
„Polyfunkčné domy 

v Muszyne, Ľubotíne a Dubovici 

– centrá rozvoja prihraničnej 

spolupráce Gminy Muszyna a 

mikroregiónov Minčol a Horná 

Torysa“ 





Najstaršia správa o obci je z r. 1330, keď jej farárom bol Štefan de Lubentin. Osídlenie

však jestvovalo dávno predtým.

Svedčí o tom skutočnosť, že potok Ľubotín /Lybicin, Lybethin, Lubetin/, ktorý bol

odvodený od názvu osídlenia, sa uvádza pri vymedzení majetkov šľachtica Rikolfa a

jeho syna Spišskou kapitulou v rokoch 1287, 1296, 1302 a v listine kráľa Karola

Róberta z r. 1312, ktorou daroval západnú časť doliny Ľubotínky Rikolfovi.

Obec Ľubotín leží na križovatke cestných dopravných koridorov celoštátneho významu

: Ľubotín – Stará Ľubovňa – Poprad; Ľubotín – Sabinov – Prešov; Ľubotín – Poľská

republika (Čirč - Leluchow) – Bardejov – Svidník.

V minulých obdobiach mal Ľubotín postavenie tzv. strediskovej obce. V súčasnosti je

administratívnym sídlom Združenia mikroregiónu Minčol a ako prirodzené centrum

regiónu poskytuje služby aj obyvateľom susedných obcí. V obci je zdravotné

stredisko, plne organizovaná základná škola s materskou školou, Obvodné oddelenie

PZ SR, Zdravotná záchranná služba, vysunuté pracovisko Hasičského a záchranného

zboru Stará Ľubovňa. Ľubotín je sídlom matričného, farského a školského úradu,

prostredníctvom ktorých zabezpečuje výkon činností aj pre okolité obce. Vo

vzdialenosti 8 km od obce, po štátnej ceste I/68 smer Bardejov, sa nachádza hraničný

priechod do Poľskej republiky : Čirč – Leluchow. Najbližším sídlom v Poľsku je 8 km

vzdialené kúpeľné mestečko Muszyna (5 tis. obyv.), ktoré je zároveň administratívnym

a riadiacim centrom gminy (samosprávneho mikroregiónu). Gmina Muszyna je

súčasťou powiatu (okresu) Nowy Sąc vo vojvodstve (samosprávnom kraji)

Malopoľskom, ktorého sídlom je mesto Krakow.





Obecný úrad Kostol



Zdravotné stredisko Základná škola



Požiarna stanica Dom nádeje



Polícia



14. Marca 2008 podpísala obec Ľubotín a Miasto i Gmina 

uzdrowiskova Muszyna Dohodu o spolupráci , ktorá sa 

dotýka hospodárskeho vývoja, kultúrnej činnosti, športu 

a turistiky, činnosti orgánov samospráv, rozvoja 

komunikácie a dopravy, ochrany životného prostredia, 

výchovy a vzdelávania....



Celkový rozpočet projektu 2 109 737,46 EUR

Príspevok z ERDF 85 % celkového rozpočtu 1 793 276,84 EUR 

Muszyna Ľubotín Dubovica

Vedúci partner Partner1            Partner 2

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

Začiatok realizácie 09/2009                                                                                                  
Ukončenie realizácie 12/2010 
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