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ÚÚvvooddnnéé  sslloovvoo  ssttaarroossttuu  oobbccee  
  
 
Vážení občania Obce Ľubotín! 
 
 Výročná správa Obce Ľubotín za rok 2013, ktorú Vám predkladám, poskytuje 
pragmatický náhľad na činnosť obce a výsledky dosiahnuté v minulom roku v širokej škále 
činností vykonávaných v rámci samosprávnych - originálnych kompetencií a kompetencií 
v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ktoré obec, ako základná územno-správna 
jednotka, zabezpečuje v súlade s príslušnými právnymi normami. Obec pokračovala 
v realizácii zámerov Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja a ďalších plánovacích 
dokumentov.  
 Do roku 2013 naša obec vstupovala so schváleným rozpočtom a hospodárenie 
ukončila s  prebytkom vo výške 12 461,11 €. 
 V hodnotenom období sme sa zamerali predovšetkým na udržanie kvality plnenia 
všetkých samosprávnych a prenesených kompetencií, ktorých plnenie si vyžiadalo náklady 
pokryté z príjmov bežného rozpočtu a finančných operácií.  
 Našu obec, v širšom územnom kontexte, charakterizuje aj významné čerpanie 
nenávratnej finančnej pomoci, predovšetkým z podporných európskych fondov. V tomto roku  
sa nové projekty s takouto podporou nerealizovali. Rok 2013 však v tejto oblasti bol rokom 
intenzívnych príprav nových investičných projektov, ktoré významnou mierou prispejú 
k sociálno-ekonomickému rozvoju našej obce prioritne v oblasti školstva, kultúry, miestnej 
infraštruktúry a komunitného života.    
 Vyslovujem poďakovanie orgánom obce, členom obecného zastupiteľstva a jeho 
komisiám, ktoré svojou činnosťou naplnili svoje poslanie, ktoré im zverujú kompetencie podľa 
ustanovení príslušných právnych noriem. Osobitné poďakovanie za odvedenú prácu v 
minulom roku patrí tým občanom, ktorý svojou, aj dobrovoľníckou činnosťou prispeli k 
úspešnému napredovaniu obce. 
  
  

  
  
  
  

Ing. Jozef Havrila 
starosta obce 
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11..  ZZáákkllaaddnnáá  cchhaarraakktteerriissttiikkaa  OObbccee  ĽĽuubboottíínn  
 
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými 
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov.  
 

 
Obec Ľubotín je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie – Základná škola s materskou školou 
Ľubotín. Územie obce tvorí katastrálne územie Ľubotín. 
 
Sídlo obce:  Na rovni 302/12, Ľubotín 
IČO:   00330035 
DIČ:   2020698680 
Dátum vzniku:  r. 1990 (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) 
 
 

  
11..11      PPoossllaanniiee,,  vvíízziiaa  
    
Poslaním obce je slúžiť jej obyvateľom, rozvíjať ju a efektívne vynakladať so zvereným 
majetkom a zdrojmi. 
 
Víziou Obce Ľubotín je ďalší rozvoj obce, jej modernizácia a neustále skvalitňovanie služieb 
pre zlepšenie života v obci. 
 
Základným dokumentom strategického plánovania Obce Ľubotín je Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce a Územný plán obce. 
 

 
11..22      GGeeooggrraaffiicckkéé  úúddaajjee  
 
Obec Ľubotín je lokalizovaná v severovýchodnej – šarišskej časti okresu Stará Ľubovňa, na 
úpätí Čergovského pohoria v Ľubotínskej kotline. Leží na križovatke ciest medzi Prešovom, 
Bardejovom a Starou Ľubovňou, vo vzdialenosti asi 40 km severozápadne od Prešova. 
Obcou Ľubotín preteká potok Ľubotínka, ktorý pramení v Levočských vrchoch a ústi do rieky 
Poprad. 
Obec je prirodzeným geografickým centrom šarišskej časti Staroľubovnianskeho okresu, 
v minulosti bola tzv. strediskovou obcou, v súčasnosti je administratívnym sídlom Združenia 
mikroregiónu Minčol. 



 
 

5

Susedné  obce:    Čirč, Šarišské Jastrabie, Ďurková, Plaveč, Orlov  

Celková rozloha obce:   1080 ha 

Nadmorská výška stredu obce:  492 m 

Hustota obyvateľov na km2:  127 

 

11..33      DDeemmooggrraaffiicckkéé  úúddaajjee    
 
Počet obyvateľov k 31.12. 2013: 1364 

z toho:     686 mužov -  50,29 % 

      678 žien -  49,71 %   

Národnostná štruktúra :  88,30  % slovenská; 4,61 % rómska; 0,80 % rusínska; 

0,22 % ukrajinská; 0,15 % česká a poľská; 5,92 % 

nezistená národnosť. /výsledky sčítania obyvateľov v roku 2011/ 

Vývoj počtu obyvateľov :   
Obec Ľubotín vykazuje v roku 2013 nasledovné údaje:  
V roku 2013 sa  v obci na trvalý pobyt prihlásilo 29 občanov,  odhlásilo sa 25 občanov, 
narodilo sa 18 občanov a zomrelo 15 obyvateľov obce. Možno konštatovať, že v  reprodukcii 
obyvateľstva pretrváva priaznivý vývoj. V posledných rokoch totiž pozorujeme nárast 
živonarodených detí a následnú zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva.  
Počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku sa teda zvýšil  o 7 obyvateľov. 
 
11..44      EEkkoonnoommiicckkéé  úúddaajjee    
 
Na základe štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni je na konci roka 
2013 vyčíslená 14,36 % miera nezamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa. V porovnaní 
s predchádzajúcim rokom miera nezamestnanosti klesla o 2,73 %. 
 
11..55      SSyymmbboollyy  oobbccee  

 
Erb obce : vyjadruje historický symbol obce a tvorí ho modrý štít, v ktorom je v striebornom 
odetá Panna Mária s Ježišom v náručí. Plášť Panny Márie má zlatú podšívku. Koruny na 
hlavách patrónky i Ježiša sú zlaté, takisto ako žezlo v ruke Panny Márie. Ježiš drží v rukách 
zlatú guľu s krížikom, ktorú lemuje priečne aj zvisle strieborný pás. 
 

Vlajka obce: pozostáva z piatich pruhov v troch farbách. Okrajové pruhy 
jednotnej šírky sú v žltej farbe, druhý a štvrtý pruh je tmavomodrý 
a dvakrát širší ako okrajové pruhy, prostredný pruh je biely a rovnako 
široký ako okrajové pruhy.  
 
Pečať obce: Kruhopis pečatidla v znení „Obec Ľubotín“ má vyrytú 
korunovanú Pannu Máriu s Ježiškom podľa erbu Obce Ľubotín. Pred 
nápisom „Obec“ a za nápisom „Ľubotín“ sú tri bodky. 

 
 
 
11..66      LLooggoo  oobbccee      
 
Logo obce tvorí erb obce .  
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11..77      HHiissttóórriiaa  oobbccee      
 
Najstaršia správa o dedine je z r. 1330, keď jej farárom bol Štefan de Lubentin. Sídlisko však 
jestvovalo dávno predtým. Svedčí o tom skutočnosť, že potok Ľubotín /Lybicin, Lybethin, 
Lubetin/, ktorý bol odvodený od názvu sídliska, 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. Listiny však 
dedinu menovite neuvádzajú. Stará dedina jestvovala už pri donácii majetku Kamenica. 
Podľa metácie ľubotínsky majetok východne od potoka konc. 13. st. patril panstvu Kamenica.  
V písomnostiach zo 14.-16. st. sa vyskytuje vo viacerých fonetických obmenách pod názvom 
Ľubotín. Staroslovenský názov /od Ľubota/ a rozvinutosť dediny svedčia o tom, že Ľubotín 
patrí k najstarším slovenským dedinám na okolí jestvujúcim pred 11. st.  
Dedina zač. 14. st. zrejme spustla. V 1. pol. 14. st. z iniciatívy feudálnych pánov sa usadili 
noví usadlíci so šoltýsom /dokladá to jeho existencia v r.1349/ na základe zákupného-
nemeckého práva. Šoltýsi v dedine pôsobili do polovice 16. st. V dedine bol zač. 14. st. 
kostol, ktorý jestvoval v 15. a pravdepodobne aj v 16. st. Od 13. st. do polovice 16. st. bola 
nepretržite vo vlastníctve šľachticov z Kamenice, neskôr Dežofiovcov ako majetková súčasť 
kamenického panstva. R. 1427 boli sedliacke domácnosti zdanené od 17 port. Neskôr sa 
časť sedliakov odsťahovala, ďalší stratili pozemky a stali sa želiarmi. V r. 1600 sídlisko 
pozostávalo z 12 poddanských domov, mlyna, školy, kostola a fary.  
Koncom 16. st. bol Ľubotín  stredne veľkou dedinou výlučne s poddanským obyvateľstvom. 
R. 1787 mala 59 a r. 1828 75 domov. Bol tu soľný sklad a prístavište pre plte. 1. 5.1873 obec 
získala železničné spojenie otvorením prevádzky na železnici Prešov-Orlov. Obyvatelia sa 
zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, tkaním, furmankou a obchodovali s obilím. 
Aj po r. 1918 zostali pri tradičných zamestnaniach. V obci boli píly a vyhne. 17. augusta 1944 
partizáni vyhodili do povetria železničný most.  
Obec bola oslobodená 22. 1.1945. R. 1969 bola k obci pričlenená osada Podpila, vyčlenená 
z obce Plaveč. Po oslobodení bola postavená základná škola /1958/, materská škola /1974/, 
zdravotné a obchodné stredisko, budova obecného úradu /1990/, športový štadión /1992/, 
pošta, budova VEZ, Vzorodev, budova polície, nové komunikácie, autobusové nástupište, 
bytové jednotky, rodinné domy, uskutočnená regulácia potoka a ďalšie stavby. 
 
 
111...888    PPaammiiaattkkyy     
 
Kostol Mena Panny Márie 
 

Sakrálnou pamiatkou obce je jednoloďový rímskokatolícky kostol 
mena Panny Márie z roku 1905 s predstavenou vežou. Kostol je 
napodobeninou románskeho slohu.  
Vnútornú časť kostola tvorí jedna loď na priečelí s oltárom, na ktorom 
vyniká obraz Panny Márie stojacej na hlave hadovi. Po bokoch obrazu 
sa nachádzajú sochy súvisiace s motívom obrazu. Po pravej strane 
obrazu je súsošie Svätého Jozefa s Ježišom v náručí. Po ľavej strane 
Svätá Anna (matka Panny Márie) s malou Máriou. Pýchou kostola je 
chór z historickým príšťalovým, jednomanuálovým orgánom, z roku 
1906.  
V exteriéri kostola nad vchodom po bokoch, vo výklenkoch sa 

nachádzajú obnovené sochy Svätého Cyrila a Metoda. 
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111...999         VVýýzznnaammnnéé  oossoobbnnoossttii  oobbccee    
 
Ján Fedák  /17.7.1902 Ľubotín - 30.1.1948 Prešov/, 
jazykovedec, pedagóg, profesor na gymnáziu v Michalovciach, Prešove, Berehove, Zvolene, 
učiteľskej akadémii v Prešove, správca gymnázia v Zlatých Moravciach, riaditeľ gymnázia v 
Novom meste nad Váhom. Skúmal šarišské nárečia. 
 
11..1100  VVýýcchhoovvaa  aa  vvzzddeelláávvaanniiee    

  
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: 

- Základná škola s materskou školou Ľubotín 
- SOŠ Kežmarok 

 
Základná škola s materskou školu v Ľubotíne je samostatný 
právny subjekt – rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom 
je Obec Ľubotín.  Poskytuje výchovu a vzdelávanie v zmysle 
Zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Obec v oblasti školstva zabezpečuje prenesený výkon 

(základná škola) a originálne kompetencie na úseku školstva (materská škola, centrum 
voľného času a školská jedáleň). Všetky zložky spadajú pod jeden subjekt – Základná škola 
s materskou školou v Ľubotíne.  
 
Základná škola poskytovala v roku 2013 základné vzdelanie so stavom k 15.9.2013 pre 191 
žiakov, z toho 155 žiakov z Ľubotína, 1 žiak z obce Orlov, 7 žiakov z obce Šarišské 
Jastrabie, 2 žiaci z obce Vislanka, 10 žiakov z obce Ďurková a 16 žiakov z obce Pusté Pole. 
 
11..1111  ZZddrraavvoottnnííccttvvoo  
 
Obec Ľubotín je majiteľom a prevádzkovateľom budovy zdravotného strediska  slúžiaceho na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Táto zdravotná starostlivosť poskytovaná je v 6-tich 
ambulanciách: 

- dve všeobecné ambulancie pre dospelých 
- všeobecná ambulancia – pediatria 
- gynekologická ambulancia 
- dve stomatologické ambulancie 

 
Okrem uvedených ambulancií sú v budove zdravotného strediska poskytované ďalšie služby 
úzko späté s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:  zubná technika, výdajňa liekov a 
zdravotníckych potrieb, lekáreň. 
  
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti 
sa bude orientovať na  uspokojovanie potrieb nielen miestnych občanov, ale aj obyvateľov 
celého regiónu.  

   
11..1122  SSoocciiáállnnee  zzaabbeezzppeeččeenniiee  
 
V obci funguje od roku 2005 terénna sociálna práca, a to v rámci Programu podpory rozvoja 
komunitnej sociálnej práce v obciach. Sociálnu prácu vykonávajú tri pracovníčky (1 terénna 
sociálna pracovníčka a 2 asistentky terénneho sociálneho pracovníka). Sociálne pracovníčky 
pomáhajú riešiť problémy občanov rómskej komunity, ako aj problémy sociálne slabších 
obyvateľov obce. Ich práca spočívala v mapovaní rómskych spoluobčanov v osade, 
mapovaní v rodinnom prostredí, mapovaní dochádzky školopovinných detí, v pomoci inklúzie 
rómskym spoluobčanom do života spoločnosti, v pomoci rómskym spoluobčanom pri 
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kontakte s rôznymi inštitúciami. Svedomitou a zodpovednou prácou terénne sociálne 
pracovníčky dosiahli priaznivé výsledky v oblasti vzdelávania – žiadne záškoláctvo, v oblasti 
zníženia kriminality v osade a zlepšenia kvality života v čase sociálnych dávok – bez 
alkoholu.  
Cieľom sociálnej práce je zlepšenie životných situácií sociálne vylúčených skupín 
obyvateľov, najmä marginalizovaných komunít, obnova a rozvoj ich schopností viesť 
samostatný život a integrovať ich do spoločnosti. Snahou sociálnych pracovníkov je zároveň 
pomôcť rómskym občanom vysporiadať a odkúpiť pozemky a dotiahnuť projekty pre 
zväčšenie elektrickej infraštruktúry v osade.  
V rámci sociálnej práce obec poskytuje občanom v dôchodkovom veku príspevok na obed a 
zabezpečuje im jeho bezplatnú donášku, a to využitím aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej služby. 
 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa 
bude orientovať na  uspokojovanie potrieb zdravotne odkázaných občanov obce a integráciu 
sociálne vylúčených skupín obyvateľov. Na zlepšenie poskytovaných služieb v sociálnej 
oblasti je snahou obce združiť sa s ostatnými obcami do spoločnej úradovne. 
 
11..1133  KKuullttúúrraa  aa  ššppoorrtt  
 
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje Polyfunkčný dom a obecná knižnica. 
 
V Polyfunkčnom dome v Ľubotíne obec organizuje rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom 
je zachovanie ľudových zvykov a tradícií a rozvoj kultúrnych aktivít miestnych obyvateľov. 
K tvorbe kultúrnej zložky podujatí veľkou mierou prispievajú deti zo Základnej školy 
s materskou školou v Ľubotíne. Obec aj v roku 2013 spolupracovala s obcou Muszyna  z 
Poľskej republiky a Obcou Dubovica , a to v rámci projektu cezhraničnej spolupráce. Cieľom 
tejto spolupráce je vytvorenie podmienok pre zachovanie a využívanie kultúrneho dedičstva 
pre sociálnoekonomický rozvoj oblasti pohraničia pomocou posilnenia inštitúcií zaoberajúcich 
sa kultúrnou činnosťou. Projekt prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva oblasti poľsko-
slovenského pohraničia prostredníctvom spolupráce medzi kultúrnymi a vzdelávacími 
inštitúciami. Propagované sú nielen bežné prvky kultúry, ale taktiež aj bežná činnosť 
jednotlivých inštitúcií. Spolupráca sa dotýka najmä kultúrnej činnosti v rôznych oblastiach 
kultúry, spolupráce pri oslavách sviatkov a výročí, vzájomnej výmeny a organizovania 
umeleckých výstav, kultúrnych akcií, umeleckých podujatí, ako aj výmeny informácií o kultúre 
všeobecne. 
Už tradične sa v obci organizujú hlavne tieto kultúrne podujatia: Fašiangy, Veľkonočné zvyky 
a tradície, Deň matiek, Deň detí, Kultúrne leto,  Úcta k starším, Vianočná besiedka, ale aj 
množstvo ďalších.  
 
V Obecnej knižnici sú poskytované výpožičné služby a taktiež je zriadený prístup k internetu 
pre všetkých zaevidovaných čitateľov. Knižnica je každoročné dopĺňaná o nové knižné tituly 
z finančných zdrojov obce a zo štátnych zdrojov poskytnutých formou dotácie. 
K 31.12.2013 eviduje obecná knižnica 7508 knižničných jednotiek vo voľnom výbere, z toho 
906 odborná literatúra pre dospelých, 3076 krásna literatúra pre dospelých, 412 odborná 
literatúra pre deti a 3114 krásna literatúra pre deti. Za rok 2013 bol knižničný prírastok 
v počte 82 knižničných jednotiek, z toho 82 obstaraných kúpou a 1 darom. V roku 2013 bolo 
vypožičaných 4811 knižničných jednotiek.  
 
V oblasti športu väčšinu aktivít zabezpečuje TJ Sokol Ľubotín, na ktorej činnosť prispieva aj 
obec. Futbalové družstvo dospelých je účastníkom okresnej futbalovej ligy. Mimo sezóny sa 
organizujú futbalové turnaje, ktorých organizátormi sú TJ alebo obec. V zimných mesiacoch 
sú to hokejové turnaje na miestnom klzisku. 
V športovej oblasti obec podporuje aj miestnych chovateľov poštových holubov 
a drobnochovateľov. 
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Obec prevádzkuje Športovo-relaxačné centrum vybavené posilňovacími strojmi a náradím. 
Zariadenie tiež slúži pre fitnes a stolný tenis, čím prispieva k zmysluplnému tráveniu voľného 
času detí a mládeže. 
Obec podporuje aj  Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko, ktoré pôsobí v obci 
a venuje sa aktivitám s deťmi a mládežou 
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život 
v obci sa bude aj naďalej orientovať na  organizovanie kultúrnych podujatí.  
 
 
11..1144  HHoossppooddáárrssttvvoo    
 
Na území obce je značne rozvinutá oblasť obchodu a služieb, ktorá je zastúpená množstvom 
prevádzok: 

- maloobchodný predaj potravín a rozličného tovaru, drogérie, textilu a obuvi, 
stavebného materiálu, kvetov a darčekových predmetov, nábytku, novín a časopisov, 
smútočných potrieb 

- kadernícke a kozmetické služby, stravovacie a pohostinné služby, masérske služby, 
čistenie peria a šitie paplónov, výroba a predaj potravinárskych výrobkov , servis áut, 
stolárska dielňa, výroba okien, zemné práce, predaj dreva 

 
V obci pôsobí zároveň veľké množstvo SZČO a právnických osôb v oblasti stavebníctva. 
Pôdu na území obce obhospodarujú viaceré poľnohospodárske družstvá a novovznikajúci 
samostatne hospodáriaci roľníci. 
 
 
11..1155  OOrrggaanniizzaaččnnáá  ššttrruukkttúúrraa  oobbccee    
 
Starosta obce:    Ing. Jozef Havrila 
 
Zástupca starostu obce :  Mgr. Marie Kalfasová 
 
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Jaroslav Kundľa 
 
Obecné zastupiteľstvo:  Mgr. Marie Kalfasová, Ján Harčarík, PaedDr. Pavol Kušnírik, 

Pavol Fuchs, Pavol Diňa, Bc. Jozef Ženčuch, Jozef Leškovský, 
Marián Grinč 

 
Komisie zriadené OZ:  1.  Komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažností 

2.  Stavebno-investorská a finančná komisia 
3.  Komisia pre šport, kultúru a mládež       

 
  
KKoonnssoolliiddoovvaannýý  cceellookk  ttvvoorriiaa:: 
 
Základná škola s materskou školou v Ľubotíne  

- rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec Ľubotín 
- základná činnosť - zabezpečovanie výchovy a vzdelávania  detí v zmysle školského 

zákona 
- riaditeľ školy – PaedDr. Igor Švedlár 
- sídlo: Školská 2, Ľubotín 
- IČO: 37872885   
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22..  RRoozzppooččeett  oobbccee  nnaa  rrookk  22001133  aa  jjeehhoo  ppllnneenniiee 

 
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. 
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný 
s kalendárnym rokom.  Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia  obce.  
 
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k: 

- právnickým osobám a fyzickým osobám  
      -     podnikateľom pôsobiacim na území obce,  

- obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, 
ako aj zo zmlúv. 

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí : 
- podiely na daniach v správe štátu, 
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,  
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. 

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým 
organizáciám zriadeným  obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.    
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy : 

- k rozpočtom iných obcí, 
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia 

spoločné úlohy. 
 
V  rozpočte  obce  sa  uplatňuje  rozpočtová  klasifikácia  v  súlade  s  osobitným predpisom. 
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky  (ďalej len bežný 
rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné 
operácie.  
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný  rozpočet   bol   zostavený   
ako  prebytkový, kapitálový rozpočet ako   schodkový, finančné operácie ak schodkové. 
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu dňa 13.12.2012 uznesením č. 
9/2012. 
 
Rozpočet obce bol zmenený:  

- rozpočtové opatrenie č. 1 schválené dňa 20.03.2013, uznesením č. 3/2013 dňa 
31.05.2013 

OZ vzalo na vedomie  
- rozpočtové opatrenie č. 2 schválené dňa 31.05.2013, uznesením č. 3/2013 
- rozpočtové opatrenie č. 3 schválené dňa 26.08.2013, uznesením č. 15/2013 dňa 

25.10.2013 OZ vzalo na vedomie 
- rozpočtové opatrenie č. 4 schválené dňa 25.10.2013 uznesením č. 16/2013  
- rozpočtové opatrenie č. 5 schválené dňa 18.10.2013, uznesením č. 26/2013 dňa 

12.12.2013 OZ vzalo na vedomie 
- rozpočtové opatrenie č. 6 schválené dňa 12.12.2013 uznesením č. 28/2013 
- rozpočtové opatrenie ZŠ č. 1 schválené uznesením č. 3/2013 dňa 31.05.2013 
- rozpočtové opatrenie ZŠ č. 1 a 2 schválené uznesením č. 17/2013 dňa 25.10.2013 
- rozpočtové opatrenie ZŠ č. 4,5,6,7 a 8 schválené uznesením č. 27/2013 dňa 12.12.2013 

 
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 
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Rozpočet obce po zmenách k 31.12.2013  Suma v € 

Príjmy celkom 1 016 776,36 
z toho :  
Bežné príjmy obce 905 773,10 
Kapitálové príjmy obce 5 126,00 
Finančné operácie obce 24 489,71 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 81 387,55 
  
Výdavky celkom 1 011 262,44 
z toho :  
Bežné výdavky 351 124,64 
Kapitálové výdavky 18 875,25 
Finančné operácie 28 104,00 
Bežné  výdavky RO  613 158,55 
Kapitálové výdavky RO 0,00 

22..11  PPllnneenniiee  pprrííjjmmoovv  zzaa  rrookk  22001133  

OObbeecc  

2.1.1 Bežné príjmy obce  

Príjmy celkom v celých € 
Rozpočet po zmenách  905 773,10
Skutočnosť k 31. 12. 2013 909 181,69
% plnenia k rozpočtu po zmenách  100,38

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce  

Hlavná 
kategória, 
kategória 

Text Rozpočet po 
zmenách 2013 

v celých € 

Skutočnosť 
2013 

v celých € 

% 

 Príjmy celkom 
100 Daňové príjmy 362 062,00 360 358,47 99,53
200 Nedaňové príjmy 65 875,00 69 948,69 106,18
310 Ostatné príjmy 477 836,10 478 874,53 100,22

2.1.2 Kapitálové príjmy obce  

Príjmy celkom v celých € 
Rozpočet po zmenách 5126,00
Skutočnosť k 31. 12. 2013 5172,88
% plnenia k rozpočtu po zmenách 100,91
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2.1.3 Príjmové finančné operácie obce  

Príjmy celkom v celých €  
Rozpočet po zmenách 24 489,71
Skutočnosť k 31. 12. 2013 24 489,71
% plnenia k rozpočtu po zmenách 100,00

  

RRoozzppooččttoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee  --  ZZŠŠ  ss  MMŠŠ  ĽĽuubboottíínn  

2.1.4 Bežné príjmy rozpočtových organizácií  

Príjmy celkom v celých €  
Rozpočet po zmenách  81 387,55
Skutočnosť k 31. 12. 2013 81 387,55
% plnenia k rozpočtu po zmenách  100,00

 

22..22  PPllnneenniiee  vvýýddaavvkkoovv  zzaa  rrookk  22001133  

OObbeecc    

2.2.1 Bežné výdavky obce 

Výdavky celkom v celých €  
  
Rozpočet po zmenách 351 124,64
Skutočnosť k 31. 12. 2013 345 533,92
% čerpania k rozpočtu po zmenách 98,41

 
 
v tom :                                                                                                                          
 

Funkčná klasifikácia  Oddiel Rozpočet Skutočnosť % 
plnenia 

Obec                                            01116 138 902,00 139 563,12 100,50 
Finančná a rozpočtová oblasť       0112 9 859,00 9 680,08 98,20 
Iné všeobecné služby                    0133 4 624,00 4 838,45 104,60 
Všeobecné verejné služby            0160 552,54 552,54 100,00 
Transakcie verejného dlhu            0170 3 362,00 2 870,37 85,40 
Cestná doprava                             0451 13 692,00 11 279,91 82,40 
Nakladanie s odpadmi                  0510 20 300,00 18 266,94 90,00 
Rozvoj obcí                                  0620  8 094,00 7 447,78 92,00 
Zásobovanie vodou                      0630 15 214,00 14 943,28 98,20 
Verejné osvetlenie                        0640 4 400,00 3 744,95 85,10 
Zdravotníctvo                               0760 33 496,00 32 695,74  97,60 
Rekreačné a športové služby        0810 4 590,00 3 511,48 76,50 
KD                                               08209 1 070,00 781,39 73,00 
Knižnice                                      08205 10 091,00 11 552,44 114,50 
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Vysielacie a vydávateľsk služby       0830 83,50 83,50 100,00 
Náboženské a iné spol. služby      0840 10 933,00 13 183,60 120,60 
Služby v školstve                                            0960       14 046,00 13 475,32 95,90 
Sociálne služby                           10121 1 700,00 1 530,40 90,00 
Dávky sociálne pomoci               10701 21 765,60 21 262,66 97,70 
Ďalšie sociálne služby                 10703 34 350,00 34 269,97 99,80 

 

2.2.2 Kapitálové výdavky obce 

Výdavky celkom v celých €  
Rozpočet po zmenách 18 875,25
Skutočnosť k 31. 12. 2013 18 874,25
% čerpania k rozpočtu po zmenách 99,99

 
v tom: 

                             
Funkčná klasifikácia Oddiel Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Obec                                            01116 2 200,00 2 200,00 100,00 
Rozvoj obce            0620 6 350,00 6 350,00 100,00 
Rekreačné a šport. služby                        0810 3 064,25 3 064,25 100,00 
Zariadenia soc. služieb                 10702 7 261,00  7 260,00 100,00 

 

2.2.3 Výdavkové finančné operácie obce  

Výdavky celkom v celých €  
Rozpočet po zmenách 28 104,00
Skutočnosť k 31. 12. 2013 28 104,00
% čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00

 
Výdavky FO predstavovali v roku 2013 splácanie istiny dlhodobých úverov obce. 
 
 

RRoozzppooččttoovvéé  oorrggaanniizzáácciiee  ––  ZZŠŠ  ss  MMŠŠ  ĽĽuubboottíínn    

2.2.4 Bežné výdavky rozpočtových organizácií 

Výdavky celkom v celých €  
Rozpočet po zmenách 613 158,55
Skutočnosť k 31. 12. 2013 613 158,55
% čerpania k rozpočtu po zmenách 100,00

 
v tom: 
 

Názov výdavku v celých € 
Základná škola 474 086,24 
Materská škola                76 145,69 
Školská jedáleň                          52 849,68 
CVČ                                               10 076,94 
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2.2.5 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 

Výdavky celkom v celých € 
Rozpočet po zmenách 0
Skutočnosť k 31. 12. 2013 0
% čerpania k rozpočtu po zmenách 0

  
   
22..33..    PPlláánn  rroozzppooččttuu  nnaa  rrookkyy  22001144  --  22001166  

2.3.1 Príjmy celkom 

 Skutočnosť k 
31. 12. 2013 Plán na rok 2014 Plán na rok 

2015 Plán na rok 2016 

Príjmy celkom 1 020 231,83 4 200 575,65 938 382,00 941 389,00 
z toho:  
Bežné príjmy 909 181,69 1 081 396,84 914 037,00 917 044,00 
Kapitálové príjmy 5172,88 2 341 082,03 1 500,00 1 500,00 
Finančné operácie 24 489,71 693 900,84 0 0 
Príjmy RO s právnou 
subjektivitou 81 387,55 84 195,94 22 845,00 22 845,00 

 

2.3.2 Výdavky celkom 

 Skutočnosť k 
31. 12. 2013 Plán na rok 2014 Plán na rok 

2015 Plán na rok 2016 

Výdavky celkom 1 005 670,72 4 199 392,86 937 459,25 937 459,25 
z toho:  
Bežné výdavky 345 533,92 567 092,00 373 616,00 373 616,00 
Kapitálové výdavky 18 874,25 2 651 853,5 0 0 
Finančné operácie 28 104,00 382 850 28 104,00 28 104,00 
Výdavky RO s právnou 
subjektivitou 613 158,55 597 597,36 401 720,00 535 739,25 
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33..  HHoossppooddáárreenniiee  oobbccee  aa  rroozzddeelleenniiee  pprreebbyyttkkuu  hhoossppooddáárreenniiaa    
 
     

 Rozpočet po zmenách 
2013 

v celých € 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2013 

v celých € 

Príjmy celkom 1 016 776,36 1 020 231,83
z toho: 
Bežné príjmy 905 773,10 909 181,69
Kapitálové príjmy 5 126,00 5 172,88
Finančné operácie - príjmové 24 489,71 24 489,71
Príjmy RO 81 387,55 81 387,55

Výdavky celkom 1 011 262,44 1 005 670,72
z toho: 
Bežné výdavky 351 124,64 345 533,92
Kapitálové výdavky 18 875,25 18 874,25
Finančné operácie - výdavkové 28 104,00 28 104,00
Výdavky RO 613 158,55 613 158,55

Hospodárenie obce za rok 2013 5 513,92 14 561,11
 
 
Hospodárenie rozpočtového roku 2013 zistené  podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je prebytkové vo výške 18 175,40  €. 
 
V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní schodku rozpočtu obce 
podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku sa vylučujú 
prostriedky vo výške          2 100,00 €, a to:  
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na financovanie bežných výdavkov –

materiálno technické zabezpečenie na ochranu života, zdravia a majetku občanov
poskytnutých v rozpočtovom roku 2013  vo  výške 2 100,00 €   

 
Prebytok hospodárenia obce po vylúčení štátnych prostriedkov je 16 075,40 €. 
Finančné operácie príjem predstavujú čiastku 24 489,71 €  a výdaj 28 104,00  €, čo je 
rozdiel vo výške – 3 614,29 €.  
 
Hospodárenie celkom predstavuje čiastku + 12 461,11 €.   
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44..  BBiillaanncciiaa  aakkttíívv  aa  ppaassíívv  vv  cceellýýcchh  eeuurráácchh  zzaa  rrookk  22001133  

aa))  zzaa  mmaatteerrsskkúú  úúččttoovvnnúú  jjeeddnnoottkkuu    

44..11  AAkkttíívvaa  

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2012 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2013 

Majetok spolu 3 970 881,99 3 935 136,88
Neobežný majetok spolu 2 599 592,10 2 645 926,29
z toho: 
Dlhodobý nehmotný majetok 1 315,27 0
Dlhodobý hmotný majetok 2 409 337,04 2 456 986,50
Dlhodobý finančný majetok 188 939,79 188 939,79
Obežný majetok spolu 1 370 023,26 1 288 318,39
z toho: 
Zásoby 3 947,75 8 179,86
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1 283 032,54 1 208 460,67
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Krátkodobé pohľadávky  20 904,14 21 513,54
Finančné účty  62 138,83 50 164,32
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0
Časové rozlíšenie  1 266,63 892,20

  

44..22  PPaassíívvaa  

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2012 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 3 970 881,99 3 935 136,88
Vlastné imanie  994 068,93 1 127 625,32
z toho: 
Oceňovacie rozdiely  0 0
Fondy 0 0
Výsledok hospodárenia  994 068,93 1 127 625,32
Záväzky 207 498,46 153 138,65
z toho: 
Rezervy  8 314,07 7 156,07
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 24 574,34 2 295,49
Dlhodobé záväzky 90,75 0
Krátkodobé záväzky 19 474,13 16 745,92
Bankové úvery a výpomoci 155 045,17 126 941,17
Časové rozlíšenie 2 769 314,60 2 654 372,91
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aa))  zzaa  kkoonnssoolliiddoovvaannýý  cceellookk    

44..11  AAkkttíívvaa  

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2012 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2013 

Majetok spolu 4 075 352,49 4 046 908,62
Neobežný majetok spolu 3 943 895,63 3 915 657,95
z toho: 0 0
Dlhodobý nehmotný majetok 1 315,27 0
Dlhodobý hmotný majetok 3 753 640,57 3 726 718,16
Dlhodobý finančný majetok 188 939,79 188 939,79
Obežný majetok spolu 130 190,23 130 358,47
z toho: 0 0
Zásoby 4 275,81 8 586,31
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 0 0
Dlhodobé pohľadávky 0 0
Krátkodobé pohľadávky  20 904,16 21 513,56
Finančné účty  105 010,26 100 258,60
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0
Časové rozlíšenie  1 266,63 892,20

   

44..22  PPaassíívvaa  

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2012 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2013 

Vlastné imanie a záväzky spolu 4 075 352,49 4 046 908,62 
Vlastné imanie  973 906,90 1 110 835,15 
z toho:  
Oceňovacie rozdiely  0 0 
Fondy 0 0 
Výsledok hospodárenia  973 906,90 1 110 835,15 
Záväzky 278 411,52 231 205,88 
z toho:  
Rezervy  30 00,17 26 139,45 
Zúčtovanie medzi subjektmi VS 24 574,34 2 295,49 
Dlhodobé záväzky 1 008,09 370,66 
Krátkodobé záväzky 67 683,75 75 459,11 
Bankové úvery a výpomoci 155 045,17 126 941,17 
Časové rozlíšenie 2 823 034,07 2 704 867,59 
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55..  VVýývvoojj  ppoohhľľaaddáávvookk  aa  zzáávvääzzkkoovv    vv  eeuurráácchh  

aa))  zzaa  mmaatteerrsskkúú  úúččttoovvnnúú  jjeeddnnoottkkuu    

55..11..  PPoohhľľaaddáávvkkyy    

Pohľadávky Stav 
k 31. 12. 2012 

Stav 
k 31. 12. 2013 

Pohľadávky spolu 20 904,14 21 513,54
Pohľadávky dlhodobé 0 0
Pohľadávky krátkodobé  20 904,14 21 513,54

55..22  ZZáávvääzzkkyy  

Záväzky Stav 
k 31. 12. 2012 

Stav 
k 31. 12. 2013 

Záväzky spolu 207 498,46 153 138,65
Rezervy  8 314,07 7 156,07
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 24 574,34 2 295,49
Záväzky dlhodobé  90,75 0
Záväzky krátkodobé 19 474,13 16 745,92
Bankové úvery a výpomoci 155 045,17 126 941,17

aa))  zzaa  kkoonnssoolliiddoovvaannýý  cceellookk    

55..11..  PPoohhľľaaddáávvkkyy    

Pohľadávky Stav 
k 31. 12. 2012 

Stav 
k 31. 12. 2013 

Pohľadávky spolu 20 904,14 21 513,54
Pohľadávky dlhodobé 0 0
Pohľadávky krátkodobé  20 904,14 21 513,54

55..22  ZZáávvääzzkkyy  

Záväzky Stav 
k 31. 12. 2012 

Stav 
k 31. 12. 2013 

Záväzky spolu 278 411,52 231 205,88
Rezervy  30 100,17 26 139,45
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 24 574,34 2 295,49
Záväzky dlhodobé  1 008,09 370,66
Záväzky krátkodobé 67 683,75 75 459,11
Bankové úvery a výpomoci 155 045,17 126 941,17
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66..  HHoossppooddáárrsskkyy  vvýýsslleeddookk  vv  cceellýýcchh  eeuurráácchh    

aa))  zzaa  mmaatteerrsskkúú  jjeeddnnoottkkuu    

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2012 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2013 

Náklady 570 414,02 619 467,11
50 – Spotrebované nákupy 66 125,59 82 172,66
51 – Služby 54 134,92 53 629,29
52 – Osobné náklady 152 233,57 171 332,57
53 – Dane a poplatky 96,00 331,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 11 388,55 9 220,34
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 75 620,77 163 190,51

56 – Finančné náklady 6 767,69 3 475,07
57 – Mimoriadne náklady 0 0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 204 046,93 136 115,67
Výnosy 623 764,30 752 466,99
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 20 704,78 39 493,78
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0
62 – Aktivácia 0 0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 356 776,12 363 153,51
64 – Ostatné výnosy 26 832,41 144 793,85
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 4 501,60 5 010,35

66 – Finančné výnosy 18,87 6,19
67 – Mimoriadne výnosy 0 0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 
obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 214 930,52 200 009,31

Hospodársky výsledok pred zdanením 
(+ kladný HV, - záporný HV) 53 350,28 132 999,88

591 – Splatná daň z príjmov 3,24 0,95
Hospodársky výsledok po zdanení 
(+ kladný HV, - záporný HV) 53 347,04 132 998,93

Hospodársky výsledok v sume 132 998,93 € bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia minulých rokov. 

aa))  zzaa  kkoonnssoolliiddoovvaannýý  cceellookk    

Názov Skutočnosť 
k 31. 12. 2012 

Skutočnosť 
k 31. 12. 2013 

Náklady 1 060 104,03 1 154 508,18
50 – Spotrebované nákupy 174 878,96 189 306,70
51 – Služby 72 604,68 73 640,65
52 – Osobné náklady 610 627,47 678 972,71
53 – Dane a poplatky 96,00 331,00
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54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 15 378,18 11 156,19
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 174 621,11 182 173,89

56 – Finančné náklady 8 947,63 15 627,04
57 – Mimoriadne náklady 0 0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 2 950,00 3 300,00
Výnosy 1 125 659,68 1 290 879,92
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 83 198,58 91 272,98
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0 0
62 – Aktivácia 0 0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 356 776,12 363 153,51
64 – Ostatné výnosy 27 668,71 147 608,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 8 787,38 26 796,45

66 – Finančné výnosy 18,87 6,19
67 – Mimoriadne výnosy 0 0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 
obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC 649 210,02 662 042,79

Hospodársky výsledok pred zdanením 
(+ kladný HV, - záporný HV) 65 555,65 136 371,74

591 – Splatná daň z príjmov 3,24 0,95
Hospodársky výsledok po zdanení 
(+ kladný HV, - záporný HV) 65 552,41 136 370,79
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77..  OOssttaattnnéé  ddôôlleežžiittéé  iinnffoorrmmáácciiee    

77..11  PPrriijjaattéé  ggrraannttyy  aa  ttrraannssffeerryy    

Obec prijala nasledovné granty: 
 

P.č. Poskytovateľ   Účel  Suma v € 
1. FO a PO Kultúrne leto 980,00 

 
 
Obec prijala nasledovné transfery -  bežný príjem: 
 
 

P.č. Poskytovateľ   Účel  Suma v € 
1. KŠÚ Školstvo 393 942,00 
2. MV SR Matrika 4 838,45 
3. MV SR REGOB 452,76 
4. KŠÚ Školský úrad 12 627,00 
5. ÚPSVaR Strava detí v HN a ŽM 7 190,31 
6. ÚPSVaR Školské pomôcky detí v HN a ŽM 1 676,60 
7. ÚPSVaR Rodinné prídavky a soc. dávky 12 730,44 
8. MK SR Na nákup kníh – knižnica 500,00 

9. MV SR Mat.- tech. zabezpečenie pri 
záchrane života 2100,00 

10. MDVaRR SR Kritický stav cestnej infraštruktúry 1 371,50 
11. MV SR Záchranné práce - MS 1 020,00 
12. MV SR Navýšenie platu - ZŠ 5 108,00 
13. ÚPSVaR  Aktivačná činnosť 2 411,43 
14. ÚPSVaR Dobrovoľné práce 176,65 
15. MPSVaR Sociálna práca 25 293,96 
16. MPSVaR Podpora zamestnanosti 4 286,40 
17. MV SR Voľby do VÚC 552,54 
18. MPC  PO MPC – projekt ZŠ 1 616,49 

 
 
Obec prijala nasledovné transfery – kapitálový príjem : 

 
  

P.č. Poskytovateľ dotácie Investičná akcia Suma v € 
1. Nadácia Allianz Merač rýchlosti 800,00 

 
 
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 

77..22  PPoosskkyyttnnuuttéé  ddoottáácciiee    

V roku 2013 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie: 
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P.č. Žiadateľ dotácie Druh výdavkov Suma  v € 

1. Telovýchovná jednota Sokol Ľubotín bežné výdavky 1 200,00  

2. eRko  bežné výdavky 200,00 

3. Farnosť Ľubotín bežné výdavky 1 600,00 

4. ZOCHPZ /poštové holuby/  bežné výdavky 200,00 

5. Integrácia  bežné výdavky 100,00 

  

77..33  VVýýzznnaammnnéé  iinnvveessttiiččnnéé  aakkcciiee  vv  rrookkuu  22001133  

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2013: 

- plynofikácia ŠRC vo výške 3 064,25 € 
- nákup merača rýchlosti vo výške 2 200,00 € 
- projektová a prípravná dokumentácia vo výške 6 350,00 €   
- projektová a prípravná dokumentácia – Komunitné centrum vo výške 7 260,00 € 

 

77..44  PPrreeddppookkllaaddaannýý  bbuuddúúccii  vvýývvoojj  ččiinnnnoossttii    

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: 

- ukončenia projektu cezhraničnej spolupráce dobudovaním Sociocentra 
a vybudovaním amfiteátra 

- realizácia projektu Regenerácia sídiel „Objektové prepojenie osady Hliník s centrom 
obce“ – rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, autobusovej zastávky, 
oddychových zón v obci a detského kútika  

- rekonštrukcia ďalších úsekov miestnych komunikácií a spevnených plôch 
a chodníkov z vlastných prostriedkov  

- realizácia projektu „Komunitné centrum“ 
- realizácia projektu „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín 

o zariadenie pre šport a voľnočasové aktivity“ – dostavba telocvične, multifunkčné 
ihrisko, parkovisko a iné 

- rekonštrukcia materskej školy 
- opatrenia protipovodňovej ochrany 
- vybudovanie ČOV a kanalizácie obce 
- príprava infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu 

 

77..55  UUddaalloossttii  oossoobbiittnnééhhoo  vvýýzznnaammuu  ppoo  sskkoonnččeenníí  úúččttoovvnnééhhoo  oobbddoobbiiaa    

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 
 

Vypracoval: Jana Pružinská 

V Ľubotíne,    30.júna 2014 


