
MILÍ SPOLUOBČANIA, 
rok 2021 nám nepriniesol tak veľmi očakávaný koniec  pandémie, a preto vstupujeme do nového 
roka  s vedomím, že aj v roku 2022 bude naše dianie ovplyvňovať COVID 19, ale s nádejou, že nás 
čaká lepšia budúcnosť, že na „covidové“ obdobie, ktoré nám prináša rôzne obmedzenia, zatvorenie 
prevádzok a škôl, kostolov, zákaz športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, obmedzenie 
spoločenského kontaktu na minimum, budeme môcť v tomto roku zabudnúť. 

Aj teraz je čas poďakovať sa Vám, milí spoluobčania za prejavenú dôveru, podporu, trpezlivosť, 
spoluprácu a priateľstvo. Čas, zaželať Vám úspešné vykročenie do nového roka 2022 s úsmevom na 
tvári. Len to najkrajšie a najlepšie Vám chcem priať, najmä zdravie, radosť, lásku, šťastie, pokoj 
a pohodu, porozumenie, veľa úspechov a Božieho požehnania. 

Na začiatku nového roka sa zvykneme obzrieť za tým starým a zhodnotiť ho. Uplynulý rok nám znova 
ukázal, že mnohé veci, ktoré sa nám zdali pred pandémiou samozrejmé, si musíme viac vážiť, iné 
strážiť a ďalšie aj chrániť. Obec, miesto príprav rôznych  kultúrno-spoločenských a športových akcií, 
ktoré sa v uplynulom roku nekonali,  mala iné úlohy, a to testovanie a neskôr očkovanie. Snažili sme 
sa Vám uľahčiť Vaše povinnosti v boji proti ochoreniu COVID 19. Okrem plnenia si úloh v zložitej 
pandemickej situácii, sa život v obci nezastavil a obec bola aktívna pri realizovaní menších či väčších 
investičných akcií a pri príprave ďalších rozvojových projektov a možnosti ich realizácie najmä 
z prostriedkov EÚ. Aj napriek neľahkému obdobiu sa podarilo úspešne ukončiť realizáciu najväčšieho 
investičného projektu za posledné roky - výstavbu čistiarne odpadových vôd a kanalizácie obce 
Ľubotín, ktorá bola začiatkom septembra spustená do prevádzky. Jej spustenie nám prinesie 
uľahčenie starostí o likvidáciu odpadových vôd, výrazne sa zlepší životné prostredie a tým  aj skvalitní 
život v našej obci. Výstavba  ČOV a kanalizácie si vyžiadala aj množstvo prác na rozšírení vodovodnej 
siete v obci, realizáciu množstva vodovodných prípojok, úpravu kanalizácií, vybudovanie dažďovej 
kanalizácie na ul. Železničiarskej, asfaltovanie a úpravu  miestnych komunikácií. Finančná náročnosť a 
rozsah prác, ktoré si toto dielo vyžiadalo, posunuli ďalšie investičné aktivity do nasledujúceho 
obdobia. Mnoho úsilia a síl si vyžiadali aj práce súvisiace  s povodňou, ktorá postihla našu obec, 
odstránenie škôd po povodni, ale aj úprava a obnova rigolov, spevnenie brehov. V roku 2021 sa 
pokračovalo v realizácii projektu  Budovanie a modernizácia odborných učební v ZŠ Ľubotín a to ich 
vybavením. 

 V tomto roku sú pripravené na realizáciu ďalšie projekty, ktoré prispejú k rozvoju našej obce:             
Je potrebné ukončiť kanalizáciu obce na ul. Hlavná (pod cintorínom) a odkanalizovať rómsku osadu. 
Jednou z najväčších plánovaných investícii v tomto roku bude projekt: „Zvýšenie kapacity materskej 
školy“ jej nadstavbou, kompletnou rekonštrukciou, ako aj interiérovým a exteriérovým vybavením.   

Ďalšie pripravené projekty:                                                                                                                    
Zastrešenie amfiteátra, osadenie dopravného značenia v rámci projektu: V Ľubotíne  bezpečnejšie, 
rekonštrukcia miestnych komunikácií v rómskej osade, vybudovanie nabíjacej stanice pre 
elektromobily, turistický chodník l. etapa na starej ceste do Plavča a mnoho ďalších. Verím, že 
naplánované akcie sa podarí, aj s Vašou pomocou a podporou, uskutočniť už tento rok.  Rozbehli  sa 
aktivity aj na legalizácii prípadne odstránení čiernych stavieb v rómskej osade. Žiaľ ani rok 2021 
nepriniesol výsledok súdneho sporu medzi Obcou a SPF o pozemky na výstavbu IBV, ktoré sú veľmi 
žiadané a očakávané, preto obec začne v tomto roku intenzívne s prípravou na možnú výstavbu IBV 
v iných lokalitách. Výstavba IBV je veľmi dôležitá pre ďalší rozmach obce.      

Rok, ktorý skončil, nebol jednoduchý ani pre našu samosprávu, ale zvládli sme to. Verím, že aj tento 
rok bude úspešný pre našu obec. Poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste prispeli  k rozvoju 
a skrášleniu našej obce, k úspešnej reprezentácií a  šíreniu dobrého mena našej dediny. Moje 
poďakovanie patrí najmä zamestnancom obecného úradu, poslancom OZ, subjektom pôsobiacich 
v obci. Za dobrú spoluprácu v uplynulom roku ďakujem aj Farskému úradu a ZŠ s MŠ v Ľubotíne. 
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí boli nápomocní pri zvládnutí zložitej situácie v súvislosti 



s ochorením COVID 19. Pred nami je nový rok a s nim nové plány, predsavzatia na ďalšiu 
modernizáciu obce, úprimná snaha naďalej meniť veci v obci k lepšiemu. Čaká nás ďalšie obdobie, 
ktoré, verím, že pre našu obec prinesie nové úspechy. 

Prajem Vám šťastný a úspešný rok 2022, milí spoluobčania. Nech svetlo v podobe narodeného Pána 
je našou nádejou v lepšiu budúcnosť a lepší už tento rok 2022. 

 

S úctou 

Ing. Jozef Havrila, starosta obce 

 

 


