegetácia
Nelesnú vegetáciu tvoria trvalé trávne porasty, nelesná drevinová vegetácia (NDV) a sídelná zeleň.
Trvalé trávne porasty vo forme lúk a pasienkov majú z hľadiska pestrosti krajinnej štruktúry a tým aj
biodiverzity prostredia s podielom NDV alebo bez nej podstatné postavenie. Z celkovej rozlohy územia
trvalé trávne porasty zaberajú 449 ha, čo predstavuje 34,4 %. Čo sa týka výskytu trvalé trávne porasty a
pasienky sa v prevažnej miere vyskytujú v centrálnej časti územia, kde tvoria prechodné spoločenstvá
medzi lesnými porastami a poľnohospodárskou krajinou.
V niektorých častiach obce absencia tradičného obhospodarovania má za následok postupné sukcesné
zarastanie lúk drevinami ako breza, hrab, smrek a borovica. V južnej časti územia je zastúpenie trvalých
trávnych plôch veľmi malé, spravidla ide o malé enklávy v rámci veľkých blokov ornej pôdy. Sídelnú zeleň
možno zhruba rozdeliť na zeleň verejnú - rastúcu alebo vytváranú na verejných (obecných) priestranstvách
a na zeleň súkromnú, t.j. zeleň vysádzanú v predzáhradkách alebo obklopujúcu domy, zeleň produkčnú,
ktorá je síce zameraná na produkciu ovocia, ale popritom plní aj funkcie estetické a ktorá v niektorých
prípadoch je doznievaním pôvodného rázu vidieckej zelene.
Vo verejnej zeleni je možné v súčasnosti vymedziť plochu s vyrastenými stromami – stromy rastúce po
obvode areálu kostola v strede obce a skupinu stromov parkového charakteru, situovanú v centre obce,
oproti kostolu. Súkromnú zeleň tvoria najmä predzáhradky a záhrady s ovocnými stromami pri rodinných
domoch. Za hodnotnú je treba považovať tiež lipovú alej lemujúcu cestu od poľnohospodárskeho dvora
smerom na Dlhé Stráže.

1.5 Fauna
V lesnom prostredí, vrátane ekotónového pásma sa z cicavcov evidujú jež východoeuropsky
(Erinaceus concolor), piskor obyčajný (Sorex araneus), veverica stromová (Sciurus vulgaris), líška hrdzavá
(Vulpes vulpes), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), lasica myšožravá (Mustela nivalis), kuna lesná
(Martes martes), diviak lesný (Sus scropha), jeleň lesný (Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolius
capreolus). Z vtákov sa v lesnom prostredí vyskytujú myšiak lesný (Buteo buteo), sokol myšiar (Falco
tinnunculus), sova lesná (Strix aluco), ďateľ veľký (Dendrocopos major), muchár sivý (Muscicapa striata),
sýkorka bielolíca (Parus major), sýkorka čiernohlavá (Parus montanus), sojka škriekavá (Garrulus
glandarius), pinka lesná (Fringilla coelebs) a iné.
© Centrum prvého kontaktu Levoča
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Z významných stepných druhov, ktoré obývajú kultúrnu step a zostatky pôvodných stepí (v súčasnosti
poľnohospodársku krajinu) sa v riešenom území vyskytujú piskor malý (Sorex minutus), hraboš poľný
(Microtus arvalis), srnec lesný (Capreolus capreolus), z lesov do kultúrnej stepi za prístupnejšou potravou
vychádza diviak lesný (Sus scropha).

1.6 Voda
Cez kataster obce preteká Dravecký potok s prítokom Bicír, ktorý pramení v Levočských vrchoch
a ústi do Levočského potoka pri osade Levočské Lúky, južne od Levoče. Bicír bol chovným potokom, teraz
má však nízky vodný stav a takisto Dravecký potok má v súčasnosti nízky vodný stav. V katastri sa
nenachádzajú žiadne termálne pramene ani vodné plochy, ktoré by sa dali využiť na rekreáciu, či ako zdroj
energie.
V katastri obce ďalej spravuje SVP š.p. tieto vodné toky:
- drobné vodné toky Bicír v úseku rkm 0,00 – 10,10 s číslom hydrologického poradia (č.h.p.) 4-32-01-051
a 053; bezmenný prítok potoka Bicír č. 285/1 č.h.p. 4-32-01-051; Dvorecký potok č.h.p. 4-32-01- 052 a
Skalický potok s bezmenným prítokom š.h.p. 4-32-01-041.Vodné toky v katastrálnom území obce nemajú
kapacitu na prevedenie Q100 ročnej vody.
Kvalita individuálnych vodných zdrojov pitnej vody je narušená pre zvýšený obsah dusičnanov,
dusitanov.
Samospráva nemá vybudovaný obecný vodovod a splaškovú kanalizáciu. Domy majú studne a žumpy. V
r. 1996 bola pritom spracovaná projektová dokumentácia obecnej vodovodnej siete a v r. 2009
kanalizačnej siete a ČOV, realizácia však nebola ukončená. Miestna časť Bukovinka je zásobovaná pitnou
vodou zo studní, splaškové vody sú odvádzané do žúmp.
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1.7 Chránené územia
Obrázok č. 11: Mapa lokality Stráň pri Dravciach, Zdroj: Kataster

V katastrálnom území
obce sa nachádza 1 chránené
územie, ktoré je súčasťou
súvislej
európskej
siete
chránených území NATURA
2000. Výnosom MŽP SR č.
3/2004-5.1 zo 14. júla 2004,
ktorým sa vydáva národný
zoznam území európskeho
významu bolo toto územie
zaradené ako navrhované
územie európskeho významu
pod označením SKUEV0111
Stráň
pri
Dravciach.
Rozhodnutím Komisie ES K
2008/26 z 13.novembra 2007
bol podľa smernice Rady
92/43/EHS prijatý zoznam
lokalít európskeho významu v
alpskom
biogeografickom
regióne, ktorého súčasťou je
aj predmetné územie.
Stráň pri Dravciach
(CHA Dravčianska stráň)
lokality NATURA 2000 je v pôsobnosti Národného parku Slovenský raj (SKÚEV0111) o výmere 4,71 ha.
Jeho význam spočíva hlavne v ochrane:
a)

biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Suchomilné
travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210),
- (travinno-bylinné spoločenstvá, v ktorých prevládajú teplomilné druhy tráv, ostríc,
jedno-, dvoj - a viacročných bylín, na jar s účasťou kvitnúcich efemérnych druhov).

Priestory medzi trsmi vypĺňajú poliehavé kríčky a polokríčky. Druhy, z ktorých sa formujú rastlinné
spoločenstvá, sa pôvodne nachádzali na plytkých pôdach na vápencoch a dolomitoch. Vyskytovali sa na
stanovištiach, ktoré vo vývoji vegetačného krytu po dobe ľadovej neposkytovali dostatočné podmienky na
rozvoj lesných spoločenstiev. Druhotne sa rozšírili po vyrúbaní či vypaľovaní lesov a následnom odplavení
lesných pôd. Extenzívne pasienkové, prípadne kosienkové využitie odlesnených území malo vplyv na
štruktúru a floristické zloženie spoločenstiev. Biotop sa najčastejšie vyskytuje na krasových planinách a na
južných svahoch na vápnitých zlepencoch, na vápnitých flyšoch a svahových hlinách.
b) druhov národného významu:
Klasovec sivastý (Asyneuma canescens) a hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera).
Zdroj:
http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_presov/uradna_tabula/vyhlasenie_chranenych_arealov/
dravcianska_stran/Zamer.pdf
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1.7.1 Prvky územného systému ekologickej stability na nadregionálnej úrovni
V Genereli nadregionálneho územného systému ekologickej stability – GNÚSES a jeho
aktualizovanej forme bol v katastrálnom území obce vyčlenený 1 biokoridor nadregionálneho významu:
NRBk Kozie chrbty – Tichý potok – prechádza naprieč severnou časťou katastra, spája rovnomenné
nadregionálne biocentrá.

1.7.2 Prvky územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni
Prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES ) nachádzajúce sa resp.
zasahujúce do skúmaného územia sú vyčlenené v dokumente R-ÚSES okresu Levoča (Spišská Nová Ves,
1994). Prvky ÚSES na regionálnej úrovni boli aktualizované tiež v ÚPN VÚC Prešovského kraja, zmeny a
doplnky 2004 schválené Všeobecne záväzným nariadením č.4 zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja uznesením č. 228 zo dňa 22.06. 2004 a v zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009,
schválených Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 zo dňa 27.10.2009. Podľa vyššie spomenutých
dokumentov bolo v riešenom území vyčlenené biocentrum regionálneho významu RBc Kratina, ktoré sa
nachádza v juhovýchodnej časti katastra.

1.7.3 Prvky územného systému ekologickej stability na miestnej úrovni
Vzhľadom na nehomogenitu územia a veľký kontrast medzi južnou a severnou časťou katastra, je
vymedzenie prvkom ÚSES a miestnej úrovni problematické. Výrazným bariérovým prvkom, ktorý oddeľuje
spomínané južnú a severnú časť katastra je cesta I. triedy I/18. Severná časť katastra, ktorá predstavuje
2/3 územia obce, je svojim zložením (lesné plochy, remízky, prechodné leso-krovinné spoločenstva,
malobloková orna pôda) ekologicky vyváženejšia, má pomerne bohatú biologickú diverzitu, oproti
tretinovej južnej časti katastra (na juh od cesty 1. triedy), kde je územie monotónne, chudobné na
ekologicky hodnotné prvky, prevažuje typická poľnohospodárska krajina. Vzhľadom na tieto fakty, je
vymedzenie prvkom ÚSES na lokálnej úrovni obtiažne. Za potenciálne prvky ÚSES možno považovať
biokoridory miestnych vodných tokov (Skalický potok a jeho prítoky), pričom je nutné brehové porasty
rekonštruovať resp. vybudovať. Na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenia biodiverzity v
katastrálnom území obce je potrebné rešpektovať najmä tieto krajinnoekologické opatrenia:
- obhospodarovanie lesov podľa LHP
- zabezpečiť usmernenú pastvu hospodárskych zvierat
- pozdĺž vodných tokov zachovať disponibilné plochy pre výsadbu sprievodnej a brehovej vegetácie,
hlavne mimo zastavaného územia
- vylúčenie melioračných zásahov do TTP
- zamedzenie orby po hranu vodných tokov
- v južnej časti územia podporovať výsadbu líniovej zelene okolo poľných ciest, vodných tokov a na
ohrozených svahoch tak, aby sa rozčlenila poľnohospodárska krajina do menších, ekologicky stabilnejších
blokov. Zeleň by mala byť druhovo a výškovo rôznorodá s dôrazom na pôvodné dreviny
- v severnej časti v lesných porastoch postupne meniť druhové zloženie lesov, najmä v borovicových a
smrekových monokultúrach na drevinové zloženie blízke pôvodnému
Zdroj 1.7.1. – 1.7.3: Územný plán obce Dravce
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1. 8 Klimatické pomery
Obec Dravce leží na území Levočských vrchov, presnejšie na ich južných svahoch, ktoré značne
ovplyvňujú jej podnebie. Patria z klimatického hľadiska do mierne chladnej až chladnej oblasti, typu
kotlinovej klímy, so studenou zimou a počtom letných dní v roku pod 50. V zimných mesiacoch sa totiž
v kotlinách Levočských vrchov niekedy hromadia masy ťažkého studeného vzduchu a stagnujú tam, čo
znižuje priemerné mesačné teploty zimných mesiacov. Pri takejto teplotnej inverzii je na svahoch pohoria
teplejšie ako v jeho kotlinách. Teplota v najchladnejšom mesiaci január je tu v priemere - 4,5 až - 6°C,
priemerná teplota v júli nad 16°C.
Levočské vrchy a taktiež obec Dravce ležia v dažďovom tieni Tatier, čo spôsobuje menej zrážok.
Priemerný ročný úhrn zrážok je 600-650 mm. Zrážkové maximá pripadajú na mesiace jún a júl, minimá na
január a február. Toto maximum je spôsobené najmä letnými búrkovými dažďami, potom okolie Levoče a
údolie Torysy dostanú prevažne 90 - 100 mm zrážok.
Priemerný počet dní v roku so snehovou pokrývkou v nižších polohách Levočských vrchov je 80 dní v roku,
v údolí Torysy 100 dní, a vo vyšších polohách opisovaného celku 100 až 140 dní v roku. Priemerné
maximum snehovej pokrývky v údolí je 30 m, v samotnom pohorí 40 - 60 m.

© Centrum prvého kontaktu Levoča

21

2 HISTORICKÉ A KULTÚRNE ZDROJE
V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Alžbety, pôvodne ranogotický, z 2. polovice 13.
storočia. Klenba lode je z 1. polovice 15. storočia. Kostol bol renovovaný v roku 1956. V kostole sú
nástenné maľby z konca 13. storočia a polovice 15. storočia, sochy na pravom bočnom oltári, na ďalších
oltároch a na vyrezávanej kalvárii i vnútorné zariadenie je gotické (práca miestneho rehoľníka z 15.
storočia). Gotický hlavný oltár z čias okolo 1450, neúplný, je dnes v zbierkach Szépművészeti múzea v
Budapešti. Zvon je z roku 1516.
Obrázok č. 12: Kostol sv. Alžbety – interiér a exteriér

Zdroj: DTB MAS LEV, o.z.

Cez obec Dravce viedol kedysi hlavný ťah z Levoče do Popradu po kamennom moste.
Ten pochádza z 13. storočia a je z lomového kameňa, pričom spolu s ranogotickým kostolom sú zapísané
do Ústredného zoznamu pamiatok Slovenska. Pri budovaní obchádzky cesty zaliali robotníci jednu stranu
kamenného mosta do betónu, takže oblúkovú klenbu je už vidieť len z jednej jeho strany. Most sa dostal
aj do jedinečnej zbierky Dr. Dušana Jozefa z Brnenskej vysokej školy technickej, ktorého zásluhou vznikol
aj ojedinelý zoznam historicky i technicky cenných a pozoruhodných stavieb.
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Ako je uvedené v návrhu ÚPO v katastrálnom územi sú evidované viaceré archeologické lokality:
•
•
•
•
•
•

Kostol sv. Alžbety (tiež Pri kostole), výskum F. Javorský 1988
Bicír, stredoveká zaniknutá osada, predbežne lokalizovaná východne od obce v polohe Pod
dubom, v polohe nad maštaľami JRD vých. od obce, objekty z neskorej doby rímskej a ojedinelý
praveký silicitový artefakt, výskum F. Javorský 1982
Pri cestnom moste, bližšie neznáme nálezy objavené v minulosti
Pod Šibeňou, výskum F. Javorský/M.Sojak 1997 - zberové nálezy z doby bronzovej, 13.-14. stor., a
z novoveku
Pod Skalicou, výskum F. Javorský 1977 - črepy z ml. doby bronzovej a z veľkomoravského
obdobia, prieskum F. Javorský/M.Soják 1997 - zberové nálezy z neskorej doby rímskej a z 13.-14.
stor.
Pod hruškou, r. 1977 F. Javorský sledoval priebeh stredovekej cesty k JZ okraju obce Dravce a
odtiaľ touto polohou SV od kóty 731,5 až po polohu zaniknutej osady Martin.

3 AUDIT ĽUDSKÝCH ZDROJOV

3.1 Počet obyvateľov obce
V roku 1998 evidovala obec Dravce 757 obyvateľov, čo je o 52 obyvateľov menej ako bolo ku koncu
roka 2014. Rokom 2014 dosiahla dedina najvyšší počet obyvateľov za posledných 18 rokov, pričom
zaznamenáva postupný nárast vo väčšine rokov. Pozitívny vývoj určite ovplyvnila IBV, ktorá cca od roku
2010 nadobudla svoju funkčnosť.
Tabuľka 4: Vývoj počtu obyvateľov v obci
2007 2008 2009
Počet obyvateľov
769 762 767
Z toho muži
415 413 416
Z toho ženy
354 349 351

2010
765
415
350

2011
777
421
356

2012
794
431
363

2013
792
432
360

2014
809
441
368

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Graf 6: Vývoj počtu obyvateľov

Zdroj: Tabuľka 4
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3.2 Veková štruktúra obyvateľov obce Dravce – členenie obyvateľstva
podľa produktívnosti
Podľa produktívnosti delíme obyvateľstvo na tri skupiny. Na predproduktívne – obyvateľstvo vo
veku do 15 rokov (deti a študenti), produktívne – obyvateľstvo od 14 rokov do 64 a poproduktívne – 65
a viac (dôchodcovia).
Pozitívny vývoj dosahuje demografia obce v tom prípade, že je podiel produktívneho obyvateľstva
v porovnaní s predproduktívnym a poproduktívnym vyšší.
V každom roku sledovaného obdobia je podiel produktívneho obyvateľstva v obci Dravce vyšší ako
podiel predproduktívneho aj poproduktívneho obyvateľstva na celkovom počte obyvateľov obce.
Vývoj podielu produktívneho obyvateľstva je relatívne stabilný, nedosahuje výrazné zmeny.
Vývoj podielu predproduktívneho obyvateľstva a podielu poproduktívneho obyvateľstva na celkovom
počte obyvateľov obce nezaznamenal značné výkyvy.
Podiel predproduktívneho obyvateľstva bol v každom roku sledovaného obdobia vyšší než podiel
poproduktívneho obyvateľstva na celkovom počte obyvateľov.
Stav zobrazuje tabuľka a graf.
Tabuľka 5: Veková štruktúra obyvateľov
ROKY

POČET

OBYVATEĽSTVO
predproduktívne

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

produktívne

SPOLU
poproduktívne

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Ženy

63

8,19%

249

32,38%

42

5,46%

354

46,03%

Muži

89

11,57%

298

38,75%

28

3,64%

415

53,97%

Spolu

152

19,77%

547

71,13%

70

9,10%

769

100,00%

Ženy

52

6,82%

257

33,73%

40

5,25%

349

45,80%

Muži

84

11,02%

300

39,37%

29

3,81%

413

54,20%

Spolu

136

17,85%

557

73,10%

69

9,06%

762

100,00%

Ženy

48

6,26%

262

34,16%

41

5,35%

351

45,76%

Muži

84

10,95%

305

39,77%

27

3,52%

416

54,24%

Spolu

132

17,21%

567

73,92%

68

8,87%

767

100,00%

Ženy

46

5,99%

261

33,98%

43

5,60%

350

45,57%

Muži

71

9,24%

318

41,41%

29

3,78%

418

54,43%

Spolu

117

15,23%

579

75,39%

72

9,38%

768

100,00%

Ženy

49

6,31%

266

34,23%

41

5,28%

356

45,82%

Muži

69

8,88%

327

42,08%

25

3,22%

421

54,18%

Spolu

118

15,19%

593

76,32%

66

8,49%

777

100,00%

Ženy

53

6,68%

267

33,63%

43

5,42%

363

45,72%

Muži

72

9,07%

334

42,07%

25

3,15%

431

54,28%

Spolu

125

15,74%

601

75,69%

68

8,56%

794

100,00%

Ženy

49

6,19%

269

33,96%

42

5,30%

360

45,45%

Muži

71

8,96%

334

42,17%

27

3,41%

432

54,55%

Spolu

120

15,15%

603

76,14%

69

8,71%

792

100,00%

Ženy

53

6,55%

270

33,37%

45

5,56%

368

45,49%

Muži

73

9,02%

337

41,66%

31

3,83%

441

54,51%

Spolu

126

15,57%

607

75,03%

76

9,39%

809

100,00%
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Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Graf 7: Štruktúra obyvateľov podľa produktívnosti a pohlavia

Zdroj: Tabuľka 5

3.3 Koeficient starnutia
Index starnutia sprehľadňuje podiel počtu osôb v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) na sto detí v
predproduktívnom veku (0-14 rokov). Ide o ukazovateľ vyjadrujúci hodnotu priamo úmernú procesu
starnutia.

Ak sú hodnoty ukazovateľa vyššie ako 100, obci hrozí prestarnutie. Tabuľka 5.1 poukazuje
konkrétne na situáciu v obci
Tabuľka 5.1: Koeficient starnutia v obci Dravce
Roky 2007 2008
2009
2010 2011 2012 2013 2014
Index 46,05 50,74
51,52
61,54 55,93 54,40 57,50 60,32
Zdroj: Výpočty s použitím údajov z tabuľky 5

Hodnoty ukazovateľa Koeficient starnutia v sledovanom období oscilujú okolo hodnoty 50 až 60.
V žiadnom roku sledovaného obdobia sa koeficient nepriblížil k údajom, ktoré by nasvedčovali že by
populácia obce výrazne starla.
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Graf 8: Vývoj ukazovateľa KS

Zdroj: Tabuľka 5.1

3.4 Pohlavná štruktúra obyvateľov obce
V obci Dravce žije dlhodobo viac mužov ako žien, čo podľa dostupných informácií
pretrváva už od roku 2001. Zastúpenie mužského pokolenia je cca 55 % a ženského 45 %.
Graf 9: Pohlavná štruktúra obyvateľov obce

Zdroj: Tabuľka 5

3.5 Prirodzený prírastok obyvateľstva
Prirodzený prírastok resp. úbytok vyjadruje rozdiel medzi natalitou a mortalitou, teda medzi
počtom narodených a zomrelých v obci. Demografia obce vykazuje pozitívny vývoj, ak tento ukazovateľ
dosahuje kladné hodnoty, teda ak sa v obci narodí viac detí, než zomrie obyvateľov obce.
Tabuľka 6: Vývoj ukazovateľa Prirodzený prírastok v obci Dravce
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Narodení
7
9
5
8
10
19
8
8
Zomrelí
4
8
7
3
6
1
6
3
Prirodzený prírastok 3
1
-2
5
4
17
2
5
Živonarodení
7
9
5
8
10
18
8
8
Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“
© Centrum prvého kontaktu Levoča

26

Hodnoty ukazovateľa Prirodzený prírastok sú pozitívne takmer v každom roku sledovaného
obdobia a najväčší nárast bol zaznamenaný v roku 2012, kedy sa narodilo najviac detí a umrelo najmenej
ľudí. Obec je mladá a má perspektívu naďalej zvyšovať počty občanov.
Graf 10: Prirodzený prírastok

Zdroj: Tabuľka 6

3.6 Migrácia obyvateľstva
Migrácia je mechanický pohyb obyvateľov obce. Migrácia môže byť dočasná alebo trvalá. Pri
dočasnej migrácii ide napríklad o dochádzku obyvateľov do inej obce za prácou alebo nákupmi. Trvalá
migrácia sa vyznačuje zmenou trvalého pobytu, ide teda o vysťahovanie z obce alebo prisťahovanie do
obce. Dôvody migrácie obyvateľov môžu byť rôzne. Ide napríklad o hľadanie lepších životných podmienok,
zmena pracovného miesta, alebo zmena rodinného stavu, či iné dôvody.
Tabuľka 7: Migrácia obyvateľstva

Prisťahovalí
Odsťahovalí
Migračné saldo

2007
9
11
-2

2008
4
12
-8

2009
13
6
7

2010
4
11
-7

2011
18
10
8

2012
9
9
0

2013
10
14
-4

2014
21
9
12

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Pre demografiu obce je pozitívnym znakom, keď tento ukazovateľ dosahuje kladné hodnoty.
V prípade obce Dravce dosahuje indikátor Migračné saldo značné výkyvy a ak zohľadníme aj dlhšie
obdobie od roku 1996, iba v 8 rokoch (1997,1999,2004, 2006, 2009, 2011, 2012 a 2014) zaznamenala obec
viac prisťahovaných ako odsťahovaných, pričom najvyšší počet pribudol práve v roku 2014.
Najmarkantnejší odliv bol predtým v roku 2002 a v tomto sledovanom období za posledných 7 rokov
v roku 2008. Najčastejšou príčinou vysťahovania bol pravdepodobne odchod za prácou.
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Graf 11: Migračné saldo

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

3.7 Celkový prírastok/úbytok obyvateľov obce
Celkový prírastok obyvateľstva sa vypočíta ako súčet prirodzeného prírastku obyvateľstva obce a
migračného salda. Opäť platí, pozitívny vývoj vykazuje demografia obce, ak tento ukazovateľ dosahuje
kladné hodnoty.
Tabuľka 8: Vývoj ukazovateľa Celkový prírastok obyvateľov
2007
2008
2009
2010
Migračné saldo
-2
-8
7
-7
Prirodzený prírastok
3
1
-2
5
Celkový prírastok
1
-7
5
-2

2011
8
4
12

2012
0
17
17

2013
-4
2
-2

2014
12
5
17

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Hodnoty ukazovateľa Celkový prírastok obyvateľov sa prejavujú cyklicky, pričom prechádzajú zo
záporných hodnôt do kladných. V rokoch 2011, 2012 a 2014 sú výrazne narastajúce, kedy aj migračné
saldo aj prirodzený prírastok mali priaznivé výstupy. Najvyššiu zápornú hodnotu (-7) dosahuje v roku 2008
kedy prirodzený prírastok dosiahol kladnú hodnotu (1) avšak migračné saldo dosiahlo zápornú hodnotu
z toho dôvodu, že sa z obce odsťahovalo výrazne viac obyvateľov ako sa do nej prisťahovalo nových
obyvateľov, to znamená, že celkový prírastok bol ovplyvnený mechanickým pohybom obyvateľov.
Obec sa vyvíja priaznivo, čo dokazuje aj narastajúca hustota uvedená nižšie.
Graf 12: Celkový prírastok/ úbytok

Zdroj: Tabuľka 8

Tabuľka 9: Hustota obyvateľov
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Roky
Hustota
obyvateľstva

1996 1997
57,3 57,8
2005 2006 2007
59,81 59,9 58,97

1998
57,49
2008
58,76

1999
59,27
2009
58,92

2000 2001 2002
59,58 59,6 58,8
2010 2011 2012
58,84 59,2 60,26

2003
58,57
2013
60,83

2004
58,65
2014
61,41

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Graf 13: Hustota obyvateľov

Zdroj: Tabuľka 9

3.8 Štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania
V obci Dravce sa hlási 98 % obyvateľov ku rímskokatolíckej cirkvi, 0,7% do gréckokatolíckej, 0,5%
do evanjelickej cirkvi a 1,3% obyvateľov sú bez vyznania.
Tabuľka 10: Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce
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3.9 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Obyvatelia obce Dravce sa hlásia k viacerým národnostiam, ako je uvedené vo výslednej tabuľke
zo sčítania obyvateľov v roku 2011. Niektorí jedinci sa prihlásili ku Ukrajinskej, Rusínskej, či Českej aj
napriek tomu, že v predošlom sledovanom období boli evidované iba dve – Slovenská a Rómska. Rómska
národnosť tvorila vtedy cca 16 % a v štatistike SODBTN 2011 sa neprejavuje jej zastúpenie. Podľa evidencie
obce však ku koncu roka v nej žilo spolu cca 170 občanov Rómskeho pôvodu, čo predstavuje približne 21
%.
Tabuľka 11: Národnostná štruktúra a materinský jazyk

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce

3.10 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce
Podľa výsledkov SODBTN 2011 tvoria v obci Dravce najpočetnejšiu skupinu obyvatelia
s dosiahnutým základným vzdelaním (24%) a s veľmi vysokým zastúpením sú bez vzdelania. Výrazne
reprezentujú aj občania s učňovským vzdelaním a tiež úplným stredným s maturitou. Vysokoškolské
vzdelanie má cca 7 % ľudí.
Tabuľka 12: Vzdelanostná štruktúra

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce
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Graf 14: Vzdelanostná štruktúra

Zdroj: http://www.sodbtn.sk/obce

3.11 Spoločenské organizácie obce
Občianske združenie Partnerstvo – združenie pre rozvoj obce Dravce, je dobrovoľným združením
občanov obce Dravce. Svoju činnosť zameriava na iniciovanie a presadzovanie programov, ktoré
pozdvihujú hospodársku, sociálnu, kultúrnu a vzdelanostnú úroveň a celkové postavenie obce Dravce
s dôrazom na udržanie mladých ľudí v obci a nepoškodenie prírody. Túto aktivitu realizuje budovaním
a rozvojom partnerstva medzi orgánmi samosprávy obce, tretím sektorom, podnikateľmi a občanmi.
Každoročne realizuje v spolupráci s obcou Súťaž vo varení guľášu a kopaním jedenástok a pod..
Obrázok č. 13: Súťaž „Varenie guľašu“

Zdroj: DTB MAS LEV, o.z.

V obci pôsobí aj Poradensko - komunitné centrum zamerané na zníženie sociálnej a kultúrnej
deprivácie, ktorého klientmi sú obyvatelia rómskych komunít, ženy po materskej dovolenke a dlhodobo
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nezamestnaní uchádzači o zamestnanie. Prioritným cieľom centra je pomáhať klientom s uplatnením sa
na trhu práce a opätovným začlenením do spoločnosti. Klienti získavajú informácie o možnostiach
a spôsobe postupu v danej životnej situácii, prípadne dostanú odporučenie obrátiť sa na kompetentný
úrad. Komunitná sociálna pracovníčka a dve asistentky sú k dispozícii sociálne slabším občanom,
vyhľadávajú a následne zverejňujú pracovné ponuky, pomáhajú s vypisovaním žiadosti o prijatie do
zamestnania, písaním životopisov, vyplňovaním úradných tlačív - poskytujú individuálnu pomoc.
Obec Dravce tak pomáha sociálne slabším občanom svojej obce vďaka finančným prostriedkom,
ktoré získali z Fondu sociálneho rozvoja.
Naša samospráva ďalej získala finančný príspevok v rámci programov externej pomoci Európskej
únie ktorého predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy
kultúrneho domu v Dravciach. Ten sa však doposiaľ nezrekonštruoval a je v dezolátnom stave, čo znižuje
možnosti kultúrneho vyžitia, stretávania sa obyvateľov, pôsobenia spolkov. Kultúrny dom sídli v budove
postavenej ešte v 19. storočí pôvodne ako pálenica a vyžaduje si nové investície.
V obci pôsobí futbalový klub – FC Sokol (A mužstvo, dorast, starší žiaci, mladší žiaci), pričom veľmi
výrazne je ziniciovaný dobrovoľný hasičský zbor – mužské a ženské družstvo, ktorého vybavenie sa pre
účely ich aktivít zlepšuje vďaka starostovi, ktorý tu pôsobí od roku 2015. Obec získala nové hasičské auto,
dala zreparovať historickú striekačku a obdržala protipovodňový vozík.
Udržiavanie tradícií a ľudových zvykov tu nie je zaužívané, ale je existuje snaha a iniciatíva, v rámci ktorej
sa plánuje v budúcnosti rozvíjať aj túto oblasť.

3.12 Kultúra

Úroveň kultúrnej a spoločenskej činnosti vždy
závisela od osobnosti učiteľa a kolektívu, ktorý mu
pomáhal.
Prvé divadelné predstavenie v obci bolo asi v roku
1925, keď divadlo do Draviec prišla zahrať mládež z
Letanoviec. O rok nato učiteľ Štefan Magut nacvičil a
zahral prvé divadlo s mládežou obce. V roku 1929
učiteľ Michal Paluščák zinscenoval divadelné
predstavenie. Štvrté divadlo bolo za pôsobenia učiteľa
Jozefa
Szentandrássyho
v
roku
1932.

Obrázok č. 14: z kostola, zač. 20 .st., Zdroj: Obec Dravce
Obrázok č. 15: Zvonica, Zdroj: Obec Dravce

V roku 1933 bol založený Zväz katolíckej mládeže. V roku 1950 zanikol
Zväz katolíckej mládeže a založený bol Socialistický zväz mládeže. Keď v roku
1957 bol otvorený nový kultúrny dom s trvalým javiskom, bolo už možné
inscenovať divadelné predstavenia na vyššej úrovni. V roku 1959 sa zakúpili
nové kulisy, horizont a iné, najmä osvetľovacie doplnky. Posledné divadelné
predstavenie bolo v roku 1974 a o rok neskoršie mládež dokázala ešte nacvičiť
estrádu. Odvtedy divadelná činnosť prestala v obci existovať.
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Existujúci

inventár

sa

zničil

a

rozkradol.

Obrázok

15:

Zvonica,

Zdroj:

obec

Dravce

Prvé filmové predstavenie sa uskutočnilo 30. mája 1949 ako putovné. Prvý celovečerný film bol
odpremietaný 16. februára 1950. Od roku 1961 sa filmy premietali pravidelne, obec zakúpila vlastný 16
mm premietací prístroj. S touto činnosťou sa prestalo asi v roku 1975. Obecná knižnica, sa v školskej
kronike, uvádza v roku 1928 a mala 54 kníh. Umiestnená bola v škole. Dnes je v kultúrnom dome a má asi
830 zväzkov kníh.
V roku 1966 bola založená Telovýchovná jednota Družstevník Dravce.
Na Okuľaroch sa vybudovalo ihrisko. A futbal sa začal hrať v roku 1968. Úspechy v tomto športe
sú striedavé a závisia od množstva rôznych okolností.
Po 1. svetovej vojne obec dostala do užívania ručnú striekačku, čo znamená, že už vtedy bol
založený dobrovoľný požiarny zbor. Požiarna zbrojnica bola prebudovaná z obecnej sýpky a stojí dodnes,
je opravená, pri gotickom moste. Požiarne družstvá mužov a občas i žien sa zúčastňujú na rôznych
okrskových súťažiach a nepočínajú si najhoršie. Sú vždy aktívny pri lokalizovaní požiarov v obci i na okolí.
V roku 1968 za začal v obci používať miestny rozhlas.
Samosprávu na miestnej úrovni vykonáva obec. Podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb je
základnou úlohou obce pri výkone samosprávy starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov. Na plnení týchto úloh denne pracuje obecný úrad. Obec Dravce k 31.12.2015 má
zamestnaných na dobu neurčitú 6 zamestnancov, na dobu určitú 7 zamestnancov a v komunitnom centre
zamestnáva jednu komunitnú sociálnu pracovníčku a jednu asistentku komunitnej sociálnej pracovníčky.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce zložený zo zamestnancov
obce bez právnej subjektivity. Štátna správa nemá na miestnej úrovni svoje zastúpenie a preto jej
povinnosti na miestnej úrovni plní miestna samospráva.

4 MATERIÁLNE ZDROJE OBCE

4.1 Domový a bytový fond obce
Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov a bytov v roku 2011 mala obec spolu 208 domov, z čoho
182 bolo trvalo obývaných. Celkovo sa tu k danému obdobiu nachádzalo 219 obývaných bytov, ktoré sú
aj teraz prevažne v osobnom vlastníctve.
Tabuľka 13: Domový a bytový fond obce - obývaný
Spolu

182

podľa typu
z toho
rodinné
bytové
domy
domy
178

2

iné

0

DOMY OBÝVANÉ
podľa formy vlastníctva
z toho
fyzické
štát
obce
iné
kombinácia
osoby
právnocké
vlastníkov
osoby
175
0
0
0
4

iné

0

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“
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Tabuľka 14: Domový a bytový fond obce - neobývaný
DOMY NEOBÝVANÉ
Spolu
podľa formy vlastníctva
z toho
zmena
určené uvoľnené nespôsobilé z iných
vlastníkov
na
na
na bývanie dôvodov
rekreáciu prestavbu
26

5

16

0

5

0

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Tabuľka 15: Obývané byty
SPOLU BYTY

spolu

vlastné byty

Obývané
byty vo vlastných
rodinných domoch

219

192

29

155

obecné
byty

družstevné iné
byty

0

0

4

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Najviac rodinných domov bolo v obci postavených v rokoch 1981 – 1990 (38), ale aj predošlé roky sa
javili ako bohaté na výstavbu. Neskôr v sledovanom období nastal výrazný pokles výstavby, dokonca
v rokoch 2002 – 2006 nebol postavený ani jeden rodinný dom. Po roku 2006 obec pripravila pozemky na
IBV a preto investície do stavby rodinných domov opätovne nadobudli narastajúci charakter a bola tak
vytvorená nová ulica, kde žijú dnes mladé rodiny.
Priemerný vek rodinných domov je 56 rokov.

Tabuľka 16: Obdobie výstavby domového a bytového fondu
VYUŽITIE
SPOLU pred 1919 - 1946 1961 1971 1981 1991 2001 2006 a Nezistené
BYTOV/ROK
r.1919 1945 neskôr
VÝSTAVBY
1960 1970 1980 1990 2000 2005
Obývané byty 190
Neobývané
byty
25

6

20

28

31

24

38

22

3

7

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“
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Graf 15: Obdobie výstavby bytov

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Tabuľka 17: Voľné budovy obce
Voľná
Majiteľ
budova
Dom
obec

Súčasná
hodnota v Sk
30 000 €

Kultúrny dom obec
Bukovinka

30 000 €

Kultúrny dom obec
Dravce

50 000 €

Stav, v akom sa
nachádza
Dezolátny,
Potreba
rekonštrukcie
Rekonštrukcia
okien, vnútorného
riešenia, prípadne
možné dostavanie
podkrovia
Rekonštrukcia

Záujem majiteľa využiť
budovu a na čo
Múzeum hasičskej
kultúry
Na cestový ruch

Multifunkčné využitie –
kultúrny dom,
kuchyňa, klub
dôchodcov, klub
požiarnikov, fitness,
klub mamičiek
a ostatná spolková
činnosť

Zdroj: Obec Dravce

Obrázok č. 16: Kostol Bukovinka

Zdroj: MAS LEV, o.z.
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4.2 Technická infraštruktúra obce
Tabuľka 18: Vybavenosť obce technickou infraštruktúrou
Infraštruktúra
Cestná sieť v km
cesty 1. kat
cesty 2 kat.
Ostatné
Železničná sieť v km
Plyn v m
Kanalizácia v m
ČOV
Vodovod v m
Vodný zdroj
Zber TKO
Klasický
Separovaný
Domové ČOV
Spôsob vykurovania
Vedenie el. energie
Vzdušné
Káblové
Želez. Stanica
Vlakové spoje
Želez. Zastávka
Autobus. Stanica
Autob. Spojenie
Z toho expresné
Telefónny rozvod
Rozhlas obecný
Káblová TV
Regionálne trasy TI
Medzinárodné trasy
TI

Obec
21,7
9,25
2,3
10,15
8 904
5 137
4 760
Spišský skupinový vodovodný rad

áno
nie
Tuhé palivo,plynové,elektrické
áno
Prímestská doprava
nie
áno
áno
nie

Zdroj: Obec Dravce

Cestná sieť, ktorá prechádza obcou má dĺžku
21,7 km, z toho 9,25 km cesty je 1.kat., 2,3 km
cesty 2 kat. a 10,15 km ostatné. V obci sa
nachádza autobusová zastávka a spojenie je
riešená prímestskou dopravou.
V obci je vybudovaný plynovod v celkovej
dĺžke 8 904 m. Je ním vybavených len 45 %
všetkých bytov obce.
Vedenie elektrickej energie v obci je vzdušné.
Obec je vybavená telefónnym rozvodom
a rozhlasovým pokrytím.
Obec je zásobovaná elektrickou energiou z
22kV vedenia č. 6411 prostredníctvom
stožiarových trafostaníc, ktoré zásobujú
rodinné domy, občiansku vybavenosť,
poľnohospodársky dvor a prevádzku píly. V
súčasnosti sa v obci vrátane časti Bukovinka
nachádza 7 stožiarových trafostaníc.
Obec Dravce aj osada Bukovinka sú
zásobovaná zemným plynom z regulačnej
stanice
RS
700/2/1440,
situovanej
juhozápadne od obce. V obci a v miestnej
časti Bukovinka je vybudovaná STL sieť s PN
do 200 kPa. Miestna STL distribučná sieť je z
materiálu PE.
Základná škola, materská škola a obecný úrad
sú vykurované zemným plynom.

Obec Dravce nemá vybudovaný obecný
vodovod a splaškovú kanalizáciu. Domy majú
studne a žumpy. V r. 1996 bola spracovaná projektová dokumentácia obecnej vodovodnej siete a v r. 2009
kanalizačnej siete a ČOV, realizácia však nebola ukončená. Miestna časť Bukovinka je zásobovaná pitnou
vodou zo studní, splaškové vody sú odvádzané do žúmp. Na vodovod, ktorého dĺžka v obci je 4 760 m, je
napojených 60 % bytov. Vodným zdrojom obce je Spišský skupinový vodovodný rad.

Kanalizácia je v dĺžke 5 137 m. Ani jeden byt obce nie je napojený na kanalizáciu kanalizačnou prípojkou.
Obec nie je napojená na čističku odpadových vôd. Samospráva eviduje 92 % bytov vybavených septikom.
V riešenom území obce k primárnym potenciálnym bariérovým antropogénnym prvkom
ovplyvňujúcim životné prostredie patria sídelná zóna, dopravné línie, rozsiahlejšie bloky ornej pôdy,
elektrovody 22 kV vedenia, ktorých konzoly nie sú opatrené zábranami voči dosadaniu veľkých druhov
dravcov.
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K sekundárnym potenciálnym bariérovým prvkom ovplyvňujúcim životné prostredie, ktorými sú
negatívne sprievodné javy realizácie ľudských aktivít v krajine, ktorých územný rozsah nie je možné v
krajine striktne vymedziť, patria:
- znečistenie ovzdušia
- znečistenie povrchových a podzemných vôd
- zaťaženie prostredia hlukom
- poškodenie pôdy (predovšetkým vodnou eróziou na plochách ornej pôdy s väčším sklonom ako
12°)
- čierne skládky komunálneho odpadu
Na území obce vzniká predovšetkým komunálny odpad. Podľa údajov RISO (regionálny informačný
systém o odpadoch) bolo v r. 2010 v obci Dravce 100,5 t odpadu, z toho 95 t komunálneho a 5,5 t
priemyselného odpadu. Podiel vyprodukovaného odpadu na obyvateľa 130 kg/obyv./rok sa dlhodobo
pohybuje pod celoslovenským priemerom (v roku 2009 bol celoslovenský priemer 321 kg/obyvateľa/rok).
Cyklus vývozu je raz za dva týždne, veľkoobjemový odpad podľa potreby min. 2x ročne, podľa potreby sa
vyváža odpad veľkoobjemovým kontajnerom z cintorína, rómskych osád, z čistenia verejných
priestranstiev obce. V obci sa realizuje separovaný zber odpadu, separujú sa komodity: papier, sklo, PET
obaly, plasty. Odvoz odpadu na skládku zabezpečujú technické služby mesta Levoča. Napriek zavedenému
separovanému zberu je podiel vyseparovaných odpadov veľmi nízky, je to iba cca 1,5% z celkového
množstva komunálneho odpadu. V obci nie je zriadené kompostovisko pre zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu.
Obec Dravce praktizuje separovaný zber tuhého komunálneho odpadu. Obyvatelia obce vykurujú
plynom, tuhým palivom a elektrinou.

Zdroj: Obec Dravce
Obrázok č. 17: Kanalizácie máj 2003
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Tabuľka 19: Vybavenosť obývaných bytov technickou infraštruktúrou
Obývané byty
podľa zdrojov energie využívaných na vykurovanie
plyn elektrin kvapaln pevné
iný
žiadny
a
é palivo palivo

podľa typu kúrenia z toho
ústredn ústredn
iný
bez
é
é
kúrenia
diaľkové lokálne
1
98
79
1
48
Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

8

0

123

0

1

Tabuľka 20: Obývané byty, ich rozloha a zásobovanie vodou
Obývané byty v rodinných domoch
Spolu

178
Spolu

12

podľa celkovej podlahovej plochy bytu
v m2
z toho
<40
40-80
81-120
120+

21

v byte zo
spoločného
zdroja

z toho
v byte z
mimo
vlastného
bytu
zdroja

46
23
122
0
Obývané byty v bytových domoch
podľa celkovej podlahovej plochy bytu
podľa zásobovania vodou
v m2
z toho
z toho
<40
40-80
81-120
120+
v byte zo
v byte z
mimo
spoločného
vlastného
bytu
zdroja
zdroja
0

34

podľa zásobovania vodou

76

10

2

0

5

7

0

bez
vodovodu
28

bez
vodovodu
0

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Graf 16: Obývané byty s toaletou a splachovacím záchodom

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

© Centrum prvého kontaktu Levoča

38

5 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

5.1 Školské zariadenia
Dnes je v Dravciach malotriedna základná škola pre ročníky 1 - 4 s počtom žiakov 23 k roku 2014.
Škola má školskú jedáleň, družinu a počítačovú miestnosť. Ročníky 5 - 9 dochádzajú do základných škôl v
Spišskom Štvrtku a Levoči. V obci je materská škola, ktorú v roku 2014 navštevovalo 24 detí v jednej triede.
Tabuľka 21: Počet žiakov v ZŠ
Školský rok
Počet žiakov
2002/2003
56
2003/2004
51
2004/2005
50
2005/2006
44
2006/2007
40
2007/2008
36
2008/2009
33
2009/2010
36
2010/2011
33
2011/2012
32
2012/2013
27
2013/2014
28
2014/2015
23
Zdroj: Obec Dravce

Z minulosti školstva v obci
Kronika ľudovej školy sa začala písať v roku 1929.
V nej je uvedené, že v obci bola škola zriadená už
v roku 1820 v budove, ktorá ešte v nedávnej
minulosti sa volala „stará škola“. Po vystavení
novej budovy školy tento objekt kúpila rodina
Bizubova.
Dnes na jej mieste je postavená budova
obecného úradu s hasičskou zbrojnicou.
V roku 1911 bola postavená nová budova školy. V
kronike je uvedené, že počet školopovinných detí
do roku 1928 nepoklesol pod 35 a od roku 1933 sa
zvyšoval až na 76.
Obrázok č. 19: Škola, Zdroj: Obec Dravce

V roku 1954 sa začalo s prestavbou budovy. Prebudoval sa byt, chodby a kabinet, tým sa získala druhá
učebňa, vymenili sa okná, dvere a dlážky. 1. februára 1955 sa začalo s vyučovaním. Upravila sa fasáda
budovy, upravilo okolie školy a postavil sa nový plot.

Od septembra 1960 bola zriadená jednotriedna škola v Bukovinke, ktorá bola po 33 rokoch činnosti v roku
1969 zrušená. Zriadený bol dovoz a odvoz detí do školy v Dravciach autobusovým spojom a v Dravciach
© Centrum prvého kontaktu Levoča
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bola zriadená trojtriedna škola. V školskom roku 1994/95 bola zriadená štvortriedna základná škola.
Škola v Dravciach sa podieľala na kultúrnej činnosti obce, hrávala s deťmi divadlá, zapájala sa do sporivosti,
zberovej činnosti a do všetkého, čo obohacovalo harmonický rozvoj detskej osobnosti.

1. septembra 1958 bola v obci zriadená
materská škola s jednou triedou. Materská škola
bola zriadená v budove Jednoty. Zriadená bola
dvojitá frekvencia. Deti na obed museli odchádzať
domov k rodičom a vrátiť sa na popoludňajšiu
činnosť. Ale rodičom detí to nevyhovovalo.
Požadovali o zavedenie jednoduchej frekvencie.
Situácia sa zmenila 3.októbra 1963, kedy sa
materská škola presťahovala do prispôsobených
priestorov Ujfalussyho domu.

Obrázok č. 20: Budova Jednoty, Zdroj: Obec Dravce

V nasledujúcich rokoch bola zrušená ambulancia lekára v obci a uvoľnené priestory využila materská škola
na kuchyňu a jedáleň. Začiatkom septembra 1968 sa deti mohli stravovať a bolo možné prejsť na systém
celodennej starostlivosti. Učiteľky sa zamerali na výchovu detí, nácvik reči, hygienických návykov,
vystupovanie a rozvoj zdravia.
Deti svojimi vystúpeniami sa aktívne prezentovali na verejnosti na všetkých oslavách, pri príchode deda
Mráza, na slávnostiach okolo jedličky, na Medzinárodnom dni žien, na Dňoch matiek a pri iných
príležitostiach.

5.2. Kultúrne zariadenia
V centrálnej časti obce Dravce sa nachádza kultúrny dom, prestavaný na KD z bývalého liehovaru v r.
1957 so samostatným javiskom. Má kapacitu cca 100 ľudí a napriek tomu že cez projekt MAS LEV
programu osi 4 LEADER PRV 2007 – 2013 sa zakúpili nové stoličky a stoly, nie je vhodné organizovať
rodinné oslavy, kultúrne a spoločenské podujatia, svadby, smútočné kary, rôzne posedenia s dôchodcami,
keďže po technickej stránke sú priestory v nevyhovujúcom a neestetickom stave.
V miestnej časti Bukovinka je taktiež kultúrny dom, dostavaný v r. 1994, ktorý je sporadicky
využívaný pre spoločenské akcie. V prízemí bola pôvodne predajňa potravín, ktorá už nefunguje.

Obrázok č. 21: Obecný úrad
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Zdroj: MAS LEV, o.z.

5.3 Športové zariadenia
V obci sa nachádza futbalové ihrisko, ktoré obyvatelia využívajú najviac na športové účely. Počas
programového obdobia 2007 – 2013 zhotovila obec aj detské ihrisko vďaka PRV programu osi 4 LEADER.

5.4 Turistická infraštruktúra
Možnosti pešej turistiky poskytujú neďaleké Levočské vrchy bohaté na lesné plody. Príroda v okolí
obce prekvapí návštevníkov svojou zachovanou krásou. V lesoch žije vysoká zver, srnce, diviaky ako aj
zajačia zver. Ideálnym miestom pre rozvoj agroturistiky je miestna časť s názvom Bukovinka. Nachádzajú
sa tu aj dva už nefungujúce lyžiarke vleky, ktoré sa však ani nedostali do povedomia lyžiarov.

Obrázok č. 22: Privát Dvorčáková, Zdroj: internet

Ubytovanie v obci je poskytované v zrekonštruovanej vile p. Dvorčákovej s kapacitou 10 lôžok. K dispozícii
je ubytovanie vybavené satelitnou televíziou, kuchyňou, terasou a grilom. K dispozícii je aj wifi internet. V
apartmáne sú 2 spálne. Vila je ideálna pre 2 rodiny s deťmi! Deti do 3 rokov zdarma!
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Obrázok č. 20: Drevenica Glodžáková, Zdroj: internet

K dispozícii je ubytovanie v útulnej drevenici p.
Glodžákovej v časti Bukovinka
Nachádza sa medzi
domami, no v blízkosti lesa a krásnej prírody. Drevenica má
celoročné využitie a je vhodná hlavne pre rodiny s deťmi.
V objekte sa nachádzajú 3 spálne, spoločenská miestnosť a
kuchynka. Posedenie je možné na terase, záhradnej
hojdačke a pod prístreškom pri ohnisku. K dispozícii je
veľký kotlík na guláš, liatinová platňa a plynový gril. Pre deti
majú elektrickú štvorkolku, bicykel, šmýkačku, hojdačku,
pieskovisko.
vybavené satelitnou televíziou, kuchyňou, terasou a grilom. K dispozícii je aj wifi internet. V apartmáne sú
2 spálne. Vila je ideálna pre 2 rodiny s deťmi! Deti do 3 rokov zdarma!
Obrázok č. 21: Chata L. Semaňáka, Zdroj: internet

Chata L. Semaňáka je situovaná tiež v časti Bukovinka na peknom
pozemku v bezprostrednej blízkosti lesa a krásnej prírody.
Hosťom ponúka ubytovanie s kapacitou 10 lôžok. Na poschodí
chaty sú k dispozícii dve trojlôžkové a jedna štvorlôžková spálňa.
Nechýba tu ani kúpeľňa s toaletou. Prízemie chaty je určené na
trávenie spoločných chvíľ s priateľmi či rodinou. Využívať tu
môžete dve spoločenské miestnosť a kompletne zariadenú
kuchyňu. Nechýba tu plazmový televízor, krb, kachľová pec,
CD/DVD prehrávač a WiFi pripojenie na internet. Na terase pred
chatou si môžete posedieť na záhradnom nábytku a ugrilovať
niečo dobré pod zub. K dispozícii máte aj miestnosť na odkladanie bicyklov a športových potrieb. Parkovať
môžete priamo pri objekte. Chata je určená hlavne pre turistov a rodinky s deťmi. Na svoje si tu prídu
milovníci prírody a pokoja.

V obci sa nachádza pohostinstvo v centrálnej časti obce s kapacitou 26 stoličiek, café bar pri objekte
rodinného domu v juhovýchodnej časti obce s kapacitou 26 stoličiek.

5.5 Zdravotnícke zariadenia
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti zabezpečované sieťou
neštátnych a verejných ambulancií. V obci Dravce sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie,
obyvatelia obce za týmito službami dochádzajú do okresného mesta Levoča.
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6 EKONOMICKÉ ZDROJE OBCE
Za I. ČSR boli roľníci a poľnohospodárski robotníci na veľkostatku Okoličányho. Časť obyvateľstva
pracovala v priemyselných podnikoch vo Svite, Kežmarku, Levoči a Poprade.
V obci Dravce sa nachádzajú dve predajne potravín a zmiešaného tovaru. V miestnej časti Bukovinka sa
obchody nenachádzajú.
V západnej časti obce sa nachádza cintorín, v jeho blízkosti kamenárska výroba, v centre obce je v
kultúrnom dome situovaná cukrárenská výroba. V severnej časti Draviec pri rodinnom dome je autoservis
a ďalší je v miestnej časti Bukovinka. V Bukovinke sa nachádza na cintoríne kaplnka, ktorá slúži aj ako dom
smútku.

6.1 Zamestnanosť v obci
Podľa údajov Sčítania obyvateľov a bytov 2011 žilo v obci Dravce cca 54,53 % ekonomicky
aktívnych obyvateľov. V roku 2007 sa hovorilo o 69-tich nezamestnaných obyvateľoch, čo predstavovalo
14% z počtu produktívnych obyvateľov. Ku roku 2011 bola podľa dostupných údajov 23,75 % ná
nezamestnanosť. Keďže najnovšie údaje nie sú známe, na základe toho, že sa počet uchádzačov zvýšil o 4
osoby odhadujeme, že nezamestnanosť je cca na takej úrovni ako v roku 2015.
Tabuľka 22: Ekonomická aktivity obyvateľov
Trvalo
bývajúce pracuj
obyvateľ
úci
stvo
okrem
dôcho
dcov

ekonomická aktivita
pracujúc osoby na osoby na nezam
i
matersk rodičovs estnan
dôchodc
ej
kej
í
ovia
dovolen dovolen
ke
ke

772
304
6
5
19
106
Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“
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112

1

128

iná

2

nezis
z toho
tená ekonomick
y aktívni

23

421

Ekonomickú aktivitu v obci deklaruje tabuľka 14, ktorá je výstupom zisťovania SODB 2011. Podľa
nej 421 občanov bolo ekonomicky aktívnych. Keďže jednotlivé kategórie zisťovaní a štatistík na DATAcube
nekorelujú medzi sebou a vzniká tam zväčša rozdiel cca do 10 osôb, nie sú tieto údaje na 100 % správne,
avšak odzrkadľujú približnú situáciu.

6.2 Podnikateľský sektor obce
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Evidovaných podnikateľských subjektov z obce Dravce je spolu 77, z čoho fyzické osoby sú spolu
66 a právnické 11.
Tabuľka 23: Podnikateľské subjekty, Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“
Podnikateľské subjekty
Fyzické osoby - podnikatelia (osoby) spolu
Živnostníci
SHR

2007
59
57
1

2008
66
64
1

2009
68
66
1

2010
75
72
1

2011
79
77
0

2012
70
69
0

2013
67
66
0

2014
66
65
0

Slobodné povolania
Právnické osoby spolu
Právnické osoby ziskové
Právnické osoby neziskové

1
11
5
6

1
10
4
6

1
9
3
6

2
9
3
6

2
9
3
6

1
9
3
6

1
9
3
6

1
11
4
7

S prevádzkou v obci vykonávajú podnikateľskú činnosť približne 18 podnikateľov. Sú to fyzické
osoby - samostatne zárobkovo-činné (SZČO), spoločnosti s ručením obmedzeným a poľnohospodárske
družstvo. Podnikajú v oblastiach ako sú stavebno – stolárska výroba, maloobchod, veľkoobchod,
ubytovacie služby, kaderníctvo, pneuservis, vodoinštalatérske služby.
Tabuľka 24: Zruční ľudia z obce
Vladimír Bartko
Tomáš Bartko
Tomáš Breja
Milan Korba
Mariana Garčarová
Anna Podolinská
Pavlína Bednárová
Viktória Vodžáková
Mária Kurucová
Helena Dunajčanová
Katarína Glodžáková
Eva Vidová
Ondrej Chrašč
Jozef Kuruc
Mária Bohorová
Marta Maľaková
Mária Vujčíková

Umelecký kováč
Maľovanie
Maľovanie
Pletenie košíkov
Výzdoba veľkonočných vajec
Zdobenie perníkov
Vyšívanie
Strojové vyšívanie
Cukrárka
Cukrárka
Ľudový spev
Krížiková výšivka, pletenie
Drevovýroba, rezbárstvo
Drevovýroba, rezbárstvo
Šitie, pletenie
Krížiková výšivka, ríšelie
Vyšívanie

Dravce 128
Dravce 128
Dravce 144
Dravce 117
Dravce 114
Dravce 151
Dravce 111
Dravce 7
Bukovinka 5
Bukovinka 14
Bukovinka 31
Dravce 128
Dravce 57
Bukovinka 5
Dravce 128
Dravce
Dravce

Zdroj: MAS LEV, o.z.

6.3 Nezamestnanosť v obci
K 31.12.2006 žilo v obci Dravce 86 nezamestnaných, čo je o päť menej v porovnaní s rokom 2005
a o 14 menej v porovnaní s rokom 2004. V rokoch 2007 a 2008 boli nezamestnaní ešte stále v nižšom
počte, ale od roku 2009 počet narastal a v roku 2014 dosiahol úroveň 104 osôb, čo je v porovnaní s rokom
2006 o 18 viac. Z pohľadu pohlavnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie je v dlhodobom horizonte viac
mužov ako žien.
Tabuľka 25: Počet a pohlavná štruktúra uchádzačov o zamestnanie
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
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2012

2013

2014
44

Muži
41
Ženy
28
Spolu uchádzačov 69

35
27
62

46
36
82

62
29
91

68
32
100

68
41
109

59
37
96

68
36
104

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Graf 17: Počet nezamestnaných a ich pohlavná štruktúra v sledovanom období

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Graf 18: Vývoj počtu nezamestnaných obyvateľov

Zdroj: „Štatistický úrad SR databáza DATAcube“

Nakoľko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nevedie evidenciu počtu ekonomicky aktívneho
obyvateľstva v danej obci, mieru nezamestnanosti nie je možné vyčísliť.
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STRATEGICÁ ČASŤ
IV. SWOT analýza
S (silné stránky)
Prírodný potenciál
• krásna a nenarušená príroda
• výhodná geografická poloha
• separácia odpadu
• blízkosť lesa
• kvalitné ŽP
• fungujúce poľnohospodárske družstvo
Spoločenský potenciál
• ubytovanie na súkromí
• tradičné podujatia
• futbalový klub
• kultúrny dom
• historický kostol
• ihrisko
• existencia komunitného centra
• park uprostred obce
• gotický most
• záujem o dôchodcov
Technický potenciál
• vybavenosť telefónnym rozvodom a rozhlasovým pokrytím
• spracováva sa územný plán
• plynofikácia
Ekonomický potenciál
• ekonomická výhodnosť polohy obce
• pôsobnosť poradensko – komunitného centra
• miestni živnostníci a obchodné spoločnosti
W (slabé stránky)
Prírodný potenciál
• znečistenie ovzdušia
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•
•
•
•

znečistenie povrchových a podzemných vôd
zaťaženie prostredia hlukom
poškodená pôda vodnou eróziou
čierne skládky komunálneho odpadu

Spoločenský potenciál
• nedostatočné materiálne vybavenie na kultúrne a vzdelávacie podujatia
• nezáujem obyvateľov zúčastňovať sa na zasadnutiach o. z.
• slabý rozvoj cestovného ruchu
• vzrastajúci nezáujem obyvateľov o účasť na kultúrno- spoločenských a športových podujatiach
Technický potenciál
• nedostatočné porytie signálom v Bukovinke
• chýba čistiareň odpadových vôd
• nedostatočná infraštruktúra
• kanál bez individuálnych jám
Ekonomický potenciál
• málo obyvateľov pracujúcich v obci
O (príležitosti)
Prírodný potenciál
• využitie technológii k úspore energie
• obnova prirodzenej funkcie tokov
• obnova a údržba krajiny
• vybudovanie obecného kompostoviska
Spoločenský potenciál
• zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami
• obnova športových podujatí
• vybudovanie multifunkčného ihriska
Technický potenciál
• výstavba kanalizačného potrubia
• vybudovanie čistiarne odpadových vôd
• rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov
• zvýšenie efektívnosti verejného osvetlenia
• výstavba parkovacích a odstavných plôch
Ekonomický potenciál
• rozvoj vidieka a CR
• možnosť využitia priemyslu (nerastné suroviny)
T (ohrozenia)
Prírodný potenciál
• znižovanie podielu biodiverzity
• erózia
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•
•
•

znečistenie toku rieky
kontaminácia spodných vôd
úbytok tradičných prvkov

Spoločenský potenciál
• nedostatok vhodných priestorov pre kultúrne podujatia
• nedostatok priestorov na trávenie voľnočasových aktivít
Technický potenciál
• ohrozenie ŽP obyvateľstvom
• vypúšťanie odpadových vôd do kanála a na priľahlé pozemky
Ekonomický potenciál
• byrokracia
• korupcia
• nedostatok financií
• odchod mladých ľudí z obce

© Centrum prvého kontaktu Levoča

48

V. ANALÝZA PROBLÉMOV
ANALÝZA PROBLÉMOV
Na základe auditu sme zmapovali pohľad obyvateľov obce Dravce na ich životnú úroveň, kultúrne
a športové vyžitie, možnosti vzdelávania, zamestnanosti, dopravy, sociálnej a zdravotnej pomoci, stavu
environmentálnej situácie. Identifikované pomery sme analyzovali aj na základe SWOT analýzy obce a z
dotazníkov prieskumu zúčastnených respondentov sme došli k záveru že kľúčové problémy sú:
Kľúčový problém č.1: Starostlivosť o životné prostredie
Kľúčový problém č.2: Vzhľad obce
Kľúčový problém č.3: Zlý stav dopravnej a technickej infraštruktúry

ROZVOJOVÁ STRATÉGIA
Rozvojová stratégia obce Dravce zohľadňuje trvalú udržateľnosť a taktiež vplyv na životné prostredie
obyvateľov obcí. Zlepšenie života občanov, budúci všestranný rozvoj samosprávy a rast jej
konkurencieschopnosti spočíva v pripravenosti municipality na čerpanie dotácii z fondov EÚ. Po
rekonštrukcii a doplnení chýbajúcej infraštruktúry, pri starostlivosti o sociálno – kultúrny rozvoj svojich
obyvateľov bude snahou obce využívať svoj kultúrno – historický a prírodný potenciál, na prilákanie
návštevníkov či turistov do dediny. K tomuto cieľu môže i výraznou mierou prispieť blízkosť okresného
mesta Levoča, v ktorom sa vyskytujú turisti vo veľkej miere.
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VI. STROM PROBLÉMOV
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VII. STROM CIEĽOV
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VIII. STRATEGICKÝ CIEĽ A OPATRENIA
Cieľ rozvoja :
Cieľom rozvoja obce Dravce je zvyšovanie kvality života obyvateľov prostredníctvom odstránenia
problémových oblastí a využitia všetkých dostupných pokrokových možností.
ŠPECIFICKÉ CIELE (Priority)
Špecifický cieľ č.1
Zlepšenie stavu dopravnej a technickej infraštruktúry
Špecifický cieľ č.2
Zlepšovanie stavu ŽP a environmentálne využívanie zdrojov
Špecifický cieľ č.3
Rozvoj obce v prepojení na podporu podnikania, vytvorenie nových
služieb, obnovu a tvorbu krajiny
Špecifický cieľ č. 1: Zlepšovanie stavu dopravnej a technickej infraštruktúry
Zdôvodnenie: Infraštruktúra predstavuje rozhodujúci faktor zabezpečujúci rozvoj obce. Jej dobudovanie
a modernizácia prispieva k zlepšeniu kvality života obyvateľov a zvýšenie dostupnosti i atraktívnosti pre
turistov. Snahou obce je výstavba ČOV, zlepšenie technického stavu miestnych komunikácii, oprava
miestnych chodníkov s cieľom vytvoriť bezpečné, dostupné a čisté prostredie pre obyvateľov obce Dravce.
Opatrenia:
1. Výstavba, rozvoj a modernizácia základnej technickej infraštruktúry
2. Modernizácia dopravnej infraštruktúry
Opatrenie č. 1.1. Výstavba, rozvoj a modernizácia základnej technickej infraštruktúry
Zvýšenie kvality, dostupnosti infraštruktúry a vybavenosti územia.
Aktivity (investície):
1.1.1 Výstavba a rekonštrukcia spoločného kanalizačného potrubia
1.1.2 Podpora výstavby čistiarne odpadových vôd pre bodového znečisťovateľa
1.1.3 Modernizácia a budovanie potrebnej infraštruktúry na verejnom cintoríne a v jeho okolí
1.1.4 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov
1.1.5 Rekonštrukcia verejných priestranstiev
1.1.6 Regenerácia námestia
1.1.7 Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia
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Opatrenie č. 1.2. Modernizácia dopravnej infraštruktúry
Aktivity (investície):
1.2.1
Budovanie, rekonštrukcia a modernizácia priestorov vyhradených na čakanie, nástup
a výstup
1.2.2
Výstavba parkovacích a odstavných plôch
1.2.3
Regulácia rýchlosti prechádzajúcich motorových vozidiel
1.2.4
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
Špecifický cieľ č. 2: Zlepšovanie stavu ŽP a environmentálne využívanie zdrojov
Zdôvodnenie: Zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov
a posilnenie trvalo udržateľného rozvoja.
Opatrenia:
1. Podpora úsporného nakladania s energiami a využitie obnoviteľných zdrojov energie
2. Revitalizácia riečnych systémov v obci Dravce
3. Budovanie prírodných protieróznych opatrení
Opatrenie č. 2.1. Podpora úsporného nakladania s energiami a využitie obnoviteľných zdrojov
energie
Cieľom opatrenia je znížiť spotrebu fosílnych palív – neobnoviteľných zdrojov energie.
Aktivity (investície):
2.1.1 Znižovanie spotreby energie v obecných objektoch rekonštrukciou
2.1.2 Znižovanie spotreby energie v domoch občanov za pomoci osvety v oblasti podpory
zavádzania technológií pre energetické úspory
2.1.3 Hľadanie možností využívania alternatívnych zdrojov energie, zavádzanie technológií k úspor
energie, podpora výroby bioplynu
2.1.4 Vybudovanie obecného kompostoviska
Opatrenie č. 2.2. Revitalizácia riečnych systémov v obci Dravce
Cieľom je zlepšenie vodného hospodárstva v obci.
Aktivity (investície):
2.2.1 Obnova prirodzenej funkcie tokov
2.2.2 Prevencia povodňových udalostí
2.2.3 Zvyšovanie retenčnej schopnosti krajiny
2.2.4 Regulácia potoka, spevňovanie brehov vodných tokov
2.2.5 Osveta v oblasti znečisťovania vodných tokov a starostlivosti o prírodné zdroje

Opatrenie č. 2.3. Budovanie prírodných protieróznych opatrení
Obnoviť a revitalizovať tradičné prírodné prvky a ochrana proti erózii.
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Aktivity (investície):
2.3.1 Obnova tradičných vetrolamov
2.3.2 Výsadba stromov v tradičných lokalitách
2.3.3 Zatrávňovanie a zalesňovanie oblastí ohrozených erózii
2.3.4 Údržba a aktivity starostlivosti o krajinné prostredie (obnova lesných plôch a pod.), obnova
a údržba lesných komunikácii
2.3.5 Spevnenie plôch, chodníkov a prístupových ciest v intraviláne a extraviláne obce

Špecifický cieľ č. 3: Rozvoj obce v prepojení na podporu podnikania, vytvorenie nových služieb,
obnovu a tvorbu krajiny
Zdôvodnenie: Pre rozvoj dediny je neodmysliteľne nevyhnutná starostlivosť o jej vzhľad a poskytovanie
príslušných služieb. Obec Dravce potrebuje vylepšiť stavebnotechnický stav objektov rekonštrukciou
a výstavbou nových budov. V nadväznosti na vytvorenie vhodných technických podmienok je potrebné
podporiť nové rozvojové služby, spoločenské aktivity.
Opatrenia:
1. Obnovenie dediny a zlepšenie stavebnotechnického stavu obce
2. Podpora podnikania
3. Vytvorenie inovatívnych produktov pre nové služby a opora spolkového života

Opatrenie č. 3.1. Obnovenie dediny a zlepšenie stavebnotechnického stavu obce
Cieľom je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci, rekonštrukcia a výstavba pre rozvoj významných
objektov dediny a obnova stavebného potenciálu obce.
Aktivity (investície):
3.1.1
Zachovanie tradičného obrazu dediny vhodnou revitalizáciou (pôvodná zeleň)
3.1.2
Rekonštrukcia a obnova kultúrneho domu v Dravciach a Bukovinke
3.1.3
Obnova stavebného potenciálu obce (výraz prvku, domu, ulice, verejných objektov) –
zabezpečenie jednotnej úpravy obce cez vytvorený sociálny podnik
3.1.4
Rekonštrukcia a obnova kultúrnych a prírodných pamiatok
3.1.5
Výstavba, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci
3.1.6
Vybudovanie klubovne, výstavba amfiteátra za účelom rôznych záujmových aktivít
3.1.7
Výstavba sociálnych bytov

Opatrenie č. 3.2. Vytvorenie inovatívnych produktov pre nové služby a opora spolkového života
Cieľom je vytvoriť inovatívne produkty, ktoré zviditeľnia obec, budú slúžiť obyvateľom pre poskytovanie
nových služieb, podporia služby turizmu a rozvoj spolkového života.
Aktivity (investície):
3.2.1

Zbúranie schátralého objektu, vybudovanie nového a zabezpečenie jeho multifunkčného
využívania ( multifunkčné ihrisko )
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3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Vytvorenie regionálneho hasičského múzea
Podpora klubovej činnosti a organizovania športovo kultúrnych akcií (aerobik, fitness,
atd)
Vytvorenie nových vzdelávacích programov
V spolupráci s obcami realizovať hasičské dni zamerané aj na propagáciu múzea, histórie,
propagácie všetkých DHZ v regióne
Rekonštrukcia športového ihriska a vybudovanie zázemia (šatne, sprchy, posilňovňa)

Opatrenie č. 3.3. Podpora podnikania
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4

Podporiť organizovanie cigánskych zábav pre japonských turistov v spolupráci s miestnou
farmou a zapojiť do ponuky ďalších podnikateľov (ubytovanie, strava, cukrárske výrobky,
remeselné výrobky apod.)
Vytvoriť v prepojení na múzeum ponuku výletov pre rôzne organizácie aj v spolupráci
s poľnohospodárskym družstvom a ďalšími poskytovateľmi služieb
V spolupráci s existujúcimi podnikateľmi spolupracovať pri ponuke služieb SAFARI LEVa
Podporiť farmárčenie a predaj produktov v nových regionálnych stánkoch v území MAS
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IX. AKČNÝ PLÁN

PRIORITA

OPATRENIE

NÁVRH
PROJEKTU

1. Zlepšenie

1.1 Výstavba,

1.1.1 Výstavba

stavu dopravnej

rozvoj

a rekonštrukcia

a technickej

a modernizácia

infraštruktúry

technickej
infraštruktúry

ČASOVÁ

FINANČNÁ

NÁROČNOSŤ

NÁROČNOSŤ

GARANT

FINANČNÉ

POZNÁMKY

ZDROJE

spoločného
kanalizačného
potrubia
1.1.2 Podpora
výstavby čistiarne
odpadových vôd
pre bodového
znečisťovateľa
1.1.3
Modernizácia
a budovanie
potrebnej
infraštruktúry na
verejnom
cintoríne a v jeho
okolí
1.1.4 Výstavba
a rekonštrukcia
miestnych
komunikácii
a chodníkov
1.1.5
Rekonštrukcia
verejných
priestranstiev
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1.1.6 Regenerácia
námestia
1.1.7 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti
verejného
osvetlenia
1.2 Modernizácia
dopravnej
infraštruktúry

1.2.1 Budovanie,
rekonštrukcia
a modernizácia
priestorov
vyhradených na
čakanie, nástup a
výstup
1.2.2 Výstavba
parkovacích
a odstavných
plôch
1.2.3 Regulácia
rýchlosti
predchádzajúcich
motorových
vozidiel
1.2.4
Rekonštrukcia
a modernizácia
verejného
osvetlenia

2.

2.1 Podpora

2.1.1 Znižovanie

Zlepšovanie

úsporného

spotreby energie

stavu ŽP

nakladania

v obecných

a environmentál

s energiami

objektoch

ne využívanie

a využitie

a domoch

zdrojov

obnoviteľných

občanov

zdrojov energie

2.1.2 Znižovanie
spotreby energie
v domoch
občanov za
pomoci osvety v
oblasti podpory
zavádzania
technológií pre

© Centrum prvého kontaktu Levoča

57

energetické
úspory
2.1.3 Hľadanie
možností
využívania
alternatívnych
zdrojov energie,
zavádzanie
technológií
k úspor energie,
podpora výroby
bioplynu
2.1.4 Vybudovanie
obecného
kompostoviska
2.2
Revitalizácia

2.2.1 Obnova
prirodzenej

riečnych

funkcie tokov

systémov v obci

2.2.2 Prevencia

Dravce

povodňových
udalostí
2.2.3 Zvyšovanie
retenčnej
schopnosti krajiny
2.2.4 Regulácia
potoka,
spevňovanie
brehov vodných
tokov
2.2.5 Osveta
v oblasti
znečisťovania
vodných tokov
a starostlivosti
o prírodné zdroje

2.3

2.3.1 Obnova

Budovanie

tradičných

prírodných

vetrolamov

protieróznych
opatrení

2.3.2 Výsadba
stromov
v tradičných
lokalitách
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2.3.3
Zatrávňovanie
a zalesňovanie
oblastí
ohrozených erózii
2.3.4 Údržba
a aktivity
starostlivosti
o krajinné
prostredie
(obnova lesných
plôch a pod.),
obnova a údržba
lesných
komunikácii
2.3.5 Spevnenie
plôch, chodníkov
a prístupových
ciest v intraviláne
a extraviláne obce
3.

3.1

Rozvoj obce

Obnovenie

v prepojení na

dediny

podporu

a zlepšenie

3.1.1 Zachovanie
tradičného obrazu
dediny (význam
kráľovského

podnikania,

stavebnotechnic mesta, pôvodná

vytvorenie

kého stavu obce

zeleň)

nových služieb,

3.1.2

obnovu a tvorbu

Rekonštrukcia

krajiny

a obnova
kultúrneho domu
v Dravciach a
Bukovinke
3.1.3 Obnova
stavebného
potenciálu obce
(výraz prvku,
domu, ulice,
verejných
objektov) –
zabezpečenie
jednotnej úpravy
obce cez vytvorený
sociálny podnik
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3.1.4 Obnova
kultúrnych
a prírodných
pamiatok
3.1.5 Výstavba,
rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice
v obci
3.1.6 Vybudovanie
klubovne
a výstavba
amfiteátra za
účelom rôznych
záujmových aktivít
3.1.7 Podporiť
organizovanie
cigánskych zábav
pre japonských
turistov
v spolupráci
s miestnou farmou
a zapojiť do
ponuky ďalších
podnikateľov
(ubytovanie,
strava, cukrárske
výrobky,
remeselné výrobky
apod.)
3.2 Vytvorenie 3.2.1 Zbúranie
inovatívnych
produktov pre
nové služby
a opora
spolkového
života

schátralého
objektu,
vybudovanie
nového
a zabezpečenie
jeho
multifunkčného
využívania
( multifunkčné
ihrisko )
3.2.2 Vytvorenie
regionálneho
hasičského múzea
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3.2.3 Podpora
klubovej činnosti
a organizovania
športovo
kultúrnych akcií
(aerobik, fitness,
atď.)
3.2.4 Vytvorenie
nových
vzdelávacích
programov
3.2.5 V spolupráci
s obcami realizovať
hasičské dni
zamerané aj na
propagáciu múzea,
histórie,
propagácie
všetkých DHZ
v regióne
3.2.6
Rekonštrukcia
športového ihriska
a vybudovanie
zázemia (šatne,
sprchy, posilňovňa)
3.3 Podpora
podnikania

3.3.1 Podporiť
organizovanie
cigánskych zábav
pre japonských
turistov
v spolupráci
s miestnou farmou
a zapojiť do
ponuky ďalších
podnikateľov
(ubytovanie,
strava, cukrárske
výrobky,
remeselné výrobky
apod.)
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3.3.2 Vytvoriť
v prepojení na
múzeum ponuku
výletov pre rôzne
organizácie aj
v spolupráci
s poľnohospodársk
ym družstvom
a ďalšími
poskytovateľmi
služieb
3.3.3 V spolupráci
s existujúcimi
podnikateľmi
spolupracovať pri
ponuke služieb
SAFARI LEV
3.3.4 Podporiť
farmárčenie
a predaj produktov
v nových
regionálnych
stánkoch v území
MAS
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X. FOTODOKUMENTÁCIA
ZO STRETNUTIA PRI TVORBE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE DRAVCE
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XI. MENNÝ ZOZNAM ĽUDÍ,
KTORÍ SA ZÚČASTNILI TVORBY SWOT ANALÝZY A PROBLÉMOVEJ ANALÝZY DŇA 14.05.2014
V OBCI DRAVCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Podolínska Anna
Pabčanová Mária
Gardori Koršalová Zuzana
Škovira Peter
Dvorčák Ján, Ing.
Kožíková Marta
Labancová Eva
Žigová Katarína
Nogová Ľudmila
Vernarská Miroslava, Mgr.
Sninčáková Zdenka, Ing.
Bednár Adrián
Šoltésová Veronika
Kašperová Romana
Pitoňák Jozef
Malecová Mariana
Sliepka Jozef
Bašistová Adriana
19. Bašistová Elena
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