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ÚVOD  
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce je základným 
rozvojovým dokumentom, akceptovaný Európskou úniou. Je nevyhnutnou 
súčasťou rozvojových projektov, ktorými sa bude naša obec uchádzať o finančnú 
podporu zo štrukturálnych fondov Európskej únie v novom programovacom období 
2007- 2013. 

Vypracovanie a realizácia účinného PHSR je zložitý proces, ktorý je 
mimoriadne náročný na koordináciu, odborné vedomosti a zabezpečenie širokej 
palety väzieb na strategické dokumenty v SR a EÚ.  

Hlavným zámerom je zavedenie procesu strategického plánovania do 
života obce na princípoch partnerstva, programovania, koncentrácie a 
doplnkovosti.  

Do spracovania programu bola zapojená široká verejnosť na princípe 
programovania zdola nahor.  Poslaním predloženého dokumentu je analyzovať 
súčasný stav obce  Ľubotín a navrhnúť možnosti jej sociálneho, ekonomického a 
kultúrneho rozvoja v období rokov 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2020.  

Dokument poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a 
strategické oblasti v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného 
rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013 a PHSR samosprávneho kraja. 

Celý dokument pozostáva z dvoch ucelených častí: 
Analytická časť  hodnotí súčasný stav cieľového územia z pohľadu čo najširšieho 
spektra. Zahŕňa všeobecné a nadregionálne hodnotenie, analýzu hospodárstva, 
terciárnej sféry, trhu práce, infraštruktúry a pod.. Výsledkom je sumárna SWOT 
analýza silných a slabých stránok a príležitostí a ohrození.  
Rozvojová časť dokumentu je samostatnou stratégiou rozvoja obce. Načrtáva 
strategické ciele, čiastkové ciele, priority a konkrétne aktivity potrebné na 
dosiahnutie stanovených cieľov. V tomto kontexte je dôležité poznamenať, že 
Program hospodárskeho a sociálneho  rozvoja Obce Ľubotín je východiskovým 
dokumentom pre budúci rozvoj obce a bude podliehať priebežným aktualizáciám a 
hodnoteniam. Vychádzame z princípu, že proces plánovania bude úspešný len 
vtedy, ak sa k nemu bude pristupovať ako k dlhodobému procesu, bude sa 
orientovať na využitie silných stránok a možností územia, na potláčanie slabých 
stránok a možných ohrození územia a bude sa neustále adaptovať, aktualizovať a 
prispôsobovať v súlade so zmenami a potrebami sociálneho a ekonomického 
života obce. 

Dominujúcou však bude implementácia programu, realizácia jednotlivých 
aktivít, ich monitorovanie a hodnotenie. Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja je programom všetkých občanov obce a bude napomáhať k jej 
všestrannému rozvoju, aby sa stala krajším a príjemnejším pre život. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľubotín je  vypracovaný 
v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja a  „Metodickou príručkou 
pre vypracovanie Programu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce“, vydanou 
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.  
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O B S A H  
 
1. Analytická časť  
 

1.1. Sociálno – ekonomická analýza   
1.1.1. Charakteristika územia  

- lokalizácia v širšom území /PSK, okres, mikroregión  
- reliéf a geografická poloha, členenie, rozloha 
- susedné obce 
- historický kontext územia 
- abiotické a biotické faktory  
- klimatické podmienky  

1.1.2. Demografický vývoj  
- vývoj počtu obyvateľov – časová os  
- štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku  
- vzdelanostná štruktúra 
- národnostná štruktúra 
- štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania 

1.1.3. Sídelná štruktúra  
- domový a bytový fond  
- štruktúra vlastníctva  

1.1.4. Medzinárodný kontext  
- lokalizácia obce vzhľadom k inému štátu  
- vzťahy, aktivity   

1.1.5. Ekonomické údaje 
- ekonomická aktivita obyvateľstva  
- štruktúra podnikateľských subjektov 
- služby, pôdohospodárstvo,  poľovníctvo, rybárstvo,  

1.1.6. Občianska vybavenosť  
- technická infraštruktúra  
- sociálna infraštruktúra  
- zdravotná infraštruktúra   
- bezpečnostná infraštruktúra   

1.1.7. Vzdelávanie, kultúra a šport  
- školská infraštruktúra a vzdelávanie   
- kultúrna infraštruktúra a kultúra   
- telovýchovná infraštruktúra a šport   

1.1.8. Životné prostredie 
- chránené územia  
- pôdny fond  
- voda a ovzdušie   
- nakladanie s odpadmi   
 

1.2. Analýza riadenia obce a realizovaných opatrení 
1.2.1. Samospráva a manažment obce   

- organizačná štruktúra  
- finančná analýza           

1.2.2. Plánovacie dokumenty obce 
- Územný plán  
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja   
- Program odpadového hospodárstva 

1.2.3. Úspešnosť projektových zámerov  
- za obdobie 2004 – 2006 
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1.3. SWOT analýza           
- analýza silných stránok  
- analýza slabých stránok 
- analýza príležitostí 
- analýza ohrození 

         

1.4. Kľúčové disparity  a hlavné faktory rozvoja 
1.4.1. Kľúčové disparity 
1.4.2. Hlavné faktory rozvoja 
 

2. Rozvojová časť     
                          

2.1. Rozvojová stratégia   
2.1.1.  Ciele a prioritné osi 

- strategický cieľ 
- globálne ciele 
- špecifické ciele (priority) 

2.1.2. Opatrenia a aktivity 
- opatrenia 
- aktivity /konkrétne podujatia/ 

2.1.3. Opis rozvojovej stratégie  
- územné aspekty rozvoja obce   
- odvetvové aspekty rozvoja obce  
- súlad s existujúcimi  strategickými dokumentmi  
- monitorovacie indikátory  
 

2.2. PHSR v kontexte aktuálnych plánovacích dokumentov  
2.2.1. Akčný plán na programovacie obdobie 2007 - 2013 
2.2.2. Krátkodobé finančné plány na rok  2007 a 2008  
 

2.3. Zabezpečenie realizácie            
2.3.1. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 

- aktéri programu /riadiaci orgán, realizátori, koneční prijímatelia/ 

- opatrenia na zabezpečenie efektívnej realizácie programu  
2.3.2. Monitorovanie  a hodnotenie   

- monitorovací orgán  
- opatrenia na zabezpečenie monitorovania a hodnotenia programu  

3. Prílohy 
3.1. Prieskumný dotazník 

3.1.1. Obsah dotazníka  
3.1.2. Vyhodnotenie dotazníka 
3.1.3. Rozhodnutie Obv. úradu životného prostredia v Starej Ľubovni  
3.1.4. Uznesenie Obecného zastupiteľstva Ľubotín   
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1. Analytická časť  
 
1.1. Sociálno – ekonomická analýza  

 
1.1.1. Charakteristika územia  
 
lokalizácia v širšom území /PSK, okres, mikroregión  

Obec Ľubotín leží na  severovýchode Staroľubovnianskeho okresu, na 
križovatke cestných dopravných koridorov celoštátneho významu : Ľubotín – Stará 
Ľubovňa – Poprad; Ľubotín – Sabinov – Prešov; Ľubotín – PR (Čirč - Leluchow) – 
Bardejov – Svidník. Je prirodzeným geografickým centrom šarišskej časti okresu 
Stará Ľubovňa, v minulosti bola tzv. strediskovou obcou, v súčasnosti je 
administratívnym sídlom Združenia mikroregiónu Minčol.  
Administratívne začlenenie na časovej osi : Župa Šarišská, Košická 1923-1928, 
Šarišsko-zemplínska 1940-1945, okres Lipany do 10.12.1922, okres Sabinov 
1922-1960, okres Prešov 1960-1968, od 1968 okres Stará Ľubovňa ako 
administratívny celok Prešovského samosprávneho kraja.  
 
reliéf a geografická poloha, členenie, rozloha 

 Obcou preteká potok Ľubotínka. Je to pravostranný prítok Popradu, má 
dĺžku 16,5 km, pramení v Levočských vrchoch v nadmorskej výške cca 1 075 m n. 
m. a v Ľubotínskej pahorkatine, severozápadne od obce Ľubotín, v nadmorskej 
výške cca 480 m n. m. ústi do rieky Poprad.  
Lokalizácia v geomorfologických celkoch :  
1. Levočské vrchy, podcelok Levočská vysočina,  
2. Spišsko-šarišské medzihorie, podcelky Jakubianska brázda, Hromovec a  
Ľubotínska pahorkatina 
Presná geografická poloha : 
severná zemepisná šírka (N) = 49° 15’ 20”  
východná zemepisná dĺžka (E) = 20° 52’ 50”   
Nadmorská výška stredu obce : 490 m  
Celková výmera územia obce : 10 844 537 m2        

 

susedné obce 

Katastrálne územie (KÚ) obce Ľubotín susedí na severovýchode s KÚ obce 
Čirč, na juhovýchode s KÚ obce Šarišské Jastrabie, juhu s KÚ obce Ďurková, na 
juhovýchode s KÚ Plaveč a na severozápade s KÚ Orlov. 
 
historický kontext územia 

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.  

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. storočím.  

V roku 1600 sídlisko pozostávalo z 12 poddanských domov, mlyna, školy, 
kostola a fary. Koncom 16. storočia Ľubotín bol stredne veľkou dedinou výlučne s 
poddanským obyvateľstvom. Roku 1787 mala 59 a roku 1828 75 domov. Bol tu 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad_(rieka)
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Levo%C4%8Dsk%C3%A9_vrchy&action=edit
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ä½ubotÃn


PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĽUBOTÍN NA OBDOBIE 2007 - 2013 
TVORBA DOKUMENTU SPOLUFINANCOVANÁ EURÓPSKOU ÚNIOU 

 

 7 

soľný sklad a prístavište pre plte. 1. mája 1873 obec získala železničné spojenie 
otvorením prevádzky na železnici Prešov - Orlov. 
Pamiatky : Kostol Panny Márie /rímskokat./, jednoloďový s predstavanou vežou. 
Osobnosti : 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. 
 
abiotické a biotické faktory  

Hlavné abiotické faktory – prostredia sú všetky neživé faktory, ktoré vplývajú na 
živé organizmy /rastlinstvo, mikroorganizmy, živočíchy/.  
 
Pôda – od jej stavu a využívania sú závislé aj ostatné abiotické komponenty 
prírodného prostredia, najmä voda a vzduch. 
Pôdny druh – prevažne sa vyskytuje  pôda  piesočnatá, hlinitá, piesočnatohlinitá, 
ílovitohlinná, hlinitopiesočnantá.  
Pôdny typ – prevládajú hnedé lesné pôdy ilimerizované a oglejené, významné 
zastúpenie majú rendziny – hnedé lesné pôdy ilimerizované, najmenej sú 
zastúpené pôdy hydromorfné – s prevahou nivnej glejovej pôdy.    
Erózia pôdy – v miestach rozvodnice medzi povodím Poradu a Torysy dosahujú 
svahy poľnohospodársky využívaných pôd najväčších dĺžok, čo je v kontexte 
s atmosférickými zrážkami a relatívne málo priepustným podložím, najdôležitejším 
faktorom na vznik výmoľovej a plošnej erózie.     
Ochrana pôdy - vymedzenie územia, na ktorých sú navrhované protierózne 
opatrenia na poľnohospodárskej pôde (pôdoochranné opatrenia) sú na 
pozemkoch po oboch stranách toku potoka Ľubotínka v úseku Vislanka – Ľubotín.  
 
Povrchové vody – Lubotínskej pahorkatiny, súčasti Levočských vrchov, odvodňuje 
potok Ľubotínka (s prítokmi sprava Lazčík, Vislanka, Hradlová, zľava Trnkový 
potok) ústiaci do rieky Poprad severozápadne od obce. Povodie Ľubotínky 
s plochou 65, 05 km2 , s priemerným ročným prietokom 0,67 m3 / s-1  , je súčasťou 
povodia Popradu a Dunajca.  
Potok Ľubotínka odvodňuje územie od blízkej orografickej rozvodnice (myslená 
čiara na povrchu terénu predstavujúca geografickú hranicu medzi povodiami, od 
ktorej sa rozdeľuje odtok povrchovej vody do dvoch susedných povodí) do povodia 
Baltického mora.  
 
Podzemné vody – zásoby patria do hydrogeologického rajónu Paleogén  Spišsko-
šarišského medzihoria. Pramene (v lokalitách Ruská Voľa, Čirč  a Šarišské 
Jastrabie) sú nízkej výdatnosti, pod 1 l s-1 , ojedinele nad 2  l s-1 .Využiteľné zásoby 
sú stanovené na 35  l s-1 .  Na území obce Ľubotín významnejší zdroj podzemnej 
vody nie je lokalizovaný.  
 
Minerálne pramene – zdroje významné z hospodárskeho využitia sa na území 
obce nevyskytujú. Najbližšie pramene slabo mineralizovanej, hydrogenalkalicitovej 
vody sa nachádzajú v susednom k. ú. obce Vislanka.  
Geotermálne vody – výskyt zdrojov geotermálnych vôd sa v katastri obce  
neeviduje.  
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad_(rieka)
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Hlavné biotické faktory – prostredia sú všetky faktory, ktoré sa týkajú správania 
sa živých organizmov vnútrodruhovo alebo medzidruhovo. Flóru a faunu územia 
ovplyvňujú eurosibírske druhy a východokarpatské elementy. Významný podiel na 
formovaní zoocenóz má rieka Poprad ako významný biokoridor.  
 
Rastlinstvo  – Ľubotínska pahorkatina bola v minulosti takmer úplne odlesnená a 
nadobudla charakter kultúrnej stepi s dominantným podielom oráčin, v súčasnosti  
s výraznou prevahou rozsiahlych trávnatých plôch a krovinatých pasienkov.  

Rastlinných druhov je tu pomerne málo. Zachovali sa len menšie lokálne komplexy 
bukovo-hrabových, bukových a smrekových lesov.  
V dôsledku dlhodobej priemyselnej  ťažby štrkopieskov sa v blízkosti obce, v ústi 
Ľubotínky do Popradu, vyvinuli vodné a močiarne rastlinné spoločenstvá.  
Chránené, resp. vzácne druhy flóry sa v k. ú. obce Ľubotín môžu vyskytovať 
v súvislosti so susedstvom s k. ú. susedných a blízkych obcí (Šarišské Jastrabie, 
Plaveč a Kyjov), kde sa nachádzajú lokality chránených území. Chránené stromy 
sa na území obce nenachádzajú.  
 
Živočíšstvo – Žijú tu najmä biotopy trávnych porastov, krovinatých pasienkov  
a mokradí. Na hranici katastrálnych území obce Ľubotín a Plaveč sa nachádza 
lokalita, na ktorej má výborné životné podmienky chránený, mimoriadne vzácny 
druh veľkého hlodavca, bobor vodný. ktorý sa v tejto lokalite usadil migráciou z 
poľských populácií. 
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klimatické podmienky  

Vodné zrážky a teplota – merané meteorologickou stanicou Plaveč, ktorá je 
umiestnená v susednej obci, vzdialenej cca 2 km vzdušnou čiarou od centra obce  
Ľubotín.  

Zdroj: SHMÚ 
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Obdobie  
1931 – 1980 

ø -5,0 -3,0 1,2 7,0 11,8 15,4 16,6 15,9 12,2 7,5 2,5 -2,5 6,6 

max 10,0 14,5 23,0 27,3 29,5 31,5 35,0 34,4 30,5 24,6 18,6 14,5 35,0 

min -32,0 -36,0 -28 -9,0 -5,2 -2,0 1,2 0,8 -6,0 -10,4 -20,5 -34,0 -36,0 

Obdobie  
1981 – 2000  

ø -4,5 -3,0 1,4 6,9 12,1 14,9 16,5 15,8 12,0 7,4 1,4 -3,0 6,5 

max 12,0 17,1 22,9 27,2 30,7 33,5 34,4 35,0 28,5 26,1 17,0 16,0 35,0 

min -33,6 -31,5 -25,0 -10,6 -4,5 -1,0 1,5 1,2 -4,0 -11,5 -21,2 -32,0 -33,6 

  Obdobie  
1996 - 2000 

ø -4,4 -2,1 0,8 7,5 12,6 16,0 16,2 16,0 11,5 7,6 2,9 -3,7 6,7 

max 12,0 14,6 18,6 27,2 30,7 32,8 32,3 33,5 25,7 24,7 17,0 7,8 33,5 

min -24,5 -25,5 -18,3 -9,0 -4,3 0,0 2,6 2,4 -2,2 -11,5 -17,2 -32,0 -32,0 

Zdroj: SHMÚ   
Klimaticky – patrí k. ú. Ľubotína  do mierne teplej a vlhkej  oblasti s chladnou  
zimou. Podnebie výbežkov Spišsko-šarišského medzihoria, konkrétne Ľubotínskej 
pahorkatiny sa popisuje ako mierne vlhké.  Priemerný ročný úhrn atmosférických 
zrážok je 680 – 770 mm. Ročná priemerná teplota sa pohybuje okolo 6,5 °C,  
priemerné januárové teploty -5 °C,   júlové 16,5 °C. Teplotne je letných dní v roku 
15 – 56, snehová pokrývka trvá 70 – 120 dní. 

Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok v mm 
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Obdobie  
1931 – 1980 

ø 33 29 33 44 71 99 104 88 54 48 44 34 681 

max 68 80 99 98 233 222 198 178 157 158 98 66 898 

min 7 1 1 6 12 19 33 14 5 1 7 5 464 

Obdobie  
1981 - 2000 

ø 29 30 31 54 92 100 108 88 61 42 36 38 708 

max 60 60 75 114 166 182 256 200 147 98 58 100 929 

min 8 11 3 11 27 61 21 48 13 3 14 12 547 

Obdobie  
1996 - 2000 

ø 28 35 34 63 88 112 178 72 55 46 35 28 774 

max 60 60 75 78 127 180 256 105 96 87 42 39 840 

min 13 17 16 31 57 73 125 48 23 3 24 24 693 
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1.1.2. Demografický vývoj  
 
vývoj počtu obyvateľov – časová os  

Rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2005 2006 

Počet 
obyvateľov 

582 786 622 680 897 1100 1194 1319 1357 1341 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku  

Ukazovateľ                                                                         Rok  2005 2006 

Počet obyvateľov ku koncu roka spolu 1357 1341 

  muži 664 659 

  ženy 693 682 

Predproduktívny vek (0-14 r.) spolu 364 347 

Podiel detí z celkového počtu obyvateľov v % 26,82 25,87 

Produktívny vek (15-54 r.) ženy 387 385 

Produktívny vek (15-59 r.) muži 409 412 

Poproduktívny vek (55 r.+Ž, 60r. +M) spolu 197 197 

Počet sobášov 5 29 

Počet rozvodov 0  

Hustota obyvateľstva na km2 125 125 

Počet živonarodených spolu 25 16 

  muži 15 8 

  ženy 10 8 

Počet zomretých spolu 12 6 

  muži 4 1 

  ženy 8 5 

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 19 19 

  muži 14 10 

  ženy 5 9 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Komentár :  Vývoj počtu obyvateľov na časovej osi má progresívny charakter.  
Pohlavná a veková štruktúra obyvateľstva je v približne vyrovnanom postavení 
jednotlivých ukazovateľov.  
 
vzdelanostná štruktúra 

Najvyšší ukončený stupeň vzdelania – stav z roku 2001  muži ženy spolu 

základné 114 190 304 

učňovské bez maturity 189 107 296 

stredné odborné bez maturity 10 9 19 

úplné stredné učňovské s maturitou 39 27 66 

úplné stredné odborné s maturitou 54 98 152 

úplné stredné všeobecné 13 23 36 

vyššie stredné 1 0 1 

vysokoškolské bakalárske - - - 

vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 15 23 38 

vysokoškolské doktorandské - - - 
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ostatní bez vzdelania 3 5 8 

ostatní bez udania vzdelania 1 1 2 

deti do 16 rokov 203 194 397 

Vzdelanostná úroveň muži ženy spolu 

neúplné základné  4 6 10 

základné 114 190 304 

učňovské 189 107 296 

stredoškolské 117 157 274 

vysokoškolské 15 23 38 
 Zdroj: Štatistický úrad SR 

Komentár :  
K dispozícii sú iba údaje za rok 2001, teda nie je možná porovnávacia analýza vo 
väzbe na časovú os.  
Z celkového počtu obyvateľov je 30,1 % detí do 16 rokov. Počet obyvateľstva 
staršieho ako 16 rokov, teda ľudí, ktorí prešli vzdelávacím systémom je 922. 
V tomto kontexte : je s neúplným základným a základným vzdelaním 34,1 % 
obyvateľov, učňovské vzdelanie má 32,1 %  a stredoškolské 29,7 % obyvateľov a 
vzdelanie vysokoškolské dosiahlo 4,1 %.  
Tabuľka údajov poukazuje na nízky stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva, 
ktoré už prešlo vzdelávacím systémom,  keď až 66,2 % z neho dosiahlo iba 
základné, resp. učňovské vzdelanie.  
Podiel stredoškolsky vzdelaného obyvateľstva je uspokojujúci, ale konštatuje sa 
veľmi nízky podiel obyvateľstva dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním.  
 
národnostná štruktúra 

Národnostná štruktúra obyvateľstva 
podľa sčítania v r. 1991 a 2001 

Ukazovateľ                                                      Rok 1991 2001 

Obyvateľstvo spolu - počet 1 194 1 319 

    muži - počet 599 642 

    ženy - počet 595 677 

Slovenská % 94,81 92,87 

Maďarská % 0,00 0,00 

Rómska % 5,03 5,91 

Rusínska % 0,08 0,91 

Ukrajinská % 0,00 0,15 

Česká % 0,08 0,15 

Moravská % 0,00 0,00 

Sliezská % 0,00 0,00 

Nemecká % 0,00 0,00 

Poľská % 0,00 0,00 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Komentár :  
Dominantnou je národnosť slovenská, zvyšuje sa podiel národnosti rómskej.   
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štruktúra obyvateľstva podľa vierovyznania  

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania 
 podľa sčítania v r. 1991 a 2001 

Ukazovateľ                                                      Rok 1991 2001 

Obyvateľstvo spolu - počet 1 194 1 319 

    muži - počet 599 642 

    ženy - počet 595 677 

Rímskokatolícke % 84,76  85,82  

Evanjelické % 0,34  0,45  

Gréckokatolícke % 6,70  11,60  

Pravoslávne % 0,17  0,68  

Čs. Husitské % 0,00  0,00  

Bez vyznania % 1,42  0,76  

Ostatné % 0,00  0,15  

Nezistené % 6,62 0,45 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Komentár :  
Dominantným je náboženstvo rímskokatolícke, zvyšuje sa podiel náboženstva 
gréckokatolíckeho, klesá podiel obyvateľstva bez vyznania.   
 
1.1.3 Sídelná štruktúra  
 
Základné údaje vývoji o domového a bytového fondu obce Ľubotín  
 
domový a bytový fond  

Domy 
spolu 

Trvale obývané domy Neobý-
vané 
domy 

Byty 
spolu 

Trvale obývané byty Neobý- 
vané   
byty 

spolu rodinné spolu 
v rod. 
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Zdroj: Štatistický úrad SR 
štruktúra vlastníctva  

Domový a bytový fond 
vo vlastníctve 

Rodinné  
domy 

Bytové  
domy 

Ostatné   
budovy 

Spolu 

štátu 1 - - 1 

bytového družstva  - 9 - 9 

obce - - - - 

fyzickej osoby  217 2 - 219 

právnickej osoby - 1 1 2 

ostatných  1 3 1 5 

Spolu  219 15 2 236 
Zdroj: Štatistický úrad SR, r. 2001  

 
1.1.4. Medzinárodný kontext 
 
lokalizácia obce vo vzťahu k inému štátu  

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 PR  
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je  8 km vzdialené kúpeľné mestečko  Muszyna (5 tis. obyv.), ktoré je zároveň 
administratívnym a riadiacim centrom gminy (samosprávneho mikroregiónu). 
Gminy Muszyna je súčasťou powiatu (okresu) Nowy Sąc vo vojvodstve 
(samosprávnom kraji) Malopoľskom, ktorého sídlom je mesto Krakow. Z Ľubotína 
do sídel v PR je dobré cestné spojenie pre osobnú i nákladnú dopravu do nosnosti 
7,5 t ako aj doprava osôb a tovarov po železnici.   
 
vzťahy, aktivity  

Obec Ľubotín ako orgán miestnej samosprávy i ako zriaďovateľ inštitúcii ale i ako 
člen Združenia mikroregiónu Minčol udržiava dlhoročné úzke kontakty s Mestom 
i Gminou Muszyna a inštitúciami v ich zriaďovacej pôsobnosti. Dominantnou je 
oblasť školstva, športu, kultúry a partnerstvo na príprave a implementácii 
spoločných projektov v rámci Programov Spoločenstva.  Združenie mikroregión 
Minčol a Gmina Muszyna majú uzatvorenú zmluvu o vzájomnej spolupráci vo 
viacerých oblastiach činnosti samosprávy, prioritne pri využívaní Štrukturálnych 
fondov Európskej únie.  
  
1.1.5. Ekonomické údaje 
 
ekonomická aktivita obyvateľstva  

Podľa údajov zo sčítania skutočného v roku 2001 žilo v obci 624 ekonomicky 
aktívnych obyvateľov, čo je 47,3 % z celkového počtu osôb.  
V súčasnosti ÚPSVaR v Starej Ľubovni evidoval k 31.12.2006 v okrese Stará 
Ľubovňa v absolútnom počte 1993 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ).  
S trvalým pobytom v obci Ľubotín k 31. 12. 2006 bolo evidovaných v absolútnom 
počte celkom 58 uchádzačov o zamestnanie. V medziročnom porovnaní k stavu 
ku koncu roka 2005 (83 UoZ) zaznamenala obec pokles o 25 UoZ, teda o 30,1 %.  
 
štruktúra podnikateľských subjektov  

Podľa sídla subjektu – Ľubotín 

  Obchodné meno subjektu 

1. "Leseko FK, s.r.o." 

2. AGRIKA, s.r.o. 

3. ELDOS PLUS, s.r.o. 

4. ELDOS, s.r.o. 

5. EURONIG, s.r.o. 

6. Ferling s.r.o. 

7. Poľnohospodárske družstvo "Nový život" v Ľubotíne  

8. Ščišľak, s.r.o. 

Zdroj: Obchodný register, r. 2007  

 

  Obchodné meno IČO Adresa 

1.  Dana Gladišová  32939698 Kamenica  592  

2.  Peter Firment  33073821 Ďurková 40  

3.  Poľno. družstvo "Nový život" v Ľubotíne  00223310 Ľubotín  

4.  Jozef Lazor - Stolárstvo JOLA  37166760 Šarišské Jastrabie 244  

5.  Anna Šoltýsová  37167936 Ľubotín Železničiarska 293/7  

6.  Ján Vislocký - COLOR - V+V  33070920 Stará Ľubovňa Letná   6  

7.  Valér Opina - MASO-ÚDENINY  34917853 Ďurková 87  
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8.  Tibor Miženko - TIMIS  14316820 Stará Ľubovňa Za vodou   1  

9.  Rastislav Šofranko  33070717 Ľubotín 248  

11.  Ján Hudák - Čirč 113  37680048 Ľubotín Na rovni   308/24  

12.  Mária Gajdošová  14310414 Čirč 13  

13.  Juraj Čuba  10768386 Kyjov 170  

14.  Katarína Havrilová  40319911 Ľubotín Na rovni   308/24  

15.  Iveta Hmeľarová  41933851 Ľubotín Hlavná   3/6  

16.  Milan Šoltys - MARM  10771212 Stará Ľubovňa Okružná 97 

17.  Michal Vislocký  33069557 Stará Ľubovňa Okružná   55  

18.  Mária Majdáková – PREDAJNÉ CENTRUM  43243495 Čirč 116  

19.  Slovenská pošta, a.s.  36631124 B. Bystrica Partizán. cesta 9  

20.  Mikuláš Kendra  32041551 Nižný Tvarožec 2  

21.  Ľubomír Opina - SWM  10772651 Pusté Pole 7  

22.  VZORODEV, VD Stará Ľubovňa  00490768 St. Ľubovňa Levočská   23  

23.  Agnesa Langová  33069719 Chmeľnica 151  

24.  Eulália Polačková  30612837 Ľubotín 84  

25.  Andrej Diňa  37684370 Stará Ľubovňa Za vodou 13  

26.  Silvia Horváthová  34915541 Ľubotín 225  

27.  Mária Čubová  10768343 Kyjov 170  

28.  Katarína Poláková  40322025 Ľubotín Na rovni   308/24  

29.  Jozef Leškovský  40716333 Ľubotín Hlavná   88/90  

30.  Anna Struková  35396377 Vislanka 75  

31.  Ľubica Krafčíková  41145887 Plavnica 423  

32.  Juraj Šulik - SOLIDSTAV  10770771 Vislanka 9  

33.  COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo  00169111 Prešov Konštantínova   3  

34.  Mária Krafčíková  40319890 Ľubotín Na rovni   308/24  

35.  Jednota, SD Stará Ľubovňa  00169161 Stará Ľubovňa Levočská   1  

36.  Peter Barna  37166263 Podolínec Sv. Anny   357/42  

37.  Janka Galuščáková - Kaderníctvo účesov  37168118 Ľubotín Na rovni   308/24  

38.  Miriama Korzeniowska - REŠTAURÁCIA  37169963 Ľubotín Na rovni   387/5  

39.  Štefan Majerníček - SPORT bar  40716538 Plaveč 326  

40.  Anna Vislocká - V - REŠTAURÁCIA  35395125 St. Ľubovňa Zámoyského 43  

41.  Martina Geciová  41147847 Plavnica 22  

42.  Marek Józef Motak - strešné krytiny  41570448 Ľubotín Hlavná   106/96  

43.  SARIEL, s.r.o.  36509191 Prešov Ďumbierska   5  

44.  Alojz Ščecina  35446242 Kamenica 483  

45.  AGRIKA, s.r.o.  31736637 Ľubotín Na rovni   315/38  

46.  František Plavnický  37683993 Hromoš 99  

47.  Paulína Pekárová - výroba paplónov  40319814 Ľubotín Na rovni   308/24  

48.  Silvia Lukáčová - Zákazkové krajčírstvo  41987420 Ľubotín Na rovni   305/18  

49.  DAJANA-MEDIS s.r.o.  36662500 Stará Ľubovňa Okružná   20  

50.  Krzysztof Korzeniowski  43013775 Ľubotín Na rovni   321  

51.  MVDr. Pavol Pintér - PP  33749256 Ľubotín 283  

52.  Danka Firmentová - MEDEA  34311092 Stará Ľubovňa Okružná   20  

53.  Terézia Tinathová  37166689 Plaveč Jesenná   98/6  

54.  Zuzana Kravcová - Rozličný tovar  14314151 Ľubotín Na rovni   308/24  

55.  Pavlina Diňová  33068828 Ľubotín 110  

56.  Ján Žemba  31970362 Ľubotín Na rovni   24/308  

57.  Michal Plavčan st.  41567102 Kyjov 171  

58.  Valent Opina  31002439 Ďurková 87  

59.  Adriana Marušáková  34917845 Ďurková 87  

60.  Viera Šimová  41570774 Ľubotín Hlavná   110  

61.  Eliáš Židovský - ROZLIČNÝ TOVAR  17122678 Ľubotín Na rovni   382/15  
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62.  MILK- AGRO, spol. s r.o.  17147786 Prešov Čapajevova   36  

63.  Michal Matoľák - ROZLIČNÝ TOVAR  41146000 Ľubotín Na Rovni   382/15  

64.  Martin Polák - MAPOST  37165101 Ľubotín Na rovni   328/64  

65.  TATRACOR spol. s r.o.  31682430 St. Ľubovňa Garbiarská   20  

66.  Dušan Kolcun  34311386 Ruská Voľa 60  

67.  Zdeněk Duch  34312030 Stará Ľubovňa Mierová   9  

68.  Eva Harčariková - POTRAVINY  37164449 Ľubotín Na rovni   371  

69.  Anna Plavčanová - KOMPLEX  33083797 Ľubotín Na rovni   388/3  

70.  Marián Ščišľak - MARIANMOTOR  34915281 Ľubotín Na Rovni   332/72  
Zdroj: Živnostenský register, r. 2007  

 
služby  

Stravovacie služby obyvateľstvu poskytujú dve reštauračné zariadenia s celkovou 
kapacitou 170 miest. Ubytovacie kapacity v obci nie sú. V obci sú 2 pohostinstvá 4 
predajne potravín a niekoľko predajní so sortimentom : domáce potreby,  
stavebniny, farby, laky, drogéria, textil, obuv, stavebné a remeselné náradie a 
nástroje, ďalej predajňa nábytku, kaderníctvo, kvetinárstvo, holičstvo, čistenie 
peria, a iné drobné služby.  
 
pôdohospodárstvo  

Poľnohospodársky pôdny fond po bývalom Poľnohospodárskom družstve "Nový 
život" v Ľubotíne, ktoré je v likvidácii, v súčasnosti obhospodaruje firma AGRIKA, 
s.r.o., na základe nájomnej zmluvy.  
 
poľovníctvo 

V na území katastra obce pôsobí organizácia slovenského poľovníckeho zväzu – 
PZ Bukovina Čirč, so sídlom v Čirči, ktorá obhospodaruje poľovnícky revír 
o rozlohe cca 3 800 ha, z čoho je v k. ú. Ľubotín 1 200 ha.  
Poľovný revír zahŕňa k. ú. obcí Obručné, Ruská Voľa, Čirč a Ľubotín. V revíri 
prevláda srnčia, jelenia a diviačia zver. Vyskytuje sa vlk a rys, v revíri sa objaví aj 
medveď a migruje i los.  
 
rybárstvo 
Na území obce  pôsobí od r. 1939 miestna organizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu Orlov, so sídlom v Orlove , ktorá združuje 470 členov, z toho 120 žiakov 
a 21 dôchodcov. Úlohou organizácie je udržiavanie rybárskych revírov formou 
brigádnickej činnosti členov. Lov rýb sa vykonáva na základe platných zákonov a 
miestneho rybárskeho poriadku v revíroch Andrejovka (14,6 ha), Orlov (16,4 ha), 
a Ľubotínske štrkoviská (5,6 ha) s celkovou výmerou 36,6 ha vodnej plochy a na 
príslušných úsekoch toku rieky Poprad. Hlavnými lovnými druhmi rýb sú kapor, 
lieň, amur, zubáč, šťuka a lieň.  
Každoročne sa uskutočňujú tradičné rybárske preteky v prvej polovici mája, 
zabezpečuje sa vzdelávanie prostredníctvom krúžku mladých rybárov, pravidelne 
sa miestne a zväzové vody zarybňujú z prostriedkov príspevkov členov a iných 
mimorozpočtových zdrojov.  
 
1.1.6. Občianska vybavenosť  
 
technická infraštruktúra  

Súčasná cestná dopravná situácia cez obec sa odvíja od križovania  štátnej cesty 
Ľubotín – Stará Ľubovňa, Ľubotín – Prešov a Ľubotín Bardejov. V katastri obce sa 
nachádza mimoúrovňová križovatka týchto dopravných tepien celoštátneho 
významu.  Obcou vedie železničná trať Stará Ľubovňa – Plaveč – Prešov.  
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V minulosti vybudovaná kapacitne rozsiahla a vyhovujúca sieť miestnych 
komunikácií, chodníkov a odstavných parkovacích plôch je v súčasnosti po 
technickej stránke vo veľmi zlom, ba až havarijnom stave.  
Obec je napojená na elektrickú rozvodnú sieť primárneho 22 kV vzdušného 
vedenia č. 476 Stará Ľubovňa – Lipany, z rozvodne 110/22 kV Stará Ľubovňa. 
Napájanie je realizované 22 kV vzdušnou prípojkou cez štyri 22/0,4 kV 
trafostanice.  
Telekomunikačná sieť je súčasťou PO Poprad. Existujúca ústredňa v obci je 
pripojená na riadiacu digitálnu ústredňu v Poprade prostredníctvom OOK Poprad – 
Bardejov. Telekomunikačné zariadenie a služby sa v súčasnosti nachádzajú v 
priestoroch budovy pošty. Miestne rozvody sú zrealizované vzdušným vedením na 
drevených podperných stĺpoch. 
Komplexná plynofikácia obce bola dobudovaná v r. 2003. Dodávka plynu je 
uskutočnená STL prípojkou D 90, vybudovaná v investorstve SPP. Rozvod plynu v 
obci je D 50 prevedený ako STL plynovod s domovými regulátormi STL/NTL. 
Verejná vodovodná sieť je v štádiu prípravy výstavby poslednej etapy. Je napojená 
na vodné zdroje pre obec Plaveč, vrty HP-1,3,8  s bilančnou kapacitou 15 l/s. 
 Verejnú sieť splaškovej kanalizácie obec vybudovanú nemá.   
 
sociálna infraštruktúra 
Obec nemá vybudovanú žiadnu špecifickú infraštruktúru pre poskytovanie 
sociálnych služieb. Sociálne služby obec  poskytuje v obmedzenom rozsahu, cez 
projekt komunitnej sociálnej práce v obciach, v rámci ktorého bola zrealizovaná I. 
etapa budovania komunitného centra.  
 
zdravotná infraštruktúra  

V obci je vybudované zdravotné stredisko, v ktorom je poskytovaná ambulantná 
zdravotná starostlivosť formou neštátnych zdravotných zariadení :   
- 1 obvodná ambulancia pre deti a dorast  
- 2 obvodné ambulancie pre dospelých  
- 1 obvodná ambulancia gynekologická  
- 1 obvodná ambulancia stomatologická  
V zdravotnom stredisku je lekáreň a zubný technik.  

 
bezpečnostná infraštruktúra  

V obci má sídlo obvodné oddelenie Policajného zboru Slovenskej republiky, je tu 
vybudované pracovisko rýchlej zdravotnej pomoci. V obci je elokované pracovisko 
Hasičského a záchranného zboru SR Okresného riaditeľstva Stará Ľubovňa.  
 

1.1.7. Vzdelávanie, kultúra a šport  
 
školská infraštruktúra a vzdelávanie  

Obec Ľubotín je spoločným školským obvodom pre obce Ľubotín, Pusté Pole 
a Ďurková, v ktorom žiaci plnia povinnú školskú dochádzku podľa miesta trvalého 
bydliska.  
 

  

Organizačné zabezpečenie  školského roka 2007/2008 
Základná škola s materskou školou Ľubotín 

 

1 Pedagogickí zamestnanci  

  1.1. Celkový počet - prepočítaný stav (učitelia, vych., učiteľky MŠ, asistenti) 24 

  1.2. Z celkového počtu, počet asistentov uč. - prepočítaný stav 1 
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2 Nepedagogickí zamestnanci 

  2.1. Celkový počet - prepočítaný stav  10 

  2.2. Počet zamest. školského stravovacieho zariadenia - prepočítaný stav 4,5 

  2.3. Počet ostatných nepedagogických zamestnancov -prepočítaný stav 5,5 

3 Základná škola - triedy  

  3.1. Celkový počet tried (c. p.) 13 

  3.2. Z c. p. - počet špeciálnych tried 3  

  3.3. Z c. p. - počet tried nultých ročníkov  0 

  3.4. Z c. p. - počet tried pre nadané deti (špecifikovať).................  0 

  3.5. Z c. p. - počet tried so slovným hodnotením na I. stupni 0 

  3.6. Z c. p. - počet tried s variantom UP - CJ, Informatika, Športové trieda 0  

4 Základná škola - žiaci  

  4.1. Celkový počet žiakov 258 

  4.2. Z celkového počtu - počet žiakov v špeciálnych triedach 39  

  4.3. Z celkového počtu - počet individuálne integrovaných žiakov 12 

  4.4. Z počtu integrovaných - počet nadaných žiakov    0 

  4.5. Z celkového počtu - počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 41  

5 Materská škola 

  5.1. Počet tried  3 

  5.2. Počet učiteliek - prepočítaný stav  4 

  5.3. Počet detí  56 

6 Školský klub 

  6.1. Počet oddelení  0 

  6.2. Počet vychovávateliek - prepočítaný stav  0 

  6.3. Počet žiakov  0 

7 Školská jedáleň - priemerný denný stav   

  7.1. Počet stravníkov - žiakov základnej školy a detí MŠ   225 

  7.2. Počet stravníkov - dospelých - zamestnancov  26 

  7.3. Počet stravníkov - dospelých - iných  14 

  7.4. Počet vydaných obedov 265 

  7.5. Počet vydaných desiat a olovrantov   60 

8 Záujmová činnosť  

  8.1. Počet záujmových útvarov - krúžkov  18 

  8.1. Počet zapojených žiakov   256 

  8.2. Počet vedúcich, ktorí nie sú zamestnancami školy   2 
Zdroj : Spoločný obecný úrad Ľubotín – školský úrad 

  
kultúrna infraštruktúra a kultúra  

Dom kultúry je už niekoľko rokov v štádiu stavebnotechnickej rekonštrukcie 
a neplní svoj účel. Obci akútne chýbajú vhodné priestory na realizáciu kultúrnych  
a spoločenských aktivít. Najvýznamnejším podujatím v tejto oblasti je Kultúrne leto 
– prezentácia medzinárodnej ľudovej kultúry a remeselnej tvorivosti, tradične 
spojené s kampaňou Na kolesách proti rakovine, ktoré už má 15 ročnú históriu.  
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V priestoroch obecného úradu je zriadená obecná knižnica, ktorá eviduje cca 6000  
knižných zväzkov. V obci je rímsko-katolícky kostol, budova so 100 ročnou históriu 
– kostol Panny Márie, jednoloďový s predstavanou vežou, postavený v r. 1907. 
 
telovýchovná infraštruktúra a šport  

Telovýchovná infraštruktúra pozostáva z futbalového ihriska so základným 
vybavením. V areáli materskej školy je detské ihrisko. Základná škola nie je 
vybavená telocvičňou ani exteriérovým telovýchovným zariadením. V obci je 
svojpomocne vybudované športovo – relaxačné centrum, ktoré slúži ako 
fitnescentrum.  
V obci sa vzhľadom na nevyhovujúce  technické zázemie nerealizujú žiadne 
tradičné športové  podujatia.   
 
1.1.8. Životné prostredie – územný systém ekologickej stability 
 
chránené územia  

Plavečské štrkoviská 
Evidenčné číslo : 6 Kategória : chránený areál  Pôsobnosť : ŠOP - S- PIENAP 
Lokalizácia CHÚ :  Kataster : Plaveč  
Výmera CHÚ : 66.1448 ha Rok vyhlásenia : 1990 
Predmet ochrany : Ochrana lokality, na ktorej má výborné životné podmienky 
bobor vodný. Ochrana mimoriadne vzácneho druhu veľkého hlodavca, ktorý u nás 
v 19. storočí úplne vyhynul a opäť sa na niektorých lokalitách východného 
Slovenska usadil migráciou z poľských populácií. 
Ďalšie chránené územia – prírodné pamiatky sú lokalizované na k. ú. susedných a 
blízkych obcí : Šarišské Jastrabie a Kyjov – Okrúhly kopec, Rebrá, Kyjovské 
bradielko, Slatina pri Šarišskom Jastrabí, Lysá hora a Čergovský Minčol. 
Ochranárske opatrenia realizované v týchto chránených lokalitách majú aj priame 
vplyvy na kvalitu životného prostredia obce Ľubotín.  
 
pôdny fond  

Pôdohospodársky fond obce Ľubotín  

poľnohospodárska pôda v ha ostatná pôda v ha  
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1 084,4 293,7 27,0 527,1 847,8 24,8 32,2 90,1  89,5 236,6 

Počet 
parciel 

201 372 64 637 2 17 504 101 624 

Poľnohospodárska pôda spolu predstavuje 78,18 % a ostatný pôdny fond 21,82 % 
celkovej výmery katastrálneho územia obce.  
Najväčší podiel tvoria trvalé trávnaté porasty 48,60 %, nasleduje orná pôda 
v podiele 27,10 % a záhrady s podielom 2,48 %.  
Lesná pôda tvorí 2,29% - tný podiel, vodné plochy 2,97%, zastavané plochy sú 
v podiele 8,31 % a ostatné plochy tvoria 8,25 %.  
Z uvedeného vyplýva, že v minulosti bolo územie prevažne orientované na 
poľnohospodárstvo, živočíšnu výrobu a ťažbu surovín pre stavebný priemysel,  
ktoré sú ostatných rokoch v útlme.  
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Vlastnícke vzťahy k pôdohospodárskemu fondu obce Ľubotín – súčasný stav :  

Druh vlastníckeho vzťahu Výmera  v ha Podiel v % 

Štátny    

Obecný   

Spoločenstvový – Urbárna spoločnosť Ľubotín    

Cirkevný – Rímsko-katolícka cirkev    

Nábožensko-obecný – Židovská obec    

Súkromný    

Iný    

Neidentifikovateľný    

Spolu   100 % 

V obci je v štádiu pred ukončením Register  obnovenej evidencie pôdy (ROEP), 
preto údaje v tejto tabuľke bude nutné aktualizovať po dokončení procesu 
registrácie pôdy.  
 
voda a ovzdušie  

Úroveň znečistenia povrchových vôd je významným indikátorom na posúdenie 
akosti životného prostredia. Kvalita povrchových vôd k. ú. obce Ľubotín sa 
osobitne nemeria. Možno ju však sprostredkovane odvodiť od kvality vôd v rieke 
Poprad pod ústim potoka Ľubotínka, kde rieka Poprad dosahuje ukazovatele 
neprekračujúce limitné hodnoty.  
 
Ochrana vody – v širšom území úzko súvisí s napojenosťou sídiel na vodovodnú 
sieť, kanalizáciu a ČOV :     

Sídlo Vodovod Kanalizácia ČOV 
Ľubotín áno nie  malá v rámci KBV 
Orlov áno nie malá v rámci KBV 
Plaveč áno áno  áno  
Šarišské Jastrabie áno nie nie 
Kyjov  áno nie  nie 

Pusté Pole áno nie nie 

Vislanka  áno nie nie 

Ďurková  áno nie nie 
Zdroj : Environmentálny akčný program okresu Stará Ľubovňa, december 1997 

 

Kvalita ovzdušia je v podstatnej miere závislá  na rozmiestnení, charaktere 
a množstve priemyselných podnikov a ostatných zdrojov znečistenia emitujúcich  
znečisťujúce látky (tuhé látky, SO2 , NOx , CO). Významnejšia koncentrácia 
priemyselnej výroby sa v tejto lokalite nenachádza.  
Po sprevádzkovaní východnej okresnej vetvy VTL plynovodu na trase Stará 
Ľubovňa – Ľubotín – Lipany a dokončení plynofikácie objektov v majetku obce 
Ľubotín (základná a materská škola, zdravotné stredisko a obecný úrad) a po 
rekonštrukcii obecnej ČOV sa na území obce ani v jej širšom okolí nenachádza 
väčší stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia.  
Železničná doprava prechádzajúca obcou je plne elektrifikovaná, teda jediným 
mobilným zdrojom znečistenia ovzdušia je automobilová doprava, ktorej intenzita 
je, vzhľadom geografickú polohu obce a križovatku cestných dopravných koridorov 
celoštátneho významu značne vysoká.     
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nakladanie s odpadmi  

Ukazovateľ 2003 2004 2005 2006 

Skládka komunálneho odpadu nie nie nie nie 

Množstvo komunálneho odpadu v tonách 124 98,8 96,0 124 

Využívaný komunálny odpad v tonách 4,1 6,8 7,0 17,3 

Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách 120 92,0 89,0 106,7 

Divoké skládky odpadu  áno áno áno áno  
 

Pôvodcovia komunálneho odpadu – sú predovšetkým domácnosti a13  subjektov 
sídliacich a vyvíjajúcich činnosť na území obce.  
Nakladanie s odpadmi – v obci sa riadi Plánom odpadového hospodárstva (POH), 
ktorý má obec vypracovaný ako súčasť spoločného POH združených obcí a miest 
okresu Stará Ľubovňa, pravidelne ho vyhodnocuje a aktualizuje.  
Vývoz a zneškodňovanie odpadu – zabezpečuje spoločnosť EKOS, s r. o. Stará 
Ľubovňa, ktorá je prevádzkovateľom okresnej skládky odpadu v meste Stará 
Ľubovňa. 
Separovaný zber – je vo obci zabezpečený. 
Kompostovisko – na spracovanie biologického odpadu nie je zriadené.  
Zberný dvor – na likvidáciu elektrospotrebičov (tzv. bielej techniky) nie je zriadený. 
Divoké skládky – obec sa touto problematikou intenzívnejšie doteraz nezaoberala.  
Zdravotnícky odpad – sa likviduje v osobitnom režime.  
Zberné miesto – pre zber automobilových akumulátorov a suchých batériových 
článkov s pôsobnosťou pre širšie územie je zriadené a bezpečne prevádzkované 
v centre  obce.  
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1.2. Analýza riadenia obce a realizovaných opatrení 
 
1.1.1. Samospráva a manažment obce 
 
organizačná štruktúra  

 

Obec Ľubotín

Starosta 

obce 

Obecné

zastupiteľstvo

Obecný úrad Obecná rada 

Sekretariát
Zástupca 

starostu

Hlavný

kontrolór 

KomisieMatričný úrad

Odd. ekonom.   

činností

Školský úrad

Koordinačné

činnosti

Podateľňa a výpravňa 
písomností

Pokladňa Personalistika a mzdy

Komunitná

sociálna práca 

Aktivácia 

nezamestnaných

Technická

správa

Stavebno-investorská

a finančná

Pre šport, kultúru

a mládež

Pre školstvo a styk
s podnikateľmi

Pre verejný poriadok 
a riešenie sťažností

Kúrenie a údržba  
OcÚ a ZS

Upratovanie
OcÚ a ZS 

Správa cintorína 

a  Domu nádeje
Obecná knižnica 

Správa daní
a poplatkov

OrganizaOrganizaččnnáá šštrukttruktúúra obecnra obecnéého ho úúradu a obecnradu a obecnéého zastupiteho zastupiteľľstvastva

 
 
 

finančná analýza           

Tabuľka T111a : Finančné toky  

Zdroje na báze štátneho rozpočtu v tis. Sk 

Zdroj / Rok 

Podielové 
dane 
z daní 

právnických 
osôb 

 

Podielové 
dane 
z daní 

fyzických 
osôb 

 

Cestná daň 
 

 
Dotácie na 

samosprávne 
funkcie 

obce 
a prenesený 

výkon štátnej 
správy (ZŠ, 

stavebný, školský 
a matričný úrad, ...) 

 

Iné štátne 
zdroje 

(Štátne fondy, 
Štrukt. fondy EÚ, 

Pro Slovakia, 
Obnova dediny, 

KSP, SOCIA 
a pod. ...) 

 

2004 2 108 423 178 10 381 3 149  

2005 7 041  8 239 4 774 

2006 8 107  10 414 2 687 
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Obecné zdroje v tis. Sk 

Zdroj/Rok 

Daň z nehnu- 
teľností 

fyzických  
a právnických 

osôb 

 
Miestne 
poplatky 
(smeti, psi, 

verejné priestranstvá 
znečist. prostredia, 

rozhlas  …) 

 

Správne 
poplatky 

(vydávanie povolení, 
rozhodnutí, 

overovanie …) 

 

Zdroje 
z predaja a 
prenájmu 

 

2004 262 244 58 1 404 

2005 297 269 52 1 431 

2006 435 434 58 2 276 
 
 

Ostatné domáce zdroje v tis. Sk 

Zdroj/Rok 

 
Zdroje 

z podnikateľ. 
činnosti obce 

(z podnikov zab. 
obcou) 

 

Dary a  
sponzorstvá 

Dar z SPP  
za plynofikáciu, podpora 
kultúrnych a športových 

podujatí …) 

 

Iné zdroje 
(VÚC, ... 

2004 - 114 16 

2005 - 66 - 

2006 - 33 - 
 
 

Sumarizácia – zdroje spolu  v tis. Sk 

Zdroj/Rok 

 
Zdroje na báze 

štátneho 
rozpočtu 

Obecné zdroje 
 

 
Ostatné 
domáce  
zdroje 

 

 
Finančné 

zdroje  
spolu 

 

2004 16 239 1 998 130 18 367 

2005 20 054 2 049 66 22 169 

2006 21 208 3 203 33 24 444 

 
Rekapitulácia hospodárenia 

 

Ukazovateľ / rok 2004 2005 2006 

Kapitálové príjmy: 2 774 3 318 1 146 

Kapitálové výdavky: 3 663 6 029 2 667 

Bilancia - 889  - 2 711 - 1521  

Bežné príjmy: 15 593 18 851 23 298 

Bežné výdavky: 14 682 14 917  19 249 

Bilancia : + 911 + 3 934 + 4 049 

Finančné operácie príjmové: 0 1 684 165 

Finančné operácie výdavkové: 0 0 107 

Bilancia 0 + 1 684 + 58  

Príjmy celkom: 18 367 23 853 24 609 

Výdavky celkom: 18 345 20 946 22 023 

Bilancia celkom: + 22 + 2 907  + 2 586 



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĽUBOTÍN NA OBDOBIE 2007 - 2013 
TVORBA DOKUMENTU SPOLUFINANCOVANÁ EURÓPSKOU ÚNIOU 

 

 23 

Tabuľka T111b : Stav dlhodobého majetku  

Dlhodobý majetok v tis. Sk  2005 2006 

Budovy a stavby 30 234 26 578 

Stroje a zariadenia  383 548 

Dopravné prostriedky 789 789 

Drobný dlhodobý majetok  1 206 1 411 

Umelecké diela 159 159  

Obstaranie majetku /nedokončené investičné akcie/ 1 082 3 832 

Celková hodnota dlhodobého majetku 33 853 33 317 

Bilancia vo vzťahu k predchádzajúcemu roku /+, -/  + 3 120 

Účtový odpis majetku  1 118 1 568  

Úverová zaťaženosť  1 500 1 393 

 
1.1.2. Plánovacie dokumenty obce 
 
Hospodársky a sociálny rozvoj mesta sa v súčasnosti zabezpečuje v súlade  s   
nasledovnými  základnými dokumentmi : 
 
územný plán  

Územný plán sídelného útvaru Ľubotín  je v súčasnosti v štádiu spracovávania.  
 
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ľubotín 

Možnosti ako zlepšiť sociálno-ekonomickú situáciu v obci, koordinovať spoločné 
postupy a hlavné rozvojové zámery, naznačil Program sociálno-ekonomického 
rozvoja obce Ľubotín vypracovaný koncom roka 2003 na obdobie do roku 2006.  
 
program odpadového hospodárstva 

Bol schválený Okresným úradom Stará Ľubovňa, odborom životného prostredia 
dňa 8.1.2003. Je vypracovaný v súlade so záväznou časťou POH okresu Stará 
Ľubovňa a obsahuje predpísané náležitosti v zmysle prvej časti vyhlášky MŽP SR 
č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z..  
Na tento program nadväzuje projekt separácie komunálneho odpadu firmou 
EKOS, s. r. o. Stará Ľubovňa.  
 
1.1.3. Úspešnosť projektových zámerov  
 
   Projektové zámery v oblasti rozvoja obce v období rokov 2004 – 2006 boli 
pripravované a realizované v súlade s Plánom sociálneho a ekonomického rozvoja  
obce Ľubotín na príslušné plánovacie obdobie. Projekty boli implementované za 
použitia zdrojov zo štátnych grantov, programov, projektov vyhlasovaných 
jednotlivými rezortmi, Úradom vlády SR,  resp. inými štátnymi inštitúciami, ako aj 
zo zdrojov predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ, resp. programov a iniciatív 
Spoločenstva. Stav projektových zámerov a úspešnosť realizovaných projektov je 
uvedená v pripojenej tabuľke :  
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Tabuľka :  
Stav projektových zámerov a zrealizovaných projektov  
 

Projektový zámer / 
Projekt  

Celkový  
rozpočet 

v Sk 

Podiel 
obce  
v % 

 
Zdroj / 
Fond 

 

Stav realizácie  

začiatok ukončenie 

Zlepšenie podmienok na 
sebarealizáciu Rómov  375 000 5 PHARE 2003 2004 

Národný projekt V Aktivácia 
nezamestnaných a zamest. 
s nízkou mierou motivácie   ÚPSVaR 2004 pokračuje 

Poďme žiť zdravšie, 
bezpečnejšie, kultúrnejšie 

 
850 036 

 
5 

 
FSR 

jún  
2005 

december  
2005 

Komunitná sociálna práca  1 470 000 5 FSR 2005 pokračuje  

Obnova dediny – PD 
centrum obce  60 000 6 SAŽP 2005 2005 

 Ľubotín v Muszyne –
Muszyna v Ľubotíne 

 
745 662 

 
5 

Interreg 
IIIA apríl 2006 

december 
2006 

Obnova dediny – PD parky, 
zeleň 90 000 5 SAŽP 2006 2006 

Socio – centrum Ľubotín,  
I. etapa 

 
641 525 

 
5 

 
FSR 

september 
2006 

november 
2006 

Plánovanie – základ 
perspektívneho rozvoja 
obce Ľubotín 

 
 

325 000 

 
 

5 

 
 

ERDF 

 
jún 

2006 

 
november 

2007 

Obnova dediny – PD 
riešenie autobusovej stanice 90 000 5 SAŽP 2007 2007 

 
 
1.3. SWOT analýza  – súhrnná      
  
 Súhrnná SWOT analýza dáva celkový náhľad na súčasnú situáciu obce, na jej 
silné stránky a slabé stránky a na  príležitosti a ohrozenia jej rozvoja. Na jej 
základe sú zadefinované  najvhodnejšie ciele, ktoré zužitkovávajú  najvýraznejšie 
predpoklady a pozitívne rozvojové impulzy a mali by eliminovať problémy a 
prípadné riziká.  
 SWOT analýza sa člení na analýzu interného (vnútorného) prostredia 
lokalizovaného územím obce, čiže jej silné a slabé stránky, na ktoré má obec 
bezprostredný vplyv a analýzu externého (vonkajšieho) prostredia, teda okolia 
vnímaného v širšom kontexte, ktoré na obec vplýva, čiže teda príležitosti 
a ohrozenia, ktoré obec môže využiť vo svoj prospech, resp. eliminovať ich 
nepriaznivý dopad.  
 Súhrnná SWOT analýza umožní diferencovať faktory rozvoja obce na pozitívne 
(silné stránky a príležitosti), ktoré predstavujú indikáciu rozvojových procesov a na 
negatívne faktory (slabé stránky a ohrozenia), naznačujúce problémy – disparity. 
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Prírodný potenciál, sídlo, administratíva 

a cezhraničný kontext 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 vysoký polohový potenciál územia 
 obec je  kohéznym pólom rastu mimo 

záujmového územia inovačných pólov  
 vhodné podmienky na rozvoj cezhraničnej 

spolupráce s možnosťou realizácie 
spoločných slovensko–poľských programov  

 dobré kontakty s partnermi - samosprávnymi  
orgánmi mesta a gminy Muszyna v PR 

 skúsenosti s realizáciou cezhraničných  
spoločných  podujatí v oblasti školstva, kultúry 
a športu v rámci Interreg-u IIIA    

 prirodzené geografické centrum mikroregiónu 
Minčol  

 medziobecná spolupráca v rámci združenia 
obcí 

 vysoko aktívny a zodpovedný prístup miestnej 
samosprávy k moderným rozvojovým trendom  

 rast priamych príjmov obce v súvislosti s 
progresívnou daňovou reformou  

 absencia aktuálnej územno plánovacej 
dokumentácie obce   

 nezáujem (apatia) občanov o veci verejné 
 nedostatočné docenenie projektovej prípravy 

rozvojových  zámerov 

 chátrajúce nevyužívané, resp. neobývané 
objekty, neupravené verejné priestranstvá 

 nevhodné využívanie historickej budovy 
(kaštieľa)   

 nedostatočná príprava obce na rozvoj 
individuálnej bytovej výstavby  

 separované rómske osídlenie 
s nevyhovujúcou infraštruktúrou, hygienicky 
závadnými obydliami a zdevastovaným 
prostredím  

 nedostatočné pracovné zručnosti 
zamestnancov obecného úradu vo využívaní 
IKT, nevhodné pracovné podmienky   

 nedostatočné podmienok na permanentné 
vzdelávanie zamestnancov samosprávy 

 

Príležitosti  Ohrozenia  
 možnosti získania ďalších zdrojov pre rozvoj 

obce zo štrukturálnych fondov 
 na popredné postavenie obce v sídelnej 

hierarchii vo vzťahu k okolitým obciam  
 na zlepšenie kvality bytového (zateplenie) 

fondu a verejných priestranstiev  
 na prípravu pozemkov a vybudovanie 

infraštruktúry pre individuálnu bytovú výstavbu 
 na rekonštrukciu jedinej historickej pamiatky v 

obci – budovy kaštieľa a jeho exteriéru  
 na skvalitnenie prípravy zamestnancov, 

zlepšenie ich pracovných podmienok a tým aj 
skvalitnenie služieb úradu občanom obce  

 na využitie nezamestnaných pri úpravách a 
zveľaďovaní obce 

 nedostatok  finančných  prostriedkov na  
kofinancovanie veľkých investičných projektov 
zo štrukturálnych fondov EÚ 

 prenos kompetencií zo štátu na obce bez 
primeranej finančnej podpory 

 odoberanie tradičných výkonov štátnej správy 
z obcí (redukcia matrík) 

 faktická centralizácia administratívneho 
riadenia verejnej správy – rozpor 
s deklarovanou decentralizáciou  

 uzatváranie pobočiek inštitúcií pôsobiacich 
v obci (pobočka Slov. sporiteľne, benzínová 
pumpa) 

 nepochopenie potrieb menších obecných 
samospráv vyššími orgánmi verejnej správy 
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Životné prostredie, environmentálna infraštruktúra 

ochrana prírody a krajiny, protipovodňové opatrenia,  
 

Silné stránky Slabé stránky 
 pomerne vysoká ekologická hodnota 

životného prostredia 
 relatívne nízka produkcia odpadov a zavedený 

systém ich triedenia  
 neexistencia lokálnych zdrojov silnejšieho 

znečisťovania prostredia  
 pomerne dobré protipovodňové opatrenia 

zabezpečujúce vodné toky pred vybrežením 
v prípade prívalových vôd  

 prevažuje ekologicky čisté vykurovanie 
objektov 

 atraktívne prírodné prostredie v blízkosti rieky 
Poprad a na hranici s chránenými prírodnými 
pamiatkami (Plavečské štrkoviská, Kyjovské 
Bradielka, Čergovský Minčol, ...)  

 

 chýbajúca splašková kanalizácia ČOV 
 problémy s čistením verejných priestranstiev   
 dlhoročné nelegálne skládky domového 

odpadu a vznik nových environmentálnych 
záťaží  

 nedostatočná úroveň separácie odpadov 
 absencia pravidelnej osvety v oblasti triedenia 

odpadov  
 nemotivujúci systém separovaného zberu 

odpadov 
 nízka úroveň dodržiavania zásad ochrany  

prírody a krajiny 
 ohrozenie blízkych chránených území prírody 

rozvojom  hospodárskych aktivít bez 
stanovenia limitov 

 slabé a málo efektívne využívanie 
obnoviteľných zdrojov energií 

 absencia energetickej koncepcie rozvoja obce 
   

Príležitosti  Ohrozenia  
 na transformáciu separovaného zberu odpadu 

na podnikateľské odvetvie s tvorbou 
pracovných miest 

 na vybudovanie kompletnej splaškovej 
kanalizácie a ČOV aj s účasťou priľahlých 
obcí prívodu vody 

 dobudovanie obecnej vodovodnej siete 
a skvalitnenie dodávky pitnej vody  

 za zavedenie technológií založených na 
obnoviteľných zdrojoch energie 

 na využitie potenciálu biomasy na energetické 
využitie 

 na zvýšenie environmentálneho povedomia 
občanov obce  

 na rozvoj pestovania rýchlorastúcich drevín 
ako potenciálneho zdroja obnoviteľných 
zdrojov energie 

 na sanáciu starých environmentálnych záťaží  
 na vybudovanie obecného kompostoviska  
 na spracovanie podkladových materiálov pre 

vypracovanie energetickej koncepcie rozvoja 
obce 

 zvýšenie dopravnej bezpečnosti na hlavnom 
cestnom ťahu  

 na zavedenie systému pravidelného 
monitorovania stavu vodných tokov a čistenie 
ich korýt   

 

 nedostatok finančných zdrojov na realizáciu 
progresívnych projektových zámerov   

 neochota pôvodcov odpadov participovať na 
dôslednej separácii domových, najmä 
biologických odpadov  

 neochota priľahlých obcí ísť do spoločného 
projektu  

 nedostatok vstupných surovín pre technológie 
obnoviteľných zdrojov energií  

 nepochopenie a pasivita občanov pri  
pokusoch o osvetové aktivity  

 znižovanie plošnej výmery sídelnej zelene 
a nevhodná výsadba niektorých druhov  

 nepredvídané havarijné situácie pri cestnej 
a železničnej preprave nebezpečných látok  

 lokálne povodne z prívalových vôd 
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Občianska vybavenosť a služby  

technická, dopravná, sociálna, zdravotná a bezpečnostná  infraštruktúra 

 

Silné stránky Slabé stránky 
 výhodná poloha na križovatke dopravných 

(cestných a železničných) koridorov 
celoštátneho významu 

 plynofikácia obce a vodovodná sieť  
 dobrá ponuka základných obchodných služieb 
 sústredenie vybavenosti do centra obce  
 dobré možnosti dennej dochádzky obyvateľov 

obce za zamestnaním najmä do Starej 
Ľubovne   

 sídlo záchranných zložiek (RZP, HaZZ) 
a polície (OO PZ SR) v obci  

 fungujúca sieť súkromných ambulancií prvého 
kontaktu pre deti a dospelých aj v stomatológii 
a lekáreň 

 fungovanie bytových spoločenstiev 
 dobrá dostupnosť diaľkovou autobusovou 

i železničnou dopravou  

 riziková bezpečnostná situácia na hlavnom 
cestnom ťahu 

 zlý technický stav cestných ťahov II. a III. 
triedy 

 nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav 
dopravnej infraštruktúry (zničené miestne 
komunikácie, chodníky, lavičky cez potok)  

 nedostatok voľných priestorov vhodných na 
rozvoj sociálnych služieb 

 slabá dostupnosť internetových služieb, obec 
nemá vlastný www portál 

 slabé pokrytie televíznym a rozhlasovým 
signálom, nie je káblová televízia 

 nedostatočný rozsah zdravotníckych služieb 
(absencia odborných ambulancií) 

 nárast priestupkov proti verejnému poriadku 
 slabý rozsah remeselných služieb 
 nízka kúpyschopnosť obyvateľstva brániaca 

rozvoju dopytu po  službách 
 absencia bezbariérových prístupov do 

verejných budov  
 nízky štandard autobusovej zastávky  
 priestorovo a architektonicky nedoriešené 

námestie v centre obce 
 obmedzené možnosti získania bývania pre 

mladé rodiny 
 

Príležitosti  Ohrozenia  
 na využitie rastúceho dopytu po rozvoji 

sociálnych služieb na zriadenie domova 
sociálnych služieb  

 na zlepšenie dopravnej  infraštruktúry 
vybudovaním cestného obchvatu obce  

 na zvýšenie dopravnej bezpečnosti v obci  
 na podporu rozvoja špecializovaného 

stravovacieho zariadenia, zameraného na  
ponuku jedál pre soc. slabšie skupiny  

 na dobudovanie a komunitného socio centra  
 na obnovu živičného krytu ciest II. a III. triedy 
 na opravy oporných a zárubných múrov mostných 

objektov 
 na opravy odvodňovacích systémov, zápustov 

cestných telies                
 na rekonštrukciu mostných objektov 
 na posilnenie trendu prisťahovania nových 

obyvateľov 
 na predpoklad koncepčného územného a 

stavebného rozvoja obce po dokončení ÚPD 
obce  

 

 zhoršujúca sa infraštruktúra okresu a kvalita 
infraštruktúry v regióne 

 nedostatok finančných prostriedkov na 
budovanie a rekonštrukciu technickej 
infraštruktúry  

 veľký počet malých bytových spoločenstiev, 
ťažká koordinácia ich záujmov  

 migrácia mladých za bývaním do iných sídel  
 nedostatok vhodných a cenovo dostupných 

stavebných pozemkov pre bytovú výstavbu 
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Ekonomika, pôdohospodárstvo  

a rozvoj vidieka  
 

Silné stránky Slabé stránky 
 rôznorodá ekonomická základňa obce - 

väčší počet malých podnikov rôzneho 
zamerania 

 dobré podmienky pre rozvoj 
poľnohospodárstva v oblasti živočíšnej 
výroby 

 blízkosť vodných plôch na perspektívny 
rozvoj cestovného ruchu na báze 
vidieckeho turizmu 

 existencia ložísk prírodných surovín (štrky, 
piesky, íly) na výrobu stavebných hmôt 
a materiálov  

 rozvinutá distribučná sieť energií 
 

 nevyužité možnosti a žiadna úroveň 
vidieckeho turizmu  

 právne nedoriešené vlastnícke vzťahy 
k nehnuteľnostiam najmä rómskej osade 

 žiadna úroveň finalizácie produktov 
 problematické využitie objektov v areáli 

bývalého poľnohospodárskeho družstva z 
dôvodu ich veľkosti a neúčelovosti 

 nedostatočné poľnohospodárske využívanie 
pôdneho fondu  

 nízky objem zahraničných investícií 

Príležitosti  Ohrozenia  
 na rast podnikateľských aktivít  spojených 

s vytváraním pracovných miest 

 na prílev zahraničných investícií 

 na využitie voľného bytového fondu v obci 
rozvoj vidieckeho turizmu   

 na tvorbu podmienok pre subjekty 
produkujúce finálne výrobky  

 na prílev zahraničných investícií najmä z PR  
 na podporu aktivít v oblasti poľovníctva, 

rybárstva a včelárstva 
 na zriadenie podnikateľského inkubátora  
 na reštrukturalizáciu poľnohospodárskej 

výroby na pestovanie rastlinných druhov na 
výrobu biopalív a produkciu biomasy   

 na lokalizácii nových výrobných aktivít do 
nevyužívaných hospodárskych dvorov  

 na perspektívny rozvoj podmienok pre 
rozvoj rekreačných funkcií viazaných na 
blízke vodné plochy a rybárstvo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 blízkosť rýchlejšie sa rozvíjajúcich obcí 
a miest (Plaveč, Lipany) 

 nedoceňovanie významu cestovného ruchu 
ako dynamického sektora podnikania, 
a nadväzujúcich aktivít podporujúcich rast 
zamestnanosti 

 prehlbovanie krízy poľnohospodárstva 
v regióne  

 konkurencia okolitých obcí v súťaži                  
o investície  
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Ľudské zdroje, vzdelávanie, kultúra, 

školská, kultúrna a telovýchovná infraštruktúra, voľnočasové aktivity a sociálna starostlivosť 

 

Silné stránky Slabé stránky 
 vhodné podmienky na rozvoj cezhraničných 

kultúrnych športových a vzdelávacích aktivít, 
resp. na rozvoj cestovného ruchu 

 adaptabilita miestnej pracovnej sily, ochota 
obyvateľov k podnikaniu  

 vysoká ponuka pomerne lacnej pracovnej 
sily prevažne v robotníckych profesiách   

 existencia priestorov pre športové areály 
 zriadené športovo-relaxačné centrum 
 tradícia kultúrnych a spoločenských podujatí 
 plne organizovaná základná škola s právnou 

subjektivitou a funkčné školské zariadenia  
 špeciálna starostlivosť o deti – žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami  

 škola je realizátorom projektu Microcomp 
a Infovek  

 formálna existencia komunitného prístupu na 
riešenie problémov špecifických skupín 
obyvateľstva vytvorená cez projekt 
Komunitnej sociálnej práce v obciach  

 poskytovanie stravy pre dôchodcov 
 fungovanie klubu dôchodcov a Jednoty 

dôchodcov Slovenska 
 realizácia projektu aktivačných prác  
 podpora a záujem samosprávy o riešenie 

problémov rómskej komunity  
 skúsenosti s implementáciou rozvojových 

projektov podporujúcich lokálne riešenia 

 zvyšujúca sa migrácia obyvateľov 
vzdelaných a v produktívnom veku z obce  

 stabilizovaný až regresívny typ populácie 
 strata pracovných návykov u dlhodobo 

nezamestnaných 
 u dlhodobo nezamestnaných je vysoký 

podiel ľudí bez vzdelania, príp. so základným 
vzdelaním a vyučením 

 problémy Rómov – vzdelanostné, bytové, 
finančné a majetkové  

 vysoká miera rizika chudoby a sociálneho 
vylúčenia rizikových skupín s akcentom na 
rómsku komunitu 

 nedostatočná kapacita základnej školy, 
najmä špeciálnych učební 

 škola je bez telocvične a vhodných 
športovísk  

 nevyhovujúce priestorové, technologické 
a kapacitné podmienky školského 
stravovacieho zaradenia 

 absencia školského zariadenia záujmovej 
činnosti    

 nedostatok ihrísk pre deti, chýbajúce 
oddychovo - športové zóny na voľnočasové 
aktivity 

 slabá iniciatíva školy pri zapájaní sa do 
rozvojových projektov  

 slabá úroveň riadiaceho manažmentu školy  
 nedostatočná ponuka kultúrnych a 

športových podujatí 
 nedobudovaná infraštruktúra športových 

objektov  
 vysoká miera nezamestnanosti 
 nízky priemerný mesačný príjem 
 chýba ponuka športového vyžitia v zimných 

mesiacoch 
 absencia voľných pracovných miest 
 zhoršujúci sa technický stav budovy školy a 

školských zariadení 
 neexistencia funkčného kultúrno-

spoločenského zariadenia v obci  
 chýba výchova k tradíciám miestnej kultúry, 

absentuje akékoľvek kultúrne teleso 
 absencia pravidelných jednoducho 

dostupných informácii o aktuálnom dianí  
 slabá, viac-menej formálna komunitná 

sociálna práca 
 vandalizmus a podávanie alkoholu mladistvým 
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Príležitosti  Ohrozenia  
 na rozvoj ďalšieho vzdelávania najmä ľudí so 

žiadnym, resp. nízkym vzdelaním 
 na kvalifikačnú reštrukturalizáciu potenciálu 

pracovnej sily a zvýšenie jej mobility  
 na vybudovanie polyfunkčného domu ako  

kultúrno-spoločenského zariadenia 
 na rekonštrukciu jestvujúcich a budovanie 

nových športovísk a telovýchovných 
zariadení – aj svojpomocne budované   

 na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho 
procesu prostredníctvom modernizácie 
infraštruktúry školy 

 na skvalitnenie služieb poskytovaných 
školskými zariadeniami  

 na zvyšovanie úrovne vybavenosti školy 
a školských zariadení  didaktickou a 
výpočtovou technikou a technologickými 
zariadeniami  

 na intenzívnejšie zapojenie školy do 
rozvojových projektov  

 na skvalitnenie riadiaceho manažmentu 
školy 

 na kvalitatívnu zmenu komunikácie medzi 
zriaďovateľom a vedením školy    

 na zriadenie a vybudovanie špeciálnej 
základnej školy s mikroregionálnou 
pôsobnosťou  

 na premenu tradičnej školy na modernú 
a otvorenú  

 na vybudovanie efektívneho systému 
komunitného prístupu k špecifickým 
skupinám občanov obce  

 na podporu programov sociálnej inklúzie pre 
marginalizované skupiny obyvateľstva 

 na integráciu Rómov najmä detí a mladých 
do socio-ekonomickej štruktúry spoločnosti 

 na rast miezd a rast kúpnej sily obyvateľstva 

 dlhodobo sa nemeniaca úroveň 
zamestnanosti  

 nedostatočná motivácia usadiť sa v regióne, 
a migrácia mladých ľudí do ekonomicky 
vyspelejších regiónov a do  zahraničia 

 klesajúci trend pôrodnosti 
 nepriaznivo sa meniaca demografická 

štruktúra obyvateľstva – vyšší počet detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia   

 pretrvávajúca nedôvera občanov v možnosti 
zmeniť zabehnutý chod veci 

 skončenie činnosti komunitnej sociálnej 
práce z dôvodu nepokračovania projektu 
Komunitnej sociálnej práce v obciach  

 odkázanosť obyvateľov na dochádzanie za 
prácou na väčšie vzdialenosti a s tým 
súvisiace negatívne sociálne dôsledky  

 neúnosné zvyšovanie nákladov na 
dochádzku do práce v dôsledku rastu cien 
pohonných hmôt a cestovného vo väzbe na 
výšku zárobkov  

 trvalý odlev ekonomicky aktívnej zložky 
obyvateľstva do väčších miest 

 nepriaznivá demografická štruktúra 
prisťahujúceho sa obyvateľstva –ekonomicky 
neproduktívne a sociálne neprispôsobivé 
obyvateľstvo  

 zmena soc. správania – nárast počtu cielene 
nezamestnaných a nezamestnateľných 

 nemotivujúci systém sociálnej podpory 
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1.4. Kľúčové disparity  a hlavné faktory rozvoja 
 
1.4.5. Kľúčové disparity (problémy)   
 
Sú hlavné nedostatky, na ktoré sa treba intenzívne zamerať a ktoré vyžadujú 
prednostné riešenie. Sú dôležité pre stanovenie prioritných osi rozvoja a výber 
vhodných projektov, aktivít a opatrení, ktoré by tieto problémy pomohli eliminovať.  
 

Problémy vyžadujúce riešenie v oblasti fyzickej infraštruktúry : 

 miestne komunikácie sú v zlom technickom stave 
 dlhé roky je neukončená rekonštrukcia domu kultúry 
 nie je vybudovaná splašková kanalizácia a ČOV 
 intenzívna tranzitná doprava prechádzajúca zastavaným územím obce 

ohrozuje bezpečnosť chodcov, najmä žiakov základnej školy 
 detské ihriská a športoviská sú v nevyhovujúcom stave 
 nedostatok pozemkov pre bytovú výstavbu 
 verejné budovy (OcÚ, ZS, MŠ, ŠJ) nie sú stavebne prispôsobené nárokom 

osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu 

Problémy vyžadujúce riešenie v oblasti  životného prostredia : 

 nelegálne skládky odpadu v obytnej zástavbe časti obce Hliník a na starej 
Plavečskej ceste 

 nedostatok zelených plôch upravených pre účely oddychu a nenáročných 
športových aktivít  

 nešetrný prístup niektorých obyvateľov k životnému prostrediu - nelegálne 
vypúšťanie odpadových vôd, ukladanie odpadu  

 znečistené, zapáchajúce a náletovými drevinami zarastené koryto Ľubotínky  
 absencia energetickej koncepcie rozvoja obce 

Problémy vyžadujúce riešenie v oblasti  služieb a sociálnej sféry : 

 počet pracovných príležitostí nepokrýva potreby ekonomicky aktívneho  
  obyvateľstva, značná časť pracovných miest má sezónny charakter 
 mladé rodiny majú málo možností získať v obci finančne dostupné bývanie 
 slabá úroveň sociálnej starostlivosti, chýbajúce technické zariadenia pre výkon 

sociálnej starostlivosti  
Problémy vyžadujúce riešenie v oblasti  spoločenských aktivít a prezentácie obce : 

 chýba informačný systém – informačné a navigačné tabule 
 priestorovo a architektonicky nedoriešené námestie v centre obce  
 obec nemá oficiálnu internetovú prezentáciu 
 chátrajúca a nevhodne využívaná jediná historická budova (kaštieľa) v obci   
 slabý imidž obce stavajúcej sa do pozície lídra mikroregiónu 
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1.4.6. Hlavné faktory rozvoja 
  
Prirodzene vyplývajú z analýzy silných stránok a príležitostí. Potenciál hlavných 
faktorov rozvoja je rozčlenený do štyroch zdrojových skupín :  
 

Faktory na báze zdrojov  infraštruktúry a regionálnej dostupnosti : 

 dobrá dostupnosť obce v prirodzenom geografickom centre spádového územia    
 severovýchodnej šarišskej časti okresu Stará Ľubovňa  

 križovatka dopravnej infraštruktúry ako súčasti dôležitých cestných dopravných  
 koridorov celoštátneho významu s väzbami na Poľskú republiku  

 blízkosť cestného a železničného hraničného priechodu do Poľska  
 existencia elementárnej siete občianskej vybavenosti ako významnejšieho  

 lokálneho vidieckeho centra osídlenia    
 existujúca sieť miestnych komunikácií s napojením na nadradený systém  

 štátnych ciest  
 

Faktory na báze prírodných zdrojov : 

 atraktívnosť prostredia obce v susedstve chránených území, prírodných    
 pamiatok a vodných plôch po ťažbe štrkopieskov v blízkosti rieky Poprad, ako  
 potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky  

 zdroje surovín – štrkopiesky a íly vhodné pre ťažbu na stavebné materiály  
 rozsiahle plochy poľnohospodársky málo využívanej pôdy je potenciálom pre  

 pestovanie plodín a drevín na produkciu biopalív a biomasy  
 zapojenie obce do systému separovaného zberu odpadov 
 plánovanie budovania infraštruktúry v oblasti zhodnocovania odpadov a   

 zavádzania technológií vykurovania verejných budov na báze biomasy  
 

Faktory na báze ľudských zdrojov : 

 záujem manažmentu obce vstupovať do progresívnych projektov a jeho  
 skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov z predvstupových a  
 štrukturálnych fondov  

 vybavenosť verejných budov, školy a školských zariadení IKT a pripojením na  
 internet 

 ochota miestnych i cezpoľných podnikateľov prispievať na kultúrne, športové a  
 spoločenské podujatia  

 dostatočná ponuka lacnej pracovnej sily najmä pre oblasť manuálnych činností  
 podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín s cieľom ich uplatnenia sa  

 na trhu práce 
 

Faktory na báze ekonomiky a materiálnych zdrojov :  

 existencia základnej energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry  
 zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom  

 a kompletná plynofikácia obce  
 spektrum podnikateľských subjektov prevažne v oblasti služieb 
 nevyužívané kapacity hospodárskych dvorov bývalého roľníckeho družstva  

 a voľného bytového fondu  
 rozpočet obce a jej majetkové zázemie umožňuje participovať aj na väčších  

 rozvojových projektoch  
 
 



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĽUBOTÍN NA OBDOBIE 2007 - 2013 
TVORBA DOKUMENTU SPOLUFINANCOVANÁ EURÓPSKOU ÚNIOU 

 33 

2. Rozvojová časť                              
 
2.1. Rozvojová stratégia   
 
2.1.5. Ciele a prioritné osi 
 
Strategickým cieľom pre plánovacie obdobie 2007 – 2013 je vytvorenie 
priaznivého prostredia na zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia 
obyvateľov obce, zvýšenie ich životnej úrovne a konkurencieschopnosti v 
environmentálne a esteticky kvalitnejšom prostredí a posilnenie pozície obce 
Ľubotín ako lídra rozvoja mikroregiónu.  
 
Prioritné osi sú oblasti kde prednostne smeruje finančná a organizačná podpora 
zo strany obce na riešenie vnútorne prepojených kľúčových problémov, ktorých 
riešenie je signifikantné z pohľadu dlhodobého rozvoja obce.  
Na základe vnútornej analýzy problémov, so zreteľom na rozvojový potenciál obce 
a akceptáciu požiadaviek jej občanov, boli zadefinované 3 prioritné osi rozvoja 
obce Ľubotín :    
 

A : Infraštruktúra obce podporujúca rozvoj podnikateľských aktivít  
                a rast ich konkurencieschopnosti  
 B : Kvalita životného prostredia a efektívnosť verejných služieb  
                obyvateľstvu  
 C : Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov, prezentácia obce   
                a spoločenský život 
 
Globálne ciele pre jednotlivé prioritné osi rozvoja sú stanovené v úzkom kontexte 
s vytýčeným  strategickým cieľom a v stručnosti vystihujú obsah, ktorý sa má 
v danej prioritnej osi dosiahnuť :  
 pre prioritnú os A : „Komplexne vybudovaná, resp. rekonštruovaná obecná 

infraštruktúra ako determinanta pokračovania ďalšieho rozvoja 
podnikateľských aktivít,  bývania a konkurencieschopnosti obce.“  

 pre prioritnú os B: „Kvalitný život v rozvinutom vidieckom prostredí so 
širokou škálou služieb domácemu i cezpoľnému obyvateľstvu,  bez 
environmentálnych záťaží a s pozitívnym a aktívnym prístupom 
obyvateľstva k tejto problematike“  

 pre prioritnú os C : „Ľubotín – centrum spoločenského života, s tradičnými 
kultúrnymi a športovými podujatiami a líder sociálneho a ekonomického 
rozvoja mikroregiónu Minčol“ 
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Špecifické ciele (priority) sa vo viacerých položkách viažu na jednotlivé globálne 
ciele stanovené pre prioritné osi rozvoja :  
 
Pre prioritnú os A : Infraštruktúra obce podporujúca rozvoj podnikateľských 
                                  aktivít a rast ich konkurencieschopnosti  
A1: Eliminácia deficitov dopravnej infraštruktúry  
A2: Trvalé zabezpečovanie kvality pitnej vody do všetkých lokalít obce 
A3: Vybudovaný systém kanalizácie odpadových vôd  
A4: Vyššia kvalita vzdelávania a služieb poskytovaných školskými zariadeniami   
A5: Rozvoj individuálnej bytovej výstavby a ostatnej občianskej vybavenosti 
 
Pre prioritnú os B : Kvalita životného prostredia a efektívnosť verejných  
                                  služieb obyvateľstvu                                      
B1: Regenerácia prírodného a ochrana životného prostredia   
B2: Intenzívnejšia ochrana vôd a ovzdušia  
B3: Efektívnejšie odpadové hospodárstvo  
B4: Budovanie imidžu obce ako centra služieb v spádovom území  
 
Pre prioritnú os C : Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov, prezentácia      
                                  obce a spoločenský život                                    
C1: Vyššia kvalita ľudských zdrojov  
C2: Vytváranie podmienok pre sociálnu inklúziu ohrozených skupín obyvateľov 
C3: Vybudovanie imidžu obce ako centra rozvoja mikroregiónu 
C4: Zvýšenie intenzity spoločenského života  
 
2.1.6. Opatrenia a aktivity 
 
Opatrenia a aktivity sú rozpracovaním špecifických cieľov (priorít) prioritných osí 
rozvoja obce do konkrétnej podoby. Prehľadne sú spracované v tabuľke T212.  



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĽUBOTÍN NA OBDOBIE 2007 - 2013 
TVORBA DOKUMENTU SPOLUFINANCOVANÁ EURÓPSKOU ÚNIOU 

 35 

Tabuľka T212:  Opatrenia a aktivity pre prioritné osi a špecifické ciele (priority)  
                           na obdobie rokov 2007 – 2013    
 
Prioritná os A :  Infraštruktúra obce podporujúca rozvoj podnikateľských aktivít  

                              a rast ich konkurencieschopnosti 

Špecifické  
ciele  

(priority) 
Opatrenia Aktivity 

A1:  
Eliminácia 
deficitov 

dopravnej 
infraštruktúry 

 
 

A1.1  
Riešenie 

stavu 
miestnych 

komunikácií 

- rekonštrukcia miestnej siete cestných komunikácií 
- budovanie miestnych komunikácii do nových lokalít  
  pripravovaných na bytovú výstavbu a rozvoj podnikania    
- rekonštrukcia jestvujúcich miestnych chodníkov  
- výstavba nových chodníkov  
- rekonštrukcia lávok cez Ľubotínku  
- výstavba plošných areálov (centier) s multifunkčným    
  využitím  
- budovanie verejných parkovacích plôch  
   

 
A1.2 

Zvýšenie  
dopravnej 

 bezpečnosti 

- osadenie technických prvkov bezpečnosti na    
  hlavnej ceste 
- budovanie chodníkov pre peších a cyklistov okolo   
  hlavného cestného ťahu 
- riešenie možností cestného obchvatu obce  
  

A2: 
Trvalé  

zabezpe- 
čovanie  
kvality 

pitnej vody  
do všetkých  
lokalít obce 

 
 

A2.1 
Dobudovanie 

obecnej 
vodovodnej siete  

- dostavba poslednej etapy vodovodnej siete  
- pripojenie bytových jednotiek a ostatných   
  domácnosti na obecnú vodovodnú sieť  
- rozšírenie vodovodnej siete ako súčasti   
  infraštruktúry pre novú bytovú výstavbu 
- udržiavanie systému starostlivosti kvalitu pitnej vody 
 

 
A2.2 

Diverzifikácia 
zdrojov  

pitnej vody  

- príprava štúdie na vybudovanie vlastného zdroja   
  pitnej vody 
- zabezpečenie zdrojov pitnej vody pre núdzové  
  zásobovanie  
 
 

A3: 
Vybudovaný  

systém 
kanalizácie  

odpadových  
vôd 

 
A3.1 

Odvádzanie  
a čistenie 

komunálnych 
odpadových vôd   

- vybudovanie kompletnej obecnej splaškovej  
  kanalizácie  
- výstavba veľkokapacitnej čističky odpadových vôd 
- likvidácia malej ČOV a obecných žúmp a septikov  
- podpora domácností a firiem pri napájaní sa na     
  verejnú kanalizáciu  
 

A4: 
Vyššia  
kvalita 

vzdelávania 
a služieb 

poskytovaných 
školskými 

zariadeniami   
 

 
A4.1 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 
infraštruktúry  

základnej  
školy    

- rekonštrukcia budovy školy  
- rozšírenie priestorových kapacít základnej školy  
- budovanie odborných a špeciálnych učební  
- výstavba telovýchovného objektu školy  
- podpora zriadenia špeciálnej základnej školy      
  s mikroregionálnou pôsobnosťou  
 
 

 
A4.2 

Rekonštrukcia 
a modernizácia 

školských 
zariadení   

- vybudovanie nového školského stravovacieho  
  zariadenia  
- rekonštrukcia objektov materskej školy  
- zriadenie centra záujmovej činnosti 
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A5: 

Rozvoj 
individuálnej 

bytovej  
výstavby 
a ostatnej 
občianskej 

vybavenosti  

 
 
 

A5.1 
Podpora bytovej 

výstavby 
a modernizácie 
bytového fondu    

- majetkové vysporiadanie stavebných pozemkov  
  vo vybraných nových lokalitách  
- výstavba prístupových komunikácií k parcelám  
- vybavenie nových lokalít rozvodmi a prípojkami   
  inžinierskych sietí  
- podpora zlepšenia stavebno - technického stavu   
  viacbytových domov (zatepľovanie, obnovy fasád) 
 

 
 

A5.2 
Budovanie 
zariadení 
sociálnych 

služieb  

- participácia obce na výstavbe zariadenia  
  sociálnych služieb – domova sociálnych služieb   
- podpora budovania bytov s nižším štandardom    
  pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva 
- dobudovanie komunitného centra (SOCIO   
  centrum Ľubotín) 
 

A5.3 
Budovanie a 
starostlivosť 
o zariadenia 

ostatnej 
občianskej 
vybavenosti 

- vybudovanie objektov polyfunkčného centra obce  
  (amfiteáter, spoločenská sála, kuchyňa a jedáleň,  
  verejné internetové body, priestory na vzdelávacie  
  a kurzové aktivity, komunitné centrum, kluby, ...)     
- rekonštrukcia verejného osvetlenia  
  

 

Prioritná os B :  Kvalita životného prostredia  

                           a efektívnosť verejných služieb obyvateľstvu 

Špecifické  
ciele  

(priority) 
Opatrenia Aktivity 

B1: 
Regenerácia 
prírodného 
a ochrana   
životného 
prostredia 

 
B1.1 

Zlepšenie 
prírodného 

prostredia obce 
a zvýšenie jej 

estetickej hodnoty   

- zvýšenie podielu nelesnej drevinnej vegetácie  
  v intraviláne i v poľnohospodárskej krajine 
- vypracovanie a realizácia projektu výsadby uličných   
  stromoradí  
- aktuálne informovanie  verejnosti o potenciálnych   
  dopadoch projektov na životné prostredie 
- ochrana nosných prvkov estetickej kvality  
 

 
B1.2  

Systémové úpravy 
verejných 

priestranstiev so 
zapojením občanov  

- vybudovanie oddychových zón s bariérami zelene  
  proti hluku, prachu a vetru  
- vytypovanie vhodných lokalít pre náhradnú výsadbu  
  zelene za zeleň zabratú výstavbou 
- permanentná starostlivosť o verejné priestranstvá            
  a ich pravidelná údržba 
 

 
B1.3 

Podpora rozvoja 
turistických 
cyklotrás 

a využívania 
vodných plôch    

- podpora rozvoja partnerskej spolupráce  
- zapojenie sa do projektu budovania turistických  
  cyklotrás  
- podpora výstavby cyklistických chodníkov 
- podpora vypracovania štúdie na využívanie  
  vodných plôch po ťažbe štrkopieskov na rozvoj  
  cestovného ruchu, rybárstva a vodných športov 
 

 
B2:  

Intenzívnejšia 
ochrana  

vôd a ovzdušia  
 

 
B2.1 

Starostlivosť 
o povrchové vodné 

toky, zvýšenie 
protipovodňovej 

ochrany 

- zabezpečenie pravidelného odstraňovania nečistôt z   
  toku Ľubotínky a všetkých jej prítokov 
- zabezpečenie odstránenia znečistenia   
  bezprostredného okolia vodných tokov 
- odstraňovanie náletových drevín z vodných tokov,    
  súčasť prevencie pred následkami prívalových vôd  
- realizácia systému aktivít protipovodňovej ochrany  
  pred prívalovými vodami    
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B2.2 

Zlepšenie kvality a 
hospodárenia 
s pitnou vodou  

- demineralizácia pitnej vody už u jej dodávateľa 
- monitoring kvality dodávanej pitnej vody  
- dlhodobý monitoring spotreby pitnej vody 
- podpora šetrenia pitnej vody a jej náhrady  
  úžitkovou vodou všade, kde je to možné vhodnými  
  technickými a legislatívnymi opatreniami 
 

 
B2.3 

Podpora 
zavádzania 
technológií 
znižujúcich 
znečistenie 
ovzdušia 

- vypracovanie energetickej koncepcie obce 
- zavádzanie a podpora zavádzania nových  
  technológií na zníženie znečisťovania ovzdušia  
- podpora zavádzania a zavádzanie obnoviteľných   
  zdrojov energie 
- podpora zavádzania alternatívnych ekologických   
  foriem vykurovania 
- zmeny palivovej základne zdrojov tepelnej energie  
  s akcentom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje 
- vybudovanie bariér zelene, ako prachových filtrov,  
pozdĺž frekventovaných komunikácií  

 

 
 

B3: 
Efektívnejšie 

odpadové 
hospodárstvo  

 

 
B3.1 

Likvidácia starých 
environmentálnych 

záťaži a účelová 
rekultivácia plôch 

- likvidácia a rekultivácia nelegálnych skládok  
  odpadu na starej Plavečskej ceste a na Hliníku 
- lokalizácia, monitoring a postupné odstránenie   
  starých skládok nebezpečných látok z areálu     
  bývalého poľnohospodárskeho družstva 
- motivácia  verejnosti a producentov odpadu k  
  hospodárnemu a environmentálne správnemu  
  nakladaniu s odpadom 
 

 
 

B3.2 
Podpora aktivít pre 
separovaný zber 

odpadov  

- zvýšenie objemu recyklovateľného odpadu 
- budovanie zberného dvora  
- výstavba obecnej kompostárne na spracovanie  
  organicky rozložiteľného odpadu zo zelene a  
  vyseparovaného bioodpadu  
- vypracovanie koncepčného zámeru na zavedenie  
  separovaného zberu a ekonomického  
  zhodnocovania komunálnych odpadov  
  

 
 

B4:  
Budovanie  

imidžu obce  
ako centra 

služieb 
v spádovom 

území 
 

 
 
 
 
 
 

B4.1 
Rozvinuté  
sociálne   
služby  

- zlepšenie dostupnosti rôznych druhov sociálnych  
  služieb 
- nové typy sociálnych služieb zameraných na  
  podporu zotrvania fyzických osôb v prirodzenom  
  sociálnom prostredí  
- sociálne služby zamerané na plnenie základných  
  funkcií rodiny a na pomoc pri napájaní na  
  vonkajšie zdroje pomoci   
- rozvoj terénnej komunitnej sociálnej práce  
  v znevýhodnených skupinách a marginalizovaných  
  rómskych komunitách  
- implementácia programov Fondu sociálneho  
  rozvoja  
- podpora zriadenia prepravnej služby  
 

 
 

B4.2 
Podpora  
rozvoja  

zdravotných  
služieb  

- zlepšenie dostupnosti a rozšírenie škály  
  zdravotníckych služieb 
- podpora rozširovania a modernizácie existujúcich  
  zdravotníckych služieb 
- podpora zvyšovania energetickej efektívnosti  
  zdravotníckych zariadení  
- znižovanie environmentálnych dopadov činnosti  
  zdravotníckych zariadení   
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B4.3 
Kvalitnejšie služby 
v oblasti výkonu 
samosprávnych 

funkcií obce 

- rozšírenie kapacít obecného úradu  
- zavedenie  systému pravidelného vzdelávania a  
  profesijného rastu zamestnancov obce 
- realizácia bezbariérových úprav verejných budov    
  (OcÚ, ZS, ZŠ, MŠ, ŠJ, DK) na území celej obce  
- zefektívniť a skvalitniť systém práce obecného  
  úradu vo vzťahu verejnosti  
- verejné stretnutia volených predstaviteľov obce s  
  občanmi 
- pravidelné hodnotenie napĺňania stratégie obce   
  prostredníctvom PHSR 
- vytvorenie funkčného obecného informačného média  
- zriadenie interaktívnej web stránky obce  
- realizácia preventívnych opatrení v oblasti   
  nežiaducich spoločenských javov    
 

 
B4.4 

Podpora rozvoja 
podnikateľských 
aktivít v oblasti 

drobných služieb 

- organizovanie pravidelných stretnutí podnikateľov a  
  zástupcov obce  
- modernizácia rozvodov energií, vody a kanalizácie 
- monitoring voľných nehnuteľností na území obce     
  a ich ponuka rozvoj podnikania v oblasti služieb 
- podpora rozvoja internetizácie obce  
- zriadenie a prevádzkovanie malých predajných miest  
  pre návštevníkov obce, s cieľom predaja výrobkov 
 

 

Prioritná os C:  Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov,                

                           prezentácia obce a spoločenský život 

Špecifické  
ciele  

(priority) 
Opatrenia Aktivity 

 
C1:  

Vyššia  
kvalita  

ľudských  
zdrojov 

C1.1 
Podpora 

systematického 
celoživotného 
vzdelávania 

- premena školy na modernú otvorenú školu  
- zriadenie verejne prístupných internetových bodov  
- vybudovanie knižnice  
- vybudovanie dopravného ihriska 
-  
 

 
C1.2 

Zvyšovanie 
vzdelanostnej 

úrovne 
marginalizovaných 

skupín 
obyvateľstva  

- podpora vzdelávania a prípravy pre trh práce  
- spolupráca pri organizovaní rekvalifikačných  
  kurzov pre nezamestnaných 
- projekty pre programy tzv. druhej šance na    
  dokončenie základnej, strednej školy, resp.    
  odborných kurzov na získanie pracovných  
  zručností 
- poradenstvo a mentoring /podpora schopností,    
  sebavedomia/ pre rodiny a osoby zo sociálne    
  znevýhodneného prostredia  
-  

C2: 
Vytváranie 

podmienok pre 
sociálnu inklúziu 

ohrozených 
skupín 

obyvateľov 

 
C2.1 

Podpora mobility 
pracovnej sily 

získavaním nových 
znalostí  

a zručností 

- vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh  
  práce  
- pravidelne organizovanie búrz pracovných  
  príležitostí 
- vytváranie dočasných pracovných miest na  
  získanie základných pracovných návykov 
- podpora tvorby nový pracovných miest na báze   
  samozamestnávania    
-  
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C2.2 
Podpora 

podnikateľských 
aktivít v oblasti 

výroby a finalizácie 
produktov 

 
 

- nepriame finančné nástroje na podporu začínajúcich  
  podnikateľských subjektov (záruky za úvery,  
  krátkodobé pôžičky, ...) 
- vybudovanie inkubátora pre začínajúcich  
  podnikateľov 
- podpora inovatívnych projektových nápadov a ich    
  propagácie  

C3:  
Vybudovanie 

imidžu obce ako 
centra rozvoja 
mikroregiónu 

 

 
 

C3.1 
Zatraktívnenie  

prostredia obce a 
ponuky kultúrnych, 

športových 
a voľnočasových 

podujatí 
v mikroregióne 

- vypracovanie systému podpory športových a 
  kultúrnych aktivít v náväznosti na obecný rozpočet 
- realizácia nových foriem, druhov a žánrov kultúry 
- podpora zapájania individuálnych športovcov  
  i športových družstiev do postupových súťaží   
- projekt spoločnej mikroregionálnej športovej  
  olympiády  
- údržba a modernizácia športových zariadení  
  a areálov  
- doplnenie chýbajúcich športových zariadení najmä  
  pre vekovú kategóriu 6 – 15 ročných detí  
- vybudovanie dopravného ihriska 
- rekonštrukcia a estetizácia centra obce 
- vybudovanie orientačno-informačného systému –  
  výroba a osadenie informačných propagačných tabúľ  
  a smerových ukazovateľov   
- príprava projektov na rozvoj miestnych iniciatív  
- rekonštrukcia a modernizácia kultúrnospločenských  
  zariadení  
- výstavba verejných hygienických zariadení 
- podpora starostlivosti o chránené prírodné územia 
  a  historické pamiatky v regióne  

C3.2 
Vyššia intenzita 

vzťahov 
s domácimi i  
zahraničnými 
partnerskými 

subjektmi 

- realizácia základných prvkov k systémovému  
  budovaniu imidžu 
- vydávanie informačného bulletinu pre mikroregión  
  ako imidžový materiál  
- vypracovanie programovej ponuky a koncepcie   
  kultúrnych podujatí  
- vypracovanie programovej ponuky a koncepcie  
  športových podujatí  
- vydanie publikácie o minulosti, súčasnosti a  
  budúcnosti obce 

C4:  
Zvýšenie 
intenzity 

kultúrneho 
spoločenského 

života 

 
 
 
 

C4.1 
Podpora 

spoločenských 
a neziskových 

organizácií 

- budovanie inštitucionálnych partnerstiev na lokálnej,  
  regionálnej i medzinárodnej úrovni 
- organizovanie podujatí, ktoré majú charakter  
  kultúrnych tradícií 
- podpora kultúrnej spolupráce s domácimi  
  i zahraničnými partnermi   
- organizovanie tradičných spoločenských podujatí  
- príprava materiálov propagačného a informatívneho  
  charakteru   
- propagácia podujatí v miestnom rozhlase, na web  
  stránke obce i v lokálnych a regionálnych   
  informačných médiách 
- zriadenie Rady mládeže ako iniciatívneho  
  a poradného orgánu   
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2.1.7. Opis rozvojovej stratégie  
územné a odvetvové aspekty rozvoja obce, súlad s relevantnými strategickými dokumentmi, aktivity a monitorovacie indikátory  
  

Prioritná os A : Infraštruktúra obce podporujúca rozvoj podnikateľských aktivít 
a rast ich konkurencieschopnosti 

 
 
 

Priorita  A1:  Eliminácia deficitov dopravnej infraštruktúry 

 

Opatrenie A1.1: Riešenie stavu miestnych komunikácií 

 
Súlad : 
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Regionálny operačný 
program (ROP),  Prioritná os 5 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej 
kapacity regiónov, Opatrenie 5.2 Regenerácia sídiel 
 
Zdôvodnenie :  
Obec Ľubotín je  kohéznym pólom rastu mimo záujmového územia inovačných 
pólov, je teda rozvojovým centrom územia, ktorého napredovanie má vplyv na celé 
okolité územie. Dobrý stav miestnych komunikačných prvkov obce, priamo 
napojených na hlavné cestné ťahy celoštátneho významu, je elementárnym 
predpokladom jej hospodárskeho rastu. Miestne komunikácie v správe obce Ľubotín 
sú nielen v dezolátnom technickom stave, ale nepostačujú ani kapacitne, najmä 
v kontexte rozvoja individuálnej bytovej výstavby a požiadaviek podnikateľských 
subjektov.  
 
Cieľ opatrenia :   
Komplexná rekonštrukcia technického stavu jestvujúcich ciest IV. triedy, verejných 
parkovísk, chodníkov a lávok cez tok rieky Ľubotínka a rozšírenie (výstavba) nových 
kapacít miestnych komunikačných prvkov do lokalít pripravovaných na individuálnu 
bytovú výstavbu a rozvoj podnikateľských aktivít.  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- hodnota pozemkov  
  pre nové  
  komunikačné prvky 
- projektová  
  a technická    
  príprava   
- materiál 
- hodnota práce    
 

- rekonštrukcia miestnej siete cestných komunikácií 
- budovanie miestnych komunikácii do nových lokalít  
  pripravovaných na bytovú výstavbu a rozvoj  
  podnikania    
- rekonštrukcia jestvujúcich miestnych chodníkov  
- výstavba nových chodníkov  
- rekonštrukcia lávok cez Ľubotínku  
- výstavba plošných areálov (centier) s multifunkčným    
  využitím  
- budovanie verejných parkovacích plôch  
 

- počet km, m    
  zrekonštruovaných    
  ciest a chodníkov  
- počet km, m  
  vybudovaných    
  nových ciest  
  a chodníkov  
- počet ks lávok           
  po rekonštrukcii  
- počet m

2
  

  vybudovaných    
  verejných areálov    
  a parkovísk  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
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Opatrenie A1.2: Zvýšenie dopravnej bezpečnosti 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Regionálny operačný program (ROP),  
Prioritná os 5 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov, 
Opatrenie 5.1 Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií zaisťujúcich 
dopravnú obslužnosť regiónu 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),   
 
Zdôvodnenie :  
Cestná infraštruktúra, najmä hlavné cestné ťahy celoštátneho významu podporujúce 
hospodársky rast, mobilitu pracovnej sily a rozvoj podnikateľských aktivít širšieho 
záberu, nemá byť iba technicky kvalitná, ale aj bezpečná. Osobitným problémom 
v obci Ľubotín je štátna cesta I/68, cestný ťah Prešov – Stará Ľubovňa – Bardejov, 
vedúca stredom obce. Frekventovaná doprava po úzkej komunikácii bez chodníkov, 
vedúca v blízkosti školy a školských zariadení a v bezprostrednej blízkosti 
autobusového nástupiska, ohrozuje bezpečnosť chodcov, najmä školopovinných detí 
a cestujúcich verejnou autobusovou dopravou.  Prašnosť, hluk a splodiny výfukových 
plynov znehodnocujú životné prostredie obce.     
 
Cieľ opatrenia :   
Modernizácia dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky 
nezávadné dopravné trasy. 
Zvýšenie bezpečnosti dopravy pre všetkých účastníkov cestnej premávky na 
hlavnom cestnom ťahu obcou, skvalitnenie životných podmienok a zlepšenie 
životného prostredia v obci bez dopadov na kvalitné a rýchle prepojenie území 
cestným ťahom celoštátneho významu s napojením na cestnú sieť Poľska cez 
hraničný priechod Čirč – Leľuchow.   
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- projektová  
  a technická    
  príprava   
- technika a materiál 
- hodnota práce    
 

- osadenie technických prvkov bezpečnosti na    
  hlavnej ceste 
- budovanie chodníkov pre peších a cyklistov okolo   
  hlavného cestného ťahu 
- riešenie možností cestného obchvatu obce  
  

- počet a technická     
  úroveň prvkov  
- počet km, m  
  vybudovaných    
  nových chodníkov  
- počet m

2
  

  vybudovaných    
  verejných areálov    
  a parkovísk  

 
Prijímatelia :  
- Prešovský samosprávny kraj  
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Priorita  A2 : Trvalé zabezpečovanie kvality pitnej vody do všetkých lokalít obce 

 

Opatrenie A2.1: Dobudovanie obecnej vodovodnej siete 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP),  Prioritná os 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a  
protipovodňová ochrana, Opatrenie 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. 
Návrh Programu verejných prác na roky 2008 – 2010, číslo 18 110 7 23, názov : 
Doplnenie vodných zdrojov a dobudovanie infraštruktúry pre Ľubotín.  
  
Zdôvodnenie :  
Zásobovanie obce Ľubotín pitnou vodou sa v súčasnosti zabezpečuje vodovodom 
z vodného zdroja Plaveč a pokrýva cca  65 % odberateľov. Na verejný vodovod nie 
sú pripojené domácnosti na uliciach Na rovni, Železničiarskej, Kapackej a časti 
Hlavnej ul.. Kritická situácia v zásobovaní pitnou vodou je v časti obce Hliník – 
segregovanej rómskej osade, kde sú iba tri vodné zdroje – studne na cca 200 
obyvateľov. Táto časť obyvateľstva je nútená používať vlastné zdroje zväčša 
nekvalitnej  vody,  pretože obecná vodovodná sieť nie je dobudovaná.  
 
Cieľ opatrenia :   
Zvýšenie úrovne zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 
zabezpečenie bezproblémového zásobovania všetkých obyvateľov obce Ľubotín 
kvalitnou pitnou vodou a zlepšenie  starostlivosti o jej kvalitu a  zdroje.  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- materiál 
- práce    
 

- dostavba poslednej etapy vodovodnej siete  
- pripojenie bytových jednotiek a ostatných   
  domácnosti na obecnú vodovodnú sieť  
- rozšírenie vodovodnej siete ako súčasti   
  infraštruktúry pre novú bytovú výstavbu 
- udržiavanie systému starostlivosti kvalitu pitnej vody 

- počet km, m  
  vybudovanej     
  vodovodnej siete  
- počet novo  
  pripojených  
  odberateľov   

 
Prijímatelia :  
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť  
- obec Ľubotín 
 

Opatrenie A2.2 : Diverzifikácia zdrojov pitnej vody 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP),  Prioritná os 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a  
protipovodňová ochrana, Opatrenie 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  
 
Zdôvodnenie :  
V kontexte neustále sa zvyšujúcej spotreby vody, zhoršujúcej sa jej kvality 
a zvyšujúcej ceny je nutné z pohľadu budúcnosti starať sa už teraz o zabezpečenie 
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vlastného zdroja kvalitnej pitnej vody, kapacitne postačujúceho na zásobovanie obce 
prostredníctvom verejnej vodovodnej siete. Pre prípad nepredvídateľných situácii je 
potrebné mať overený zdroj pitnej vody na núdzové zásobovanie.  
 
Ciele opatrenia :   
Zabezpečenie núdzového zásobovania obyvateľstva v prípade havárií, resp. iných 
nepredvídateľných udalostí.  
Zabezpečenie zásobovania obce Ľubotín pitnou vodou z vlastného zdroja v časovom 
horizonte do 10 rokov.  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- práce    
 

- príprava štúdie na vybudovanie vlastného zdroja   
  pitnej vody 
- zabezpečenie zdrojov pitnej vody pre núdzové  
  zásobovanie  

- štúdia  
- kapacita zdrojov   

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
 

Priorita  A3: Vybudovaný  systém kanalizácie  odpadových vôd 

 

Opatrenie A3.1 : Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd   

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP),  Prioritná os 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a  
protipovodňová ochrana, Opatrenie 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych 
odpadových vôd. 
 
Zdôvodnenie :  
Vzhľadom na počet obyvateľov obce a prevádzok hospodárskych subjektov, ktoré na 
území obce vyvíjajú ekonomickú činnosť a dodávku vody prostredníctvom verejných 
vodovodov, je produkcia odpadových vôd na území obce Ľubotín značne vysoká. 
Splaškové vody sú zväčša odvádzané do starých septikov a žúmp. Časť odpadových 
vôd z bytových domov na Ul. na rovni je odvádzaná do malej ČOV, postavenej 
v rámci kolektívnej bytovej výstavby v roku 1978, ktorá kapacitne nepostačuje 
a technologicky je už niekoľko rokov v havarijnom stave. Odpadové vody presakujú 
do pôdy, prenikajú do vodných tokov a zapáchajúce plyny znehodnocujú ovzdušie.      
 
Cieľ opatrenia :   
Zabezpečenie efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd bez negatívnych 
dopadov na životné prostredie v súlade so záväzkami Slovenskej republiky k EÚ. 
Sekundárne aj zvýšenie kvality životného prostredia, kvality povrchových a spodných 
vôd a ovzdušia.  
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Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- hodnota pozemkov  
  pre novú ČOV a  
  kanalizačnú sieť  
 - materiál a práca     

- vybudovanie kompletnej obecnej splaškovej  
  kanalizácie  
- výstavba veľkokapacitnej čističky odpadových vôd 
- likvidácia malej ČOV a obecných žúmp a septikov  
- podpora domácností a firiem pri napájaní sa na     
  verejnú kanalizáciu  

- počet km, m  
  vybudovanej     
  kanalizačnej siete  
- počet napojených  
  ekvivalentov 
- kapacita ČOV  

 
Prijímatelia :  
- Združenie obcí mikroregiónu Minčol /obce Ľubotín, Šarišské Jastrabie, Ďurková,  
   Vislanka/ 
- obec Ľubotín 
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť  
 
 

Priorita  A4 : Vyššia  kvalita vzdelávania a služieb poskytovaných 
školskými zariadeniami   

  

Opatrenie A4.1 : Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry základnej školy    

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Regionálny operačný 
program (ROP), Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich vzdelávacích zariadení za 
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. 
 
Zdôvodnenie :  
Dôsledkom dlhodobého poddimenzovania investícií zo strany predchodcov terajšieho  
zriaďovateľa je technický stav objektov využívaných školou a školskými zariadeniami 
vo veľmi neuspokojivom stave, niektoré časti objektu (strecha, elektrické rozvody, 
rozvody vody a vykurovacieho systému sú havarijnom stave, resp. dávno po dobe 
technickej životnosti.  
Podobne už dlhoročne konštatujeme neuspokojivý stav vnútorného vybavenia, ktoré 
je poznačené morálnou a fyzickou zastaranosťou technických zariadení a vyžaduje 
budovanie odborných a špeciálnych učební. Škola nemá žiadne interiérové ani 
exteriérové telovýchovné objekty.  
Kapacitne už na súčasný počet žiakov nepostačuje a pri pokračujúcom trende 
racionalizácie siete malých škôl sa tento deficit prejaví ešte dominantnejšie.    
Vzhľadom na trendy demografického vývoja v obci a okolitých dedinách, kde 
populačná krivka neklesá, ale súčasne narastá počet  detí – žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, predovšetkým z rómskych komunít (v školskom 
roku 2006/2007 v štyroch základných školách v pôsobnosti Spoločného školského 
úradu Ľubotín  bolo 153 žiakov s mentálnym postihnutím, na základe odporúčaní 
špeciálneho pedagogicko-poradenského zariadenia, zaradených do špeciálnej  triedy 
a ďalších 38 žiakov s ľahším postihnutím bolo z nedostatočných kapacít  špeciálnych 
tried a škôl integrovaných do  bežných tried) sa javí akútna potreba zriadenia 
špeciálnej základnej školy pre deti s mentálnym postihnutím s mikroregionálnou 
pôsobnosťou.  
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Cieľ opatrenia :   
Zabezpečenie kvalitatívnych štandardov miestnej základnej školy s rajonizačnou 
pôsobnosťou aj pre blízke okolité obce, so zreteľom súčasné modernizačné trendy 
vzdelávacieho procesu.  
Zvýšenie kvantitatívnych štandardov (kapacity) školy so zreteľom na postupujúcu 
racionalizáciu siete malých, ekonomicky neefektívnych základných škôl.  
Vybudovanie a zriadenie špeciálnej základnej školy pre deti s mentálnym postihnutím 
s mikroregionálnou rajonizačnou pôsobnosťou v geografickom i administratívnom 
centre šarišskej časti okresu Stará Ľubovňa.    
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- pozemky na  
  výstavbu a objekty   
- materiál a práce  
- know – how    

- rekonštrukcia budovy školy  
- rozšírenie priestorových kapacít základnej školy  
- budovanie odborných a špeciálnych učební  
- výstavba telovýchovného objektu školy  
- podpora zriadenia špeciálnej základnej školy      
  s mikroregionálnou pôsobnosťou  

- počet objektov po 
  rekonštrukcii   
- počet nových  
  učební a objektov 
- kapacita ČOV 
- zriadená ŠZŠ  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- Krajský školský úrad Prešov   
 

Opatrenie A4.2 : Rekonštrukcia a modernizácia školských zariadení   

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Regionálny operačný 
program (ROP), Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich vzdelávacích zariadení za 
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. 
 
Zdôvodnenie :  
Dlhodobým poddimenzovaním investícií zo strany predchodcov terajšieho  
zriaďovateľa je technický stav objektov využívaných školskými zariadeniami vo veľmi 
neuspokojivom stave. Podobne konštatujeme aj zlý stav vnútorného vybavenia, ktoré 
je poznačené morálnou a fyzickou zastaranosťou.   
Školské stravovacie zariadenie (kuchyňa a jedáleň), slúžiace pre potreby cca 300 
denných stravníkov, je zriadené v suterénnych priestoroch objektu materskej školy. 
Napriek vloženým investíciám nevyhovuje kapacitným ani hygienickým potrebám. 
V obci i v okolitých dedinách je zo strany rodičovskej verejnosti značný dopyt po 
výchovno-vzdelávacom zariadení poskytujúcom služby deťom i mládeži v oblasti 
záujmovo-vzdelávacej činnosti a zabezpečujúce voľnočasové aktivity pre túto 
skupinu obyvateľstva.  
 
Ciele opatrenia :   
Zabezpečenie kvalitatívnych a kvantitatívnych štandardov jestvujúcich školských 
zariadení.  
Rozšírenie a skvalitnenie služieb školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce.   
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Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- objekty   
- materiál a práce  
- know – how    

- vybudovanie nového školského stravovacieho  
  zariadenia  
- rekonštrukcia objektov materskej školy  
- zriadenie centra záujmovej činnosti (CZČ) 
 

- počet nových  
  objektov 
- počet objektov po 
  rekonštrukcii   
- zriadené CZČ 

 

Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
 

Priorita  A5 : Rozvoj individuálnej bytovej výstavby a ostatnej  
občianskej vybavenosti 

 

Opatrenie A5.1 : Podpora bytovej výstavby a modernizácie bytového fondu    
 

Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Regionálny operačný program (ROP),  
Prioritná os 5 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov, 
Opatrenie 5.2 Regenerácia sídiel 
 

Zdôvodnenie :  
 Vzhľadom na fakt, že obec Ľubotín je z pohľadu rozvojového potenciálu (lokalizácia 
a dostupnosť, vybudovaná infraštruktúra a občianska vybavenosť) kohéznym pólom 
rastu mimo záujmového územia najbližších inovačných pólov (Bardejov 37 km, 
Prešov 47 km,   Sabinov 35 km, Stará Ľubovňa 20 km) je teda najvýznamnejším 
rozvojovým mikroregionálnym centrom územia, ktorého napredovanie v oblasti 
rozvoja bytovej výstavby má významný vplyv na celé okolité územie.  V kontexte 
s možnosťami rozvoja mikroregiónu a  záujmu, najmä mladých ľudí z obce i okolia 
o výstavbu rodinných domov, je podpora rozvoja bývania a modernizácie bytového 
fondu v obci vážnym faktorom jej sociálneho a ekonomického rozvoja.   
 

Ciele opatrenia :   
Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby, podpora modernizácie technického 
stavu bytových domov a regenerácia rómskeho osídlenia.   
Príprava novej lokality obce na výstavbu 67 rodinných domov – architektonická 
štúdia novej obytnej zóny, projektová dokumentácia verejných stavieb a výstavba 
základných stavebných štruktúr (cesty, chodníky, vodovodná  a kanalizačná sieť, 
energetické siete, verejná zeleň a priestranstvá).  
 

Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- hodnota pozemkov  
  pre novú lokalitu   
 - materiál a práca     

- majetkové vysporiadanie stavebných pozemkov  
  vo vybraných nových lokalitách  
- výstavba prístupových komunikácií k parcelám  
- vybavenie nových lokalít rozvodmi a prípojkami   
  inžinierskych sietí  
- podpora zlepšenia stavebno - technického stavu   
  viacbytových domov (zatepľovanie, obnovy fasád) 

- počet stavebných     
  vysporiadaných  
  parciel  
- počet vybavených  
  parciel 
- počet modernizo-    
  vaných  domov  
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Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- Spoločenstvá vlastníkov bytov – individuálni vlastníci bytových jednotiek 
- fyzické osoby – stavebníci    
 

Opatrenie A5.2 : Budovanie zariadení sociálnych služieb 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Regionálny operačný program (ROP),  
Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately, Opatrenie 2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych služieb a 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  a obstaranie ich vnútorného zariadenia 
a Opatrenie  2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení 
sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za účelom zvýšenia 
kvality nimi poskytovaných služieb 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),   
Koncepcia štátneho fondu rozvoja bývania  
 
 
Zdôvodnenie :  
V obci a jej blízkom okolí (v spádovom území s cca 10 000 obyvateľmi) nie sú žiadne  
kapacity siete zariadení sociálnych služieb.  V súvislosti  s posunom v demografickej 
štruktúre obyvateľstva smerom k vysokému zastúpeniu v produktívnom 
a poproduktívnom veku a existenciou marginalizovaných skupín obyvateľstva 
žijúcich, prevažne v početne silných komunitách obývajúcich segregované rómske 
osady, sa potreba budovania zariadení sociálnych služieb, najmä v kontexte ich 
dostupnosti, javí ako minimálny štandard občianskej vybavenosti územia.  
 
 
Cieľ opatrenia :   
Zlepšenie prístupu obyvateľstva vidieka k primeranej sociálnej starostlivosti 
a službám sociálno-právnej ochrany a rozšírenie rôznorodosti spektra poskytovaných 
sociálnych služieb.   
 
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- pozemok na   
  výstavbu    
- objekty na  
  rekonštrukciu  
- materiál a práca     

- participácia obce na výstavbe zariadenia  
  sociálnych služieb – domova sociálnych služieb   
- podpora budovania bytov s nižším štandardom    
  pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva 
- dobudovanie komunitného centra (SOCIO   
  centrum Ľubotín) 
  

- vybudované  
  zariadenie soc.  
  služieb  
- počet bytov s  
  nižším štandardom  
- dobudované  
 komunitné centrum   

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
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Opatrenie A5.3 : Budovanie a starostlivosť o zariadenia ostatnej  
občianskej vybavenosti 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Regionálny operačný program (ROP),  
Prioritná os 5 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov, 
Opatrenie 5.2 Regenerácia sídiel 
 
Zdôvodnenie :  
Obec nemá pre potreby svojich občanov žiadnu vhodnú funkčnú budovu, ktorá by 
slúžila na kultúrno-spoločenské a osvetové aktivity. Budova bývalého kultúrneho 
domu je zakonzervovaná ako stavba, na ktorej sa začala komplexná rekonštrukcia. 
Stavebné práce však z nedostatku finančných zdrojov už niekoľko rokov stagnujú 
a objekty budovy chátrajú.   
 
Cieľ opatrenia :   
Dobudovaním občianskej infraštruktúry zabezpečiť zlepšenie prístupu obyvateľstva 
ku kvalitnejšiemu kultúrnemu a spoločenskému životu a voľnočasovým aktivitám. 
Zvýšenie štandardu služieb poskytovaných obcou.  Zníženie energetickej náročnosti 
verejného osvetlenia.  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- objekty na  
  rekonštrukciu  
- materiál a práca     

- vybudovanie objektov polyfunkčného centra obce  
  (amfiteáter, spoločenská sála, kuchyňa a jedáleň,  
  verejné internetové body, priestory na vzdelávacie  
  a kurzové aktivity, komunitné centrum, kluby, ...)     
- rekonštrukcia verejného osvetlenia  
  

- vybudované  
  polyfunkčné      
  centrum  
- miera úspory  
  energie v Sk  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
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Prioritná os B : Kvalita životného prostredia a efektívnosť verejných  
služieb obyvateľstvu 

 
 
 

Priorita  B1:  Regenerácia prírodného a ochrana   životného prostredia 

 

Opatrenie B1.1: Zlepšenie prírodného prostredia obce a zvýšenie  
jej estetickej hodnoty   

 
Súlad : 
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP),  Prioritná os 4 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, 
Opatrenie 4.3 Informačné a propagačné aktivity 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),   
 
Zdôvodnenie :  
V intraviláne obce, no najmä v okolitej poľnohospodárskej krajine je veľmi nízky 
podiel drevinnej vegetácie (kríkov a stromov). Nedostatok drevín, či už lesných alebo 
nelesných, v spojitosti s veľmi nízkou, temer žiadnou poľnohospodárskou produkciou 
rastlinnej výroby,  znižuje estetickú hodnotu prírodného prostredia obce. V konečnom 
dôsledku, deficit drevinnej vegetácie v krajine má vplyv aj na kvalitu životného 
prostredia, najmä na jeho regeneračnú schopnosť.   
 
Cieľ opatrenia :   
Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane 
spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami – poľnohospodármi, 
lesnými hospodármi, záhradkármi, ... (pomocou propagačných a vzdelávacích 
materiálov, vzdelávacích seminárov pre vlastníkov, resp. nájomcov pôdy).  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- know – how  
- projektová  
  a technická    
  príprava   
- materiál a práca 
 

- zvýšenie podielu nelesnej drevinnej vegetácie  
  v intraviláne i v poľnohospodárskej krajine 
- vypracovanie a realizácia projektu výsadby uličných   
  stromoradí  
- aktuálne informovanie  verejnosti o potenciálnych   
  dopadoch projektov na životné prostredie 
- ochrana nosných prvkov estetickej kvality (parky,  
  aleje, vetrolamy, chránené stromy) 
 

- výmera zvýšeného  
  podielu drevinnej  
  vegetácie  
- vypracované  
  dokumenty 
- počet metrov  
 uličných stromoradí  
- počet ochranných  
  opatrení   

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
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Opatrenie B1.2 : Systémové úpravy verejných priestranstiev so zapojením 
občanov 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Regionálny operačný 
program (ROP),  Prioritná os 5 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej 
kapacity regiónov, Opatrenie 5.2 Regenerácia sídiel 
Koncepcia ochrany prírody a krajiny  
 
Zdôvodnenie :  
Súčasný stav zelene na verejne prístupných priestranstvách vyžaduje značné 
kvalitatívne i kvantitatívne revitalizačné a regeneračné zásahy. Starostlivosť 
o verejnú zeleň sa doposiaľ obmedzovala iba na kosenie časti trávnatých porastov. 
Absentuje starostlivosť o nelesné – dreviny, chýbajú účelovo zriadené polyfunkčné 
oddychové zóny na báze  multikultúrnych bylín a drevín.  
 
Cieľ opatrenia :   
Vytvorenie a udržanie ekologickej stability územia zvýšením množstva a kvality 
verejnej zelene a vytvorením stabilizujúcich biocentier. Vypracovanie koncepcie 
permanentnej starostlivosti o verejnú zeleň s aktívnou participáciou obyvateľstva.  
  
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- objem finančných  
  prostriedkov 
- pozemky na  
  zvýšenie podielu  
  zelene 
- projektová  
  a technická    
  príprava   
- materiál a práca 
 

- vybudovanie oddychových zón s bariérami zelene  
  proti hluku, prachu a vetru  
- vytypovanie vhodných lokalít pre náhradnú výsadbu  
  zelene za zeleň zabratú výstavbou 
- permanentná starostlivosť o verejné priestranstvá            
  a ich pravidelná údržba 
 

- počet  nových  
  oddychových  
- výmera lokalít v m

2
 

  záväzne určených   
  pre náhradnú   
  výsadbu  
- vypracovaná   
  koncepcia  
  starostlivosti    
  o zeleň v obci   

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín  
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
 
 
 

Opatrenie B1.3 : Podpora rozvoja turistických cyklotrás a využívania  
vodných plôch    

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Znalostná ekonomika 
(OP ZE), Prioritná os 1 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb 
prostredníctvom inovácií, Opatrenie 1.5 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného 
ruchu 
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Zdôvodnenie :  
Územie obce Ľubotín ako aj blízkych susedných obcí je v súčasnosti oblasťou bez 
akéhokoľvek  stupňa rozvinutia cestovného ruchu. Lokalita v šarišskej časti okresu 
Stará Ľubovňa, v doline rieky Poprad, s rozsiahlymi vodnými plochami po ťažbe 
štrkov a pieskov, historickými i prírodnými pamiatkami, lokalizovanými v katastroch 
obcí Čirč, Orlov, Plaveč, Ľubotín a s blízkym hraničným železničným i cestným 
priechodom do Poľska, má dobré predpoklady na rozvoj nenáročného cestovného 
ruchu na báze cykloturistiky, pešej turistiky, náučných chodníkov, originálnych 
atrakcií,  vodných športov, športového rybárčenia  a sprievodných aktivít  a služieb.  
 
Cieľ opatrenia :   
Zatraktívnenie mikroregiónu rozvojom existujúceho potenciálu cestovného ruchu 
prostredníctvom podpory spoločných projektov na báze partnerskej spolupráce obcí, 
mimovládnych a spoločenských organizácii i hospodárskych subjektov.  
 
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
  budovania  
  partnerstva  
- projektová  
  a technická    
  príprava   
- materiál a práca 
 

- podpora rozvoja partnerskej spolupráce  
- zapojenie sa do projektu budovania turistických  
  cyklotrás  
- podpora výstavby cyklistických chodníkov 
- podpora vypracovania štúdie na využívanie  
  vodných plôch po ťažbe štrkopieskov na rozvoj  
  cestovného ruchu, rybárstva a vodných športov 
-  
 

- počet účelových  
  partnerstiev  
- dĺžka trás v km 
- vypracovaná     
  štúdia na spoločné  
 využívanie vodných  
 plôch  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- mimovládne a spoločenské organizácie  
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
 
 

 
Priorita  B2 :  Intenzívnejšia ochrana vôd a ovzdušia 

 
 
 
 

 

Opatrenie B2.1 : Starostlivosť o povrchové vodné toky, zvýšenie 
protipovodňovej ochrany 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP),  Prioritná os 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a  
protipovodňová ochrana, Opatrenie 1.3 Zabezpečenie komplexnej ochrany územia 
SR pred povodňami 
Program protipovodňovej ochrany SR,  
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Zdôvodnenie :  
Obcou Ľubotín preteká potok Ľubotínka, ktorý odvádza vody prítokov z rozsiahleho 
zberného územia, od orografickej rozvodnice – hranice hlavných európskych povodí, 
do rieky Poprad. Následkom prívalových vôd často dochádza k zaplavovaniu určitých 
lokalít, čoho dôsledkom je poškodzovanie majetku občanov a obce. Realizácia 
pravidelných preventívnych protipovodňových opatrení je nutná na celom toku 
Ľubotínky v katastri obce, ako aj  na všetkých jej prítokoch.    
 
Ciele opatrenia :   
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva a zlepšenie ochrany majetku vo vlastníctve 
fyzických a právnických osôb.  
Systematickou realizáciou aktivít zvýšiť povedomie občanov obce v oblasti 
starostlivosti o životné prostredie.  
Realizáciou aktivít zvýšiť kvalitu vôd vo vodných tokoch a zlepšiť podmienky života 
ich biotopov.  
 
 
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- organizačné  
  know – how  
- práca 
 

- zabezpečenie pravidelného odstraňovania nečistôt z   
  toku Ľubotínky a všetkých jej prítokov 
- zabezpečenie odstránenia znečistenia   
  bezprostredného okolia vodných tokov 
- odstraňovanie náletových drevín z vodných tokov,    
  súčasť prevencie pred následkami prívalových vôd  
- realizácia systému aktivít protipovodňovej ochrany  
  pred prívalovými vodami    
 

- počet vyčistených    
  tokov v metroch  
- plocha vyčistených  
  brehov v m

2 
  

- aktualizovaný  
  systém aktivít  
  protipovodňovej  
  ochrany  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- Slovenská vodohospodárska správa – Povodie Dunajca Popradu  
- Štátne lesy Slovenskej republiky 
- Urbárna  spoločnosť    
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
 

Opatrenie B2.2 : Zlepšenie kvality a hospodárenia s pitnou vodou 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP),  Prioritná os 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a  
protipovodňová ochrana, Opatrenie 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou  
 
Zdôvodnenie :  
Obec má pomerne vysoký stupeň napojenia inštitúcií, ekonomických subjektov a 
domácností na verejnú vodovodnú sieť. Z toho vyplýva aj zodpovednosť obce za 
kvalitu dodávanej pitnej vody a efektívne hospodárenie s ňou. Dodávaná pitná voda 



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĽUBOTÍN NA OBDOBIE 2007 - 2013 
TVORBA DOKUMENTU SPOLUFINANCOVANÁ EURÓPSKOU ÚNIOU 

 53 

má vysoký stupeň mineralizácie. Obec nemá vypracovaný vlastný účinný systém 
monitoringu kvality a spotreby pitnej vody.     
 
Ciele opatrenia :   
Zlepšenie a zvýšenie úrovne zásobovania obyvateľstva pitnou vodou z verejných 
vodovodov. Zvýšenie podielu spotreby úžitkovej vody na technické účely.  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca 
 

- demineralizácia pitnej vody už u jej dodávateľa 
- monitoring kvality dodávanej pitnej vody  
- dlhodobý monitoring spotreby pitnej vody 
- podpora šetrenia pitnej vody a jej náhrady  
  úžitkovou vodou všade, kde je to možné vhodnými  
  technickými a legislatívnymi opatreniami 
 

- stupeň kvality  
  pitnej vody 
- spotreba pitnej  
  vody na obyvateľa  
- rast spotreby  
  úžitkovej vody  
  na obyvateľa   

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- dodávateľ pitnej vody – obec Plaveč   
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
 

Opatrenie B2.3 : Podpora zavádzania technológií znižujúcich  
znečistenie ovzdušia 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP),  Prioritná os Prioritná os 2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a 
minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory 
obnoviteľných zdrojov energie, Opatrenie 2.1 Ochrana ovzdušia 
Energetická koncepcia SR 
 
Zdôvodnenie :  
V obci sú iba malé zdroje znečistenia ovzdušia, zabezpečujúce výrobu dodávku tepla 
do objektov. V posledných piatich rokoch, v súvislosti s ukončením plynofikácie obce, 
došlo k podstatným zmenám v palivovej základni spočívajúcej z prechodu od 
fosílnych palív na zemný plyn.  Avšak v súvislosti s vývojom cien energií 
a postupným vyprázdňovaním neobnoviteľných zdrojov,  je zo strategického aspektu 
potrebné postupne diverzifikovať energetické vstupy, predovšetkým na báze zdrojov 
obnoviteľných.  
 
Ciele opatrenia :   
Udržanie a zlepšovanie kvality ovzdušia.   
Postupná diverzifikácia energetických zdrojov v kontexte so zachovanou, resp. 
zlepšenou kvalitou ovzdušia a pri súčasne  nezníženom životnom komforte.       
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Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca a materiál  
 

- vypracovanie energetickej koncepcie obce 
- zavádzanie a podpora zavádzania nových  
  technológií na zníženie znečisťovania ovzdušia  
- podpora zavádzania a zavádzanie obnoviteľných   
  zdrojov energie 
- podpora zavádzania alternatívnych ekologických   
  foriem vykurovania 
- zmeny palivovej základne zdrojov tepelnej energie  
  s akcentom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje 
- vybudovanie bariér zelene, ako prachových filtrov,  
pozdĺž frekventovaných komunikácií  

- vypracovaná  
  energetická  
  koncepcia obce  
- počet objektov  
  so zmenenou  
  palivovou    
  základňou 
- počet m zelených   
  bariér    

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
 

 
Priorita  B3 :  Efektívnejšie odpadové hospodárstvo  

 
 
 
 
 
 
 

 

Opatrenie B3.1 : Likvidácia starých environmentálnych záťaži a účelová 
rekultivácia plôch 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP), Prioritná os 3 Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 3.4 Nakladanie s 
vybranými druhmi nebezpečných odpadov a Opatrenie 3.5 Odstraňovanie 
environmentálnych záťaží a uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov ;   
Operačný program Regionálny operačný program (ROP),  Prioritná os 5 Podpora 
konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov, Opatrenie 5.2 Regenerácia 
sídiel – regenerácia rómskych osídlení 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),   
 
Zdôvodnenie :  
Na území obce sa nachádza niekoľko nelegálnych skládok prevažne tuhého 
domáceho odpadu (najrozsiahlejšia v segregovanom  rómskom osídlení – uprostred 
osady Hliník) a pozostatky nebezpečných látok ( prestárle prípravky na ochranu 
rastlín, insekticídy,  PCB a podobne ) v areáli bývalého poľnohospodárskeho 
družstva. Nekontrolované skládky odpadu zhoršujú kvalitu životného prostredia, 
ohrozujú spodné vody, sú potenciálnym zdrojom nebezpečných nákaz, blokujú 
plochy pozemkov na iné využitie, ... .      
 
Ciele opatrenia :   
Zlepšenie kvality životného prostredia a zvýšenie povedomia ľudí pri nakladaní 
s odpadmi. Eliminácia potenciálnych zdrojov nebezpečných látok, zdravie a život 
ohrozujúcich.  
Kontinuita v projektoch revitalizácie rómskych osídlení.  
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Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- organizačné  
  know – how  
- práca a materiál  
 

- likvidácia a rekultivácia nelegálnych skládok  
  odpadu na starej Plavečskej ceste a na Hliníku 
- lokalizácia, monitoring a postupné odstránenie   
  starých skládok nebezpečných látok z areálu     
  bývalého poľnohospodárskeho družstva 
- motivácia  verejnosti a producentov odpadu k  
  hospodárnemu a environmentálne správnemu  
  nakladaniu s odpadom 

- počet nelegálnych  
  odstránených   
  skládok   
- počet   
  zrealizovaných    
  informačných  
  kampaní  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
 
 

Opatrenie B3.2 : Podpora aktivít pre separovaný zber odpadov 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Životné prostredie 
(OP ŽP),  Prioritná os 3 Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 3.2 Podpora aktivít v 
oblasti separovaného zberu a Opatrenie 3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie 
odpadov.  
Operačný program Znalostná ekonomika (OP ZE), Prioritná os 1 Podpora 
konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií, Opatrenie 1.4 
Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike – vo väzbe na zámer č 2  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),   
 
Zdôvodnenie :  
Obec je zapojená do systému separácie odpadov, ktorý zabezpečuje firma EKOS, s. 
s r. o. Stará Ľubovňa. Podiel využívaného komunálneho odpadu je však veľmi nízky 
a na území obce ani v blízkom okolí sa odpadové suroviny nezhodnocujú. So 
zvyšujúcim sa objemom odpadov, s prijatím sprísnených legislatívnych noriem EÚ 
a s nutnosťou recyklácie odpadov najmä vo väzbe na ochranu prírody a diverzifikáciu 
energetických zdrojov, je potrebné investovať do rozvoja infraštruktúry odpadového 
hospodárstva.     
 
Ciele opatrenia :   
Zvýšenie podielu vyseparovaných odpadov so zámerom  postupného prechodu ich 
zhodnocovania a využívania na území obce Ľubotín.   
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr. 
- pozemok zberný  
 dvor a kompostáreň   
- know – how  

- zvýšenie objemu recyklovateľného odpadu 
- budovanie zberného dvora  
- výstavba obecnej kompostárne na spracovanie  
  organicky rozložiteľného odpadu zo zelene a  

- objem recyklov.  
  odpadu v tonách  
- vybudovaný  
  zberný dvor    
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- práca a materiál  
 
 

  vyseparovaného bioodpadu  
- vypracovanie koncepčného zámeru na zavedenie  
  separovaného zberu a ekonomického  
  zhodnocovania komunálnych odpadov  

  a kompostáreň   

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
 

Priorita  B4 :  Budovanie imidžu obce ako centra služieb  
v spádovom území 

 
 
 
 
 
 
 

 

Opatrenie B4.1 : Rozvinuté sociálne služby 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Ľudské zdroje (OP 
ĽZ), Prioritná os 2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.2 
Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb, opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb s osobitným 
zreteľom na marginalizované rómske komunity ; Opatrenie 2.4 Podpora zosúladenia 
rodinného a pracovného života a starostlivosti o malé deti 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),   
 
Zdôvodnenie :  
V súvislosti so zvyšovaním počtu obyvateľstva, odkázaného na sociálnu pomoc,  
žijúceho prevažne v početne silných rómskych komunitách ako aj  s pribúdaním 
rôznych foriem a stupňov marginalizácie, je potrebné zamerať pozornosť na 
zavádzanie nových typov sociálnych služieb, ktorých cieľom je podpora zotrvania 
klientov v prirodzenom rodinnom a širšom sociálnom prostredí, podpora  
sebestačnosti rodín osobitne  rodín s malými deťmi,  realizovanie nízkoprahových 
aktivít pre rôzne marginalizované skupiny so zvláštnym zreteľom na marginalizované 
rómske komunity.  
V kontexte vývoja demografickej štruktúry obyvateľstva smerom k vysokému 
zastúpeniu v produktívnom a poproduktívnom veku a nárastom počtu osamelo 
žijúcich prestárlych  ľudí, o ktorých sa z rôznych dôvodov nemá kto starať, je nutné 
popri službách ambulantného charakteru zabezpečovať aj sociálne služby 
pobytového charakteru.  
  

 
Ciele opatrenia :   
Utvárať podmienky na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností fyzických osôb a ich 
rodín viesť samostatný život, podporovať ich integráciu do spoločnosti a predchádzať 
sociálnemu vylúčeniu fyzických osôb a ich rodín  prostredníctvom sociálnych služieb 
a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 
Vytvorenie infraštruktúrnych a inštitucionálnych podmienok na rozvoj adekvátnej 
starostlivosti  o marginalizované skupiny obyvateľstva a jednotlivcov s regionálnou 
pôsobnosťou.  
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Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- organizačné  
  know – how  
- práca a materiál  
 

- zlepšenie dostupnosti rôznych druhov sociálnych  
  služieb 
- nové typy sociálnych služieb zameraných na  
  podporu zotrvania fyzických osôb v prirodzenom  
  sociálnom prostredí  
- sociálne služby zamerané na plnenie základných  
  funkcií rodiny a na pomoc pri napájaní na  
  vonkajšie zdroje pomoci   
- rozvoj terénnej komunitnej sociálnej práce  
  v znevýhodnených skupinách a marginalizovaných  
  rómskych komunitách  
- implementácia programov Fondu sociálneho  
  rozvoja  
- podpora zriadenia prepravnej služby  

- počet fungujúcich  
  druhov sociálnych  
  služieb  
- počet   
  poskytnutých  
  poradenstiev  
- počet aktivít  
  terénnej sociálnej  
  práce  
- počet projektov  
  v rámci FSR  
- kapacitná  
  vyťaženosť  
  prepravnej služby  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- Združenie obcí mikroregiónu Minčol 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného alebo  
  živnostenského zákonníka  
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
 

Opatrenie B4.2 : Podpora rozvoja zdravotných služieb 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Ľudské zdroje (OP 
ĽZ), Prioritná os 2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.2 
Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb, opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb ;  
Operačný program Regionálny operačný program (ROP), Prioritná os 3 Infraštruktúra 
regionálnych zdravotníckych zariadení, Opatrenie 3.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a 
modernizácia existujúcich zdravotníckych zariadení a obstaranie minimálneho 
vnútorného vybavenia;  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK)  
 
Zdôvodnenie :  
Kvalita a dostupnosť poskytovaných služieb je dlhodobo poznačená nedostatkom 
investícií zo strany zriaďovateľov. Dôsledkom je neuspokojivý technický stav veľkého 
počtu budov, ich značne vysoká bariérovosť, existencia vysokých prevádzkových 
nákladov a následné rušenie  prevádzok zdravotníckych zariadení.  
Stav hmotnej infraštruktúry v zdravotníctve nespĺňa v súčasných podmienkach SR 
bezpečnostné a hygienické štandardy a smernice EÚ pre ochranu pacientov a 
zdravotníckeho personálu a neumožňuje poskytovať kvalitnú, teritoriálne a finančne 
dostupnú a na báze moderných liečebných postupov a zdravotníckych techník 
založenú zdravotnú starostlivosť. 
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Cieľ opatrenia :   
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti požadovanej kvalitatívnej a kvantitatívnej 
úrovne v súlade s minimálnymi štandardmi vybavenosti obcí. 
Kvalitatívne zlepšenie úrovne poskytovania zdravotníckych služieb prostredníctvom 
zlepšenia technického a kvalitatívneho stavu prevádzkovaných objektov a zníženia 
energetickej a environmentálnej náročnosti prevádzky budov zdravotníckych 
zariadení.  
 

Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca a materiál  
 
 

- zlepšenie dostupnosti a rozšírenie škály  
  zdravotníckych služieb 
- podpora rozširovania a modernizácie existujúcich  
  zdravotníckych služieb 
- podpora zvyšovania energetickej efektívnosti  
  zdravotníckych zariadení  
- znižovanie environmentálnych dopadov činnosti  
  zdravotníckych zariadení   

- počet nových  
  zdrav. služieb   

 

Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- fyzické a právnické osoby oprávnené na poskytovanie  zdravotnej starostlivosti  
 

Opatrenie B4.3 : Kvalitnejšie služby v oblasti výkonu samosprávnych 
 funkcií obce 

 

Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Ľudské zdroje (OP 
ĽZ), Prioritná os 2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.5 
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a neziskových organizácií ;  
Operačný program Znalostná ekonomika (OP ZE)  
Prioritná os 2 Informatizácia spoločnosti Opatrenie 2.1 Efektívna elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb; Opatrenie 2.3 Zvýšenie prístupnosti k 
širokopásmovému internetu 
 

Zdôvodnenie :  
Rozvoj inštitucionálnej kapacity a zlepšenie kvality verejnej správy je nevyhnutný 
nielen pre efektívnejšie pôsobenie v medzisektorových partnerských vzťahoch 
s verejným a súkromným sektorom a kvalitnejší proces vytvárania verejných politík, 
ale aj pre rozširovanie agendy verejnej správy v súvislosti s postupným presúvaním 
kompetencií zo štátnej správy na samosprávu obcí, miest a VÚC.  
 

Cieľ opatrenia :   
Zefektívnenie a rozšírenie ponuky služieb občanom, zlepšenie ich dostupnosti 
a zvýšenie kvality služieb v oblasti správy vecí verejných.    
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca a materiál  

- zavedenie  systému pravidelného vzdelávania a  
  profesijného rastu zamestnancov obce 
- realizácia bezbariérových úprav verejných budov    

- počet  
  zamestnancov,     
  účastníkov  
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  (OcÚ, ZS, ZŠ, MŠ, ŠJ, DK) na území celej obce  
- zefektívniť a skvalitniť systém práce obecného  
  úradu vo vzťahu verejnosti  
- verejné stretnutia volených predstaviteľov obce s  
  občanmi 
- pravidelné hodnotenie napĺňania stratégie obce   
  prostredníctvom PHSR 
- vytvorenie funkčného obecného informačného média  
- zriadenie interaktívnej web stránky obce  
- realizácia preventívnych opatrení v oblasti   
  nežiaducich spoločenských javov    

  vzdelávania   
- počet verejných  
  budov bez bariér   
- počet verejných  
  zhromaždení  
- zriadená web  
  stránka obce  
- počet vydaných    
  inf. bulletinov  

 

Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
 

Opatrenie B4.4 : Podpora rozvoja podnikateľských aktivít v oblasti  
drobných služieb 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Ľudské zdroje (OP 
ĽZ), Prioritná os 1 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb 
prostredníctvom inovácií, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery formou 
nepriamej pomoci; Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov; 
Opatrenie 1.5 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu;  
 

Zdôvodnenie :  
Je potrebné  ďalej vytvárať podmienky pre budovanie  infraštruktúry nevyhnutnej pre 
zriadenie nových podnikateľských aktivít v oblasti služieb a služieb súvisiacich s rozvojom 
finalizácie výrobkov priamo v regióne. Napomáhať podnikateľskej sfére  prezentovať sa na 
trhu budovať ich imidž, a tým i vlastný imidž obce.   
 

Cieľ opatrenia :   
Vytváraním podmienok podporujúcich rozvoj podnikateľských aktivít, rozšíriť 
a skvalitniť služby, generovať podmienky na tvorbu nových pracovných príležitostí, 
zlepšiť sociálne  a ekonomické postavenie obyvateľstva a prispieť k imidžu obce ako 
centru služieb v spádovom území.      
 

Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- práca a materiál  
- know – how  
 
 

- organizovať pravidelné stretnutia podnikateľov a  
  zástupcov obce  
- modernizácia rozvodov energií, vody a kanalizácie 
- monitoring voľných nehnuteľností na území obce     
  a ich ponuka rozvoj podnikania v oblasti služieb 
- podpora rozvoja internetizácie obce  
- zriadenie a prevádzkovanie malých predajných miest  
  pre návštevníkov obce, s cieľom predaja výrobkov 
 

- tematický plán a  
  počet stretnutí  
- počet jednotiek   
  zmodernizovaných  
  rozvodov      
- počet pripojených  
  ekvivalentov  
- právna a technická  
  realizácia    

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného  
  alebo  živnostenského zákonníka, registrované na území SR 
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Prioritná os C : Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov, prezentácia obce  
a spoločenský život 

 
 
 

 
Priorita  C1 :  Vyššia kvalita ľudských zdrojov  

 
 
 
 
 
 
 

 

Opatrenie C.1.1 : Podpora systematického celoživotného vzdelávania 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Ľudské zdroje (OP 
ĽZ), Prioritná os 1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť, Opatrenie 1.1 
Premena tradičnej školy na modernú (základné školy, stredné školy) ; Opatrenie 1.3 
Implementácia stratégie celoživotného vzdelávania v učiacej sa spoločnosti 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),    
 
Zdôvodnenie :  
Výchova a vzdelávanie patria medzi najvýznamnejšie a trvalé priority. Sú zdrojom 
dlhodobej konkurencieschopnosti jednotlivcov i spoločenských komunít. V tomto 
kontexte je potrebné realizovať podporu smerom k aktívnemu ovládaniu cudzích 
jazykov a vyučovaniu pomocou informačných technológií. Je potrebné zvýšiť 
starostlivosť o ľudské zdroje v školstve prostredníctvom zlepšovania spoločenského 
postavenia a sociálneho statusu učiteľa a umožňovania efektívneho celoživotného 
vzdelávania pedagogickým zamestnancom. Výsledkom premeny tradičnej školy na 
modernú musí byť celková zmena od vyučovania učiteľom k učeniu sa žiaka, od 
memorovania informácií smerom k schopnosti ich získavať, vyhodnocovať a 
využívať.  
 
Cieľ opatrenia :   
Dominantným cieľom je premena tradičnej školy na modernú učiacu sa komunitu. To 
znamená prejsť od  odovzdávania encyklopedických vedomostí žiakovi ku 
komplexnému rozvoju jeho osobnosti; od vyučovania k učeniu sa; od pasivity žiaka k 
aktivite, samostatnosti, tvorivosti, prežívaniu práce žiaka; od klasického učiteľa k 
učiteľovi-poradcovi; od orientácie na priemerného žiaka k diferencovanému  a 
individuálnemu prístupu k žiakom; od frontálnosti práce žiakov ku kooperatívnosti 
žiakov a projektovo-orientovanému vyučovaniu; od izolovaných predmetov k ich 
integrácii; od kriedy a tabule k aktívnemu využívaniu IKT vo vyučovaní; od dôrazu na 
obsah učiva k dôrazu na celý proces vyučovania. 
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca a materiál  
- pozemok na  
  výstavbu  
  dopravného ihriska   

- premena školy na modernú otvorenú školu  
- zriadenie verejne prístupných internetových bodov  
- vybudovanie knižnice  
- vybudovanie dopravného ihriska 
 

- vypracovaná  
  koncepcia  
  otvorenej školy 
- počet pedagógov  
  zapojených do  
  kariérneho rastu   
- počet bodov 
  internetu 
- dopravné ihrisko   
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Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
- Základná škola s materskou školou Ľubotín  
 

Opatrenie C.1.2 : Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných  
skupín obyvateľstva 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Ľudské zdroje (OP 
ĽZ), Prioritná os 1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť, Opatrenie 1.4 
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rizikových skupín s osobitným zreteľom na 
marginalizované rómske komunity;  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),    
 
Zdôvodnenie :  
Podstata problémov osôb pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a 
marginalizovaných komunít, má spoločensko-ekonomický charakter. Kľúčové 
problémy  tejto minority sú spojené s nízkou vzdelanostnou úrovňou, vysokou mierou 
nezamestnanosti, chudobou, sociálnym vylúčením a zabránením rovného prístupu k 
možnostiam ľudského aj ekonomického rozvoja.  
V obci Ľubotín ide prevažne o rómske obyvateľstvo žijúce v segregovanej osade, 
tvoriace cca 13 % -tnú komunitu na celkovom počte obyvateľstva s progresívnym 
populačným vývojom.    
 
Cieľ opatrenia :   
Zvyšovaním vzdelanostnej úrovne a rozširovaním prístupu marginalizovaných skupín 
ku vzdelaniu – zlepšiť ich postavenie v spoločnosti a zvýšiť kvalitu života 
marginalizovaných skupín s osobitným zreteľom na rómsku komunitu.   
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca  

- podpora vzdelávania a prípravy pre trh práce  
- spolupráca pri organizovaní rekvalifikačných  
  kurzov pre nezamestnaných 
- projekty pre programy tzv. druhej šance na    
  dokončenie základnej, strednej školy, resp.    
  odborných kurzov na získanie pracovných  
  zručností 
- poradenstvo a mentoring /podpora schopností,    
  sebavedomia/ pre rodiny a osoby zo sociálne    
  znevýhodneného prostredia  
 

- počet vzdel.  
  podujatí pre  
  cieľové skupiny  
- počet absolventov  
  projektov v rámci  
  programov druhej   
  šance  
- poč. poskytnutých  
  poradenstiev   
- poč. špecifických  
  kurzov  zručností  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
- Základná škola s materskou školou Ľubotín 
-  fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného  
   alebo  živnostenského zákonníka, registrované na území SR 
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Priorita  C2 :  Vytváranie podmienok pre sociálnu inklúziu ohrozených  
skupín obyvateľov  

 
 
 
 
 
 

 

Opatrenie C2.1 : Podpora mobility pracovnej sily získavaním nových  
znalostí a zručností 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Ľudské zdroje (OP 
ĽZ), Prioritná os 2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 
Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a 
dlhodobej nezamestnanosti  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),    
 
Zdôvodnenie :  
Nízka kvalifikovanosť pracovnej sily, strata pravidelných pracovných návykov 
dlhodobo nezamestnaných, absencia voľných pracovných miest v obci a blízkom 
okolí, nedostatok  informačných zdrojov o možnostiach zamestnávania a vysoký 
podiel nezamestnaných a sociálne odkázaných obyvateľov obce – sú hlavné príčiny 
na realizáciu aktivít v rámci tohto opatrenia.   
 
Cieľ opatrenia :   
Zvýšenie kvality dispozičnej pracovnej sily, zlepšenie podmienok pre jej mobilitu, 
regenerácia schopností potenciálu pracovnej sily na zvýšenie zamestnateľnosti 
a zlepšenie príležitosti zamestnanosti.  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca  

- vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh  
  práce  
- pravidelne organizovanie búrz pracovných  
  príležitostí 
- vytváranie dočasných pracovných miest na  
  získanie základných pracovných návykov 
- podpora tvorby nových pracovných miest na báze   
  samozamestnávania    
 

- počet  
  zorganizovaných  
  búrz práce  
- počet vytvorených  
  dočasných  
  pracovných miest  
- počet nových  
  pracovných miest –   
samozamestnávania    

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
- Základná škola s materskou školou Ľubotín 
-  fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného  
   alebo  živnostenského zákonníka, registrované na území SR 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĽUBOTÍN NA OBDOBIE 2007 - 2013 
TVORBA DOKUMENTU SPOLUFINANCOVANÁ EURÓPSKOU ÚNIOU 

 63 

Opatrenie C2.2 : Podpora podnikateľských aktivít v oblasti výroby  
a finalizácie produktov 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Znalostná ekonomika 
(OP ZE), Prioritná os 1 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb 
prostredníctvom inovácií, Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre 
podnikateľov  
 
Zdôvodnenie :  
Na území obce sú pomerne dobre rozvinuté podnikateľské subjekty poskytujúce 
služby. Hospodárskych subjektov, ktoré produkujú finálne výrobky je však veľmi 
málo. Podpora podnikateľských aktivít v oblasti výroby a finalizácie produktov je  
z pohľadu rastu ekonomiky obce, tvorby pracovných miest, ale i stability 
podnikateľského mikroprostredia veľmi efektívna.   
 
Cieľ opatrenia :   
Rozvoj podnikateľských subjektov na báze výroby a finalizácie produktov.  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca a materiál  
- pozemok, objekt  
  pre podnikateľský  
  inkubátor  

- nepriame finančné nástroje na podporu začínajúcich  
  podnikateľských subjektov (záruky za úvery,  
  krátkodobé pôžičky, ...) 
- vybudovanie inkubátora pre začínajúcich  
  podnikateľov 
- podpora inovatívnych projektových nápadov a ich    
  propagácie  

- počet  
  poskytnutých  
  nástrojov  
- počet m

2
 objektov  

  inkubátora  
- poč. podporených   
  projektových    
  nápadov     

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
- fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle obchodného  
  alebo  živnostenského zákonníka, registrované na území SR 
 
 

Priorita  C3 :  Vybudovanie imidžu obce ako centra rozvoja  
mikroregiónu 

 
 
 
 
 
 

 

Opatrenie C3.1 : Zatraktívnenie  prostredia obce a ponuky kultúrnych, 
športových a voľnočasových podujatí  v mikroregióne 

 
Súlad : 
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Regionálny operačný 
program (ROP),  Prioritná os 5 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej 
kapacity regiónov, Opatrenie 5.2 Regenerácia sídiel 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK),    
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Zdôvodnenie :  
Obec nemá vypracovaný funkčný systém podpory kultúrnych a športových aktivít 
s akcentom na rozvoj nových druhov kultúrnych žánrov a zapájania kolektívov 
i jednotlivcov do športových postupových súťaží. Technický a kapacitný stav 
jestvujúcich športových zariadení a  objektov pre kultúrny a spoločenský život v obci 
je neuspokojivý. Estetická a architektonická úroveň a funkčnosť základných prvkov 
obecnej architektúry (administratívne a obchodné centrum obce, centrum služieb,  
školský areál, oddychové zóny, orientácia v obci, ...) je veľmi nízka.  
 
Cieľ opatrenia :   
Zlepšením estetickej a architektonickej úrovne verejných priestranstiev obce, 
zatraktívnením kultúrnych, spoločenských a športových podujatí prispieť k budovaniu 
imidžu obce Ľubotín s vyšším postavením v mikroregióne.    
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca 
- jestvujúce  
  tech. zariadenia 
- materiál   

- vypracovanie systému podpory športových a 
  kultúrnych aktivít v náväznosti na obecný rozpočet 
- realizácia nových foriem, druhov a žánrov kultúry 
- podpora zapájania individuálnych športovcov  
  i športových družstiev do postupových súťaží   
- projekt spoločnej mikroregionálnej športovej  
  olympiády  
- údržba a modernizácia športových zariadení  
  a areálov  
- doplnenie chýbajúcich športových zariadení najmä  
  pre vekovú kategóriu 6 – 15 ročných detí  
- rekonštrukcia a estetizácia centra obce 
- vybudovanie orientačno-informačného systému –  
  výroba a osadenie informačných propagačných tabúľ  
  a smerových ukazovateľov   
- príprava projektov na rozvoj miestnych iniciatív  
- rekonštrukcia a modernizácia kultúrnospločenských  
  zariadení  
- výstavba verejných hygienických zariadení 
- podpora starostlivosti o chránené prírodné územia 
  a  historické pamiatky v regióne  

- systém podpory  
  športu a kultúry  
  v obci 
- počet nových a  
  zmodernizovaných   
  športových 
  zariadení, areálov 
- vybudovaný  
 funkčný informačný  
  systém orientácie  
  v obci 
- vybudované  
  verejné hygienické  
  zariadenia 
 

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
- Základná škola s materskou školou Ľubotín 
 
 
 

Opatrenie C3.2 : Vyššia intenzita vzťahov s domácimi i  zahraničnými 
partnerskými subjektmi 

 
Súlad : 
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Regionálny operačný 
program (ROP),  Prioritná os 5 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej 
kapacity regiónov, Opatrenie 5.2 Regenerácia sídiel – neinvestičné aktivity  
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Zdôvodnenie :  
Vzťahy s domácimi i zahraničnými partnermi sú vždy príležitosťou na výmenu 
skúsenosti ale i zdravej konkurencie, ako významných impulzov rozvoja kvality 
vlastnej činnosti.  
 
Cieľ opatrenia :   
Systematickou propagáciou v obci realizovaných podujatí u domácich i zahraničných 
partnerských subjektoch budovať imidž Ľubotína ako obce, ktorá je kultúrnym 
a spoločenským centrom mikroregiónu.  
 
Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca 

- realizácia základných prvkov k systémovému  
  budovaniu imidžu 
- vydávanie informačného bulletinu pre mikroregión  
  ako imidžový materiál  
- vypracovanie programovej ponuky a koncepcie   
  kultúrnych podujatí  
- vypracovanie programovej ponuky a koncepcie  
  športových podujatí  
 

- periodicita  
  vydávania  
  informačného  
  bulletinu  
- pravidelné  
  programové     
  ponuky kultúrnych   
  a športových  
  podujatí   
 

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín 
 
 

Priorita  C4 :  Zvýšenie intenzity kultúrneho spoločenského  
života  

 
 
 
 

 

Opatrenie C4.1 :  Podpora spoločenských a neziskových organizácií 

 
Súlad :  
Národný strategický a referenčný rámec, Operačný program Ľudské zdroje (OP 
ĽZ), Prioritná os 2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.5 
Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a neziskových organizácií  
 
Zdôvodnenie :  
Organizácie grémia tretieho sektora sú významným prvkom vo fungovaní obce ako 
spoločenstva rôznorodých komunít a motivačným činiteľom občianskej 
angažovanosti. Sú významnými subjektmi na využívanie prostriedkov v rámci 
štrukturálnych fondov smerujúcich do rozvoja ľudského kapitálu.  
 
Cieľ opatrenia :   
Rozvoj inštitucionálnej kapacity a zlepšenie kvality spoločenských a neziskových 
organizácií vyvíjajúcich činnosť v obci ako inštitucionálneho zázemia na 
významnejšie a efektívnejšie získavanie pomoci zo štrukturálnych  fondov Eú.  
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Aktivity a Monitorovacie indikátory :  

Indikátory 
vstupu 

 
Aktivity 

Indikátory 
výstupu 

- finančné prostr.  
- know – how  
- práca 
- materiál   

- budovanie inštitucionálnych partnerstiev na lokálnej,  
  regionálnej i medzinárodnej úrovni 
- organizovanie podujatí, ktoré majú charakter  
  kultúrnych tradícií 
- podpora kultúrnej spolupráce s domácimi  
  i zahraničnými partnermi   
- organizovanie tradičných spoločenských podujatí  
- príprava materiálov propagačného a informatívneho  
  charakteru   
- propagácia podujatí v miestnom rozhlase, na web  
  stránke obce i v lokálnych a regionálnych   
  informačných médiách 
- zriadenie Rady mládeže ako iniciatívneho  
  a poradného orgánu   

- počet funkčných  
  partnerstiev  
- počet  
  zorganizovaných  
  tradičných podujatí  
- počet vydaných  
  propagačných  
  materiálov  
- počet informácii  
  o podujatiach  
  v informačných  
  médiách   
- funkčná Rada  

 
Prijímatelia :  
- obec Ľubotín  
- právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
- Základná škola s materskou školou Ľubotín 
- spoločenské a mimovládne, neziskové organizácie   
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2.2. PHSR v kontexte aktuálnych plánovacích dokumentov  
 
2.2.5. Akčný plán na programovacie obdobie 2007 – 2013 
 
 Akčný plán prípravy projektov na programovacie obdobie rokov 2007 – 2013 
zahŕňa v tabuľkách (každá tabuľka pre jednu prioritnú os) bloky projektov v rámci 
jednotlivých priorít a ich opatrení. Plán je vypracovaný na obdobie 7 rokov. Rozpočet 
projektov, ktoré zjavne majú charakter cyklického opakovania sa počas jednotlivých 
rokov programovacieho cyklu, je navrhnutý na celé programovacie obdobie.  
Jednotlivým rokom zodpovedá príslušná pomerná časť uvedeného rozpočtu, čo je 
bližšie konkretizované v nasledujúcej časti 2.2.2. Krátkodobý finančný plán na roky  
2007 – 2008.  
 
Tabuľka 221a :  Projektové zámery na obdobie rokov 2007 – 2013 pre os A 

Prioritná os A :  Infraštruktúra obce podporujúca rozvoj podnikateľských aktivít a rast ich 
konkurencieschopnosti 

Opatrenie : P r o j e k t o v ý   z á m e r  

Rozpočet      
/odhad/ 

v Sk 
Zdroje 

financovania 

                                      Priorita  A1 : Eliminácia deficitov dopravnej infraštruktúry 

 A1.1 Riešenie   
stavu miestnych 
komunikácií  

Rekonštrukcia cesty a chodníkov – Na rovni  

14 450 000 

verejné zdroje  – 
(podporné fondy EÚ, 
grantové schémy 
a programy, vlastné 
zdroje vo výške  
povinnej spoluúčasti) 

Rekonštrukcia cesty a chodníkov – Kapacká, Školská   
Rekonštrukcia  cesty a chodníkov – Hliník, Jarková  
Rekonštrukcia  cesty a chodníkov – Majné, Železničiarská   
Verejné parkovacie miesta – centrum obce  
Rekonštrukcia lávok cez Ľubotínku  
 

A1.2 Zvýšenie  
dopravnej bezpečnosti 

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na hlavnom cestnom ťahu 

4 400 000 
rozpočet PSK  
verejné zdroje  
rozpočet PSK  

Výstavba chodníkov pre peších a cyklistov na hlavnom 
ťahu   
  hlavného cestného ťahu 
 

Štúdia na riešenie možností cestného obchvatu obce 
 

   Priorita A2 : Trvalé zabezpečovanie  kvality pitnej vody  do všetkých  lokalít obce 

A2.1 Dobudovanie 
obecnej vodovodnej 
siete 

Výstavba poslednej etapy obecnej vodovodnej siete  

9 700 000 
fond ŽP 
verejné zdroje  

Vodovod – infraštruktúra pre  novú stavebnú lokalitu RD 

 

A2.2 Diverzifikácia 
zdrojov pitnej vody 

Vlastný zdroj pitnej vody – štúdia  

550  
verejné zdroje 
vlastné zdroje  

Zdroje pitnej vody pre núdzové zásobovanie – údržba  

Vlastný zdroj pitnej vody – projektová príprava  

 

                                      Priorita A3 : Vybudovaný  systém kanalizácie  odpadových  vôd 

A3.1 Odvádzanie  
a čistenie komunálnych 
odpadových vôd   Spoločná kanalizácia a ČOV pre Ľubotín + 3 obce  

57 000 000 
verejné a vlastné  
zdroje v príslušnom 
podiele  

                                      Priorita A4 : Vyššia  kvalita vzdelávania a služieb poskytovaných školskými zariadeniami   

A4.1 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
infraštruktúry základnej  
školy    

Oprava havarijného stavu strechy budovy školy 

58 000 000 
verejné zdroje, 
rozpočet MŠ SR, 
vlastné zdroje    

Rozšírenie priestorových a odborných kapacít  školy 

Výstavba telovýchovného objektu školy 

Zriadenie špeciálnej základnej školy – podporné aktivity   

A4.2 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
školských zariadení   

Vybudovanie nového školského stravovacieho zariadenia 

9 500 000 
verejné zdroje, 
vlastné zdroje,   

Rekonštrukcia objektov materskej školy 

Zriadenie centra záujmovej činnosti 

 

                                      Priorita A5 : Rozvoj individuálnej bytovej výstavby a ostatnej občianskej vybavenosti 

A5.1 Podpora bytovej 
výstavby a modernizácie 
bytového fondu   
  

Inžinierske siete  pre 67 RD – projektová dokumentácia   

12 250 000 
verejné zdroje  – 
(podporné fondy EÚ, 
grantové schémy 
a programy, vlastné 
zdroje vo výške  
povinnej spoluúčasti, 
vlastné rozpočtové 
zdroje) 

Výstavba 67 rodinných domov – budovanie IS v lokalite 

Prístupové komunikácie – 67 RD – projekt. dokumentácia 

Prístupové komunikácie – 67 RD – výstavba  

 

A5.2 Budovanie 
zariadení sociálnych 
služieb 

Domov dôchodcov a sociálnych služieb – projekt. dokum.  

68 000 000 
Domov dôchodcov a sociálnych služieb – výstavba  

Komunitné SOCIO centrum Ľubotín – dokončenie  

 

A5.3 Budovanie a 
starostlivosť o zariadenia 
ostatnej občianskej 
vybavenosti 

Polyfunkčné centrum obce – projektová dokumentácia  

35 350 000 
Polyfunkčné centrum obce – technická realizácia   

Rekonštrukcia verejného osvetlenia  
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Tabuľka 221b :  Projektové zámery na obdobie rokov 2007 – 2013 pre os B 
Prioritná os B :  Kvalita životného prostredia a efektívnosť verejných služieb obyvateľstvu 

Opatrenie :  P r o j e k t o v ý   z á m e r 

Rozpočet      
/odhad/ 

v Sk 
Zdroje 

financovania 

                                      Priorita  B1 : Regenerácia prírodného a ochrana   životného prostredia 

B1.1 Zlepšenie 
prírodného prostredia 
obce a zvýšenie jej 
estetickej hodnoty   

Zvýšenie podielu nelesnej drevinnej vegetácie v Ľubotíne 

750 000 
grantové progr. MžP 
verejné zdroje 

Projekt výsadby uličných  stromoradí – príprava a realizácia  

Potenciálne dopady projektov na prostredie – infoprojekt  

 

B1.2  Systémové úpravy 
verejných priestranstiev 
so zapojením občanov 

Oddychová zóna s bariérami zelene – Centrum  

540 000 
 
grantové programy  
  

Oddychová zóna s bariérami zelene – Na rovni  

Oddychová zóna s bariérami zelene – Školská  

B1.3 Podpora rozvoja 
turistických cyklotrás 
a využívania vodných 
plôch    

Turistické cyklotrasy – partnerstvá, projektová príprava   

50 000 
 
verejné zdroje, 
združené prostriedky,   

Turistické cyklotrasy – participácia na realizácii    

Štúdia na využívanie vodných plôch po ťažbe štrkopieskov 
na rozvoj cestovného ruchu, rybárstva a vodných športov – 
iniciácia spoločnej prípravy  

                                      Priorita B2 : Intenzívnejšia ochrana vôd a ovzdušia 

B2.1 Starostlivosť 
o povrchové vodné toky, 
zvýšenie 
protipovodňovej ochrany 

Projekt starostlivosti o zdravé  vodné toky – vypracovanie  

300 000 

grantové progr. MžP, 
verejné prostriedky, 
rozpočet Správy 
povodia P a D   

Permanentná starostlivosť o vodné toky a ich okolie  

Projekt prevencie pred prívalovými vodami – vypracovanie   

Permanentná realizácia preventívnych opatrení 

 

B2.2 Zlepšenie kvality a 
hospodárenia s pitnou 
vodou  

Demineralizácia pitnej vody vo verejnej vodovodnej sieti  

100 000 
vlastné zdroje 
a zdroje dodávateľa 
pitnej vody  

Monitoring kvality dodávanej pitnej vody 

Monitoring spotreby pitnej vody  

 

B2.3 Podpora 
zavádzania technológií 
znižujúcich znečistenie 
ovzdušia 

Energetická koncepcie obce – vypracovanie  

650 000 
verejné zdroje 
grantové progr. MžP, 

Podpora obnoviteľných zdrojov energie – infoprojekt  

Bariéry zelene ako prachové filtre – vypracovanie projektu  

Bariéry zelene ako prachové filtre – technická realizácia  

 

                                      Priorita  B3 : Efektívnejšie odpadové hospodárstvo 

B3.1 Likvidácia starých 
environmentálnych 
záťaži a účelová 
rekultivácia plôch 

Likvidácia a rekultivácia nelegálnych skládok odpadu na 
starej Plavečskej ceste a na Hliníku 

3 400 000 
verejné zdroje a  
vlastné zdroje, zdroje 
dotknutých subjektov   

Eliminácia nebezpečných látok z areálu bývalého  JRD  

Motivačné aktivity v rámci osvetový projektov pre občanov  

 

B3.2 Podpora aktivít pre 
separovaný zber 
odpadov  

Zavedenie separovaného zberu a ekonomické 
zhodnocovanie komunálnych odpadov – koncepčný zámer  

8 500 000 

verejné zdroje  – 
(podporné fondy EÚ, 
grantové schémy 
a programy, vlastné 
zdroje vo výške  
povinnej spoluúčasti, 
vlastné zdroje) 

Obecná kompostáreň – projektová dokumentácia  

Obecná kompostáreň – technická realizácia  

Zberný dvor a recyklačná linka – projektová dokumentácia 

Zberný dvor a recyklačná linka – technická realizácia  

 

                                      Priorita B4 : Budovanie imidžu obce  ako centra služieb v spádovom území 

B4.1 Rozvinuté  
sociálne služby  

Terénna komunitná sociálna práca 

5 000 000 
verejné a vlastné 
zdroje, zdroje FSR  
  

Implementácia programov Fondu sociálneho rozvoja 

Zriadenie prepravnej služby 

 

B4.2 Podpora rozvoja 
zdravotných  služieb  

Zlepšenie dostupnosti a rozšírenie zdravotníckych služieb 
1 200 000 vlastné zdroje Znižovanie environmentálnych dopadov činnosti 

zdravotníckych zariadení   

B4.3 Kvalitnejšie služby 
v oblasti výkonu 
samosprávnych funkcií 
obce 

Systém pravidelného vzdelávania a profesijného rastu 
zamestnancov obce 
 

1 800 000 
vlastné zdroje, zdroje 
inštitúcií   
vlastné zdroje 

Bezbariérové úpravy verejných budov (OcÚ, ZS, ZŠ, MŠ, 
ŠJ, DK) na území celej obce 

Verejné stretnutia volených predstaviteľov obce s občanmi 

Vytvorenie funkčného obecného informačného média 

Zriadenie interaktívnej web stránky obce 

 

B4.4 Podpora rozvoja 
podnikateľských aktivít 
v oblasti drobných 
služieb 

Pravidelné stretnutia podnikateľov a zástupcov obce 

2 000 000 
verejné zdroje  
vlastné zdroje 

Modernizácia rozvodov energií, vody a kanalizácie 

Monitoring voľných nehnuteľností na území obce a ich 
ponuka na rozvoj podnikateľských aktivít  

Podpora rozvoja internetizácie obce 

Zriadenie a prevádzkovanie predajných miest pre trhovcov  
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Tabuľka 221c :  Projektové zámery na obdobie rokov 2007 – 2013 pre os C 

Prioritná os C :  Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov, prezentácia obce a spoločenský život 

Opatrenie :  P r o j e k t o v ý   z á m e r 

Rozpočet      
/odhad/ 

v Sk 
Zdroje 

financovania 

                                      Priorita  C1 : Vyššia kvalita ľudských zdrojov 

C1.1 Podpora 
systematického 
celoživotného 
vzdelávania 

Premena školy na modrenú , verejnosti otvorenú školu  

4 500 000 
verejné a vlastné 
zdroje,  
 

Verejne prístupné internetové body 

Internetová knižnica   

Interaktívne  dopravné ihrisko 

 

C1.2 Zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne 
marginalizovaných 
skupín obyvateľstva  

Podpora vzdelávania a prípravy pre trh práce 

18 000 000 

verejné zdroje  – 
(podporné fondy EÚ, 
grantové schémy 
a programy, vlastné 
zdroje vo výške  
povinnej spoluúčasti, 
vlastné zdroje), zdroje 
FSR  

Spolupráca pri organizovaní rekvalifikačných kurzov pre 
nezamestnaných 

Projekty pre programy tzv. druhej šance na dokončenie 
základnej, strednej školy, resp.  odborných kurzov na 
získanie pracovných zručností 

Poradenstvo a mentoring pre rodiny a osoby zo sociálne    
znevýhodneného prostredia 

                                      Priorita C2 : Vytváranie podmienok pre sociálnu inklúziu ohrozených skupín obyvateľov 

C2.1 Podpora mobility 
pracovnej sily 
získavaním nových 
znalostí a zručností 

Vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce  

12 000 000 

verejné zdroje  – 
(podporné fondy EÚ, 
grantové schémy 
a programy, vlastné 
zdroje vo výške  
povinnej spoluúčasti), 
zdroje FSR  

Pravidelne organizovanie búrz pracovných  príležitostí 

Vytváranie dočasných pracovných miest na získanie 
základných pracovných návykov  

Podpora tvorby nových pracovných miest na báze  
samozamestnávania    

 

C2.2 Podpora 
podnikateľských aktivít 
v oblasti výroby 
a finalizácie produktov 

Nepriame finančné nástroje na podporu začínajúcich 
podnikateľských subjektov (záruky za úvery,  krátkodobé 
pôžičky, ...) 

1 800 000 

verejné a vlastné 
zdroje,  
 
 

Inkubátor pre začínajúcich podnikateľov 

Podpora inovatívnych projektových nápadov a ich  
propagácia 

                                      Priorita  C3 : Vybudovanie imidžu obce ako centra rozvoja mikroregiónu 

C3.1 Zatraktívnenie  
prostredia obce a 
ponuky kultúrnych, 
športových 
a voľnočasových 
podujatí v mikroregióne 

Systém podpory športových a kultúrnych aktivít vo  väzbe  
na obecný rozpočet 

30 000 000 

vlastné zdroje,  
sponzori, škola  
verejné zdroje  – 
(podporné fondy EÚ, 
grantové schémy 
a programy, vlastné 
zdroje vo výške  
povinnej spoluúčasti, 
vlastné rozpočtové 
zdroje) 
 
 

Realizácia nových foriem, druhov a žánrov kultúry 

Podpora zapájania individuálnych športovcov i športových 
družstiev do postupových súťaží   

Spoločná mikroregionálna športová olympiáda  

Modernizácia športových zariadení a areálov  

Budovanie športových zariadení najmä 6 – 15 ročných deti  

Mikroregionálne dopravné ihrisko 

Premena a estetizácia širšieho centra obce  

Orientačný a informačný systém obce  

Projekty na rozvoj miestnych iniciatív  

Modernizácia kultúrno-spločenských zariadení  

Výstavba verejných hygienických zariadení 

Starostlivosť o chránené prírodné územia a historické 
pamiatky v regióne – participácia  

 

C3.2 Vyššia intenzita 
vzťahov s domácimi i  
zahraničnými 
partnerskými subjektmi 

Systémové budovanie imidžu obce ako sídla vyššej hodnoty  

 100 000 vlastné zdroje 

Bulletin pre mikroregión – imidžový materiál obce Ľubotín  

Koncepcia programovej ponuky kultúrnych podujatí 

Koncepcia programovej ponuky športových podujatí 

 

                                      Priorita C4 : Zvýšenie intenzity kultúrneho spoločenského života 

C4.1 Podpora 
spoločenských a 
neziskových organizácií 

Inštitucionálne partnerstvá na lokálnej, regionálnej i 
medzinárodnej úrovni 

1 200 000 
verejné zdroje  
vlastné zdroje 

Udržiavanie tradičných kultúrnych podujatí 

Podpora projektov kultúrnej spolupráce s domácimi i 
zahraničnými partnermi   

Podpora tradičných spoločenských podujatí 

Propagácia kultúrnych a spoločenských podujatí v médiách 

Vytvorenie iniciatívneho a poradného orgánu 
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2.2.6. Krátkodobé finančné plány na rok  2007 a 2008 
 
 Krátkodobý finančný plán na jednotlivé roky bude potrebné časovo, teda na 
ďalšie jednotlivé nasledujúce roky aktualizovať, najmä s akcentom na momentálnu 
rozpočtovú situáciu obce a so zreteľom na výsledky monitoringu a hodnotenia 
predchádzajúcej implementácie PHSR do života obce.  
 Finančný odhad potreby finančných prostriedkov z dostupných zdrojov (obec = 
rozpočet obce; štát = štátna pomoc, dotácie, granty; iné = štrukturálne fondy EÚ, 
súkromné zdroje, rozpočet VÚC) je uvedený po rokoch v tabuľkách osobitne pre 
každú prioritnú rozvojovú os.  
 
2.2.2.1. Krátkodobý finančný plán na rok  2007  
 
Tabuľka 222 A – 07 :  Finančný odhad realizácie projektov na rok 2007  
 

Infraštruktúra obce podporujúca rozvoj  
podnikateľských aktivít a rast ich konkurencieschopnosti 

 
 

Priorita 
 

Opatrenie 
 

Názov projektu 
Zdroj financovania  

/ v tis. Sk  

obec štát iné spolu 

A1: 
Eliminácia 
deficitov 

dopravnej 
infraštruktúry 

A1.1 Riešenie   
stavu miestnych 
komunikácii       

A1.2 Zvýšenie  
dopravnej 
bezpečnosti Verejné parkovacie miesta –  Dom nádeje 150   150 

A2 : 
Trvalé 

zabezpečovanie  
kvality pitnej 

vody  do 
všetkých  

lokalít obce 

A2.1 Dobudovanie 
obecnej vodovodnej 
siete 

 
Vodovod – Jarková  ul.  142 2470  2612 

A2.2 Diverzifikácia 
zdrojov pitnej vody  

     

A3 : 
Vybudovaný  

systém 
kanalizácie  
odpad. vôd 

A3.1 Odvádzanie  
a čistenie 
komunálnych 
odpadových vôd   

Spoločná kanalizácia a ČOV pre 4 obce 
mikroregiónu Minčol – prípravná fáza   150  250 400 

A4 : 
Vyššia  kvalita 

vzdelávania 
a služieb 

poskytovaných 
školskými 

zariadeniami 

A4.1 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
infraštruktúry 
základnej  školy    

Rekonštrukcia  strechy a nadstavba budovy 
základnej školy  1943 200 2143 

A4.2 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
školských zariadení   

Zlepšenie kapacity zariadenia školského 
stravovania    230 230 

A5 : 
Rozvoj 

individuálnej 
bytovej 

výstavby 
a ostatnej 
občianskej 

vybavenosti 

A5.1 Podpora 
bytovej výstavby 
a modernizácie 
bytového fondu   

Príprava lokality pre výstavbu rodinných 
domov  45   45 

Príprava podkladov pre projekt výstavby RD      

A5.2 Budovanie 
zariadení sociálnych 
služieb 

Začatie prípravy projektového zámeru      

     

A5.3 Budovanie a 
starostlivosť 
o zariadenia 
ostatnej občianskej 
vybavenosti 

Polyfunkčné centrum – projektová 
dokumentácia      
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Tabuľka 222 B – 07 :  Finančný odhad realizácie projektov na rok 2007  
 

Kvalita životného prostredia a efektívnosť  
verejných služieb obyvateľstvu 

 
 

Priorita 
 

Opatrenie 
 

Názov projektu 
Zdroj financovania  

/ v tis. Sk  

obec štát iné spolu 

B1 : 
Regenerácia 
prírodného 
a ochrana   
životného 
prostredia 

B1.1 Zlepšenie 
prírodného 
prostredia obce 
a zvýšenie jej 
estetickej hodnoty   

Park – centrum obce / PD  35  90 125 

     

B1.2  Systémové 
úpravy verejných 
priestranstiev so 
zapojením občanov 

     

     

B1.3 Podpora 
rozvoja turistických 
cyklotrás 
a využívania 
vodných plôch   

     

     

B2 : 
Intenzívnejšia 
ochrana vôd a 

ovzdušia 

B2.1 Starostlivosť 
o povrchové vodné 
toky, zvýšenie 
protipovodňovej 
ochrany 

     

     

B2.2 Zlepšenie 
kvality a 
hospodárenia 
s pitnou vodou 

     

     

B2.3 Podpora 
zavádzania 
technológií 
znižujúcich 
znečistenie 
ovzdušia 

     

     

B3 : 
Efektívnejšie 

odpadové 
hospodárstvo 

B3.1 Likvidácia 
starých 
environmentálnych 
záťaži a účelová 
rekultivácia plôch      

B3.2 Podpora aktivít 
pre separovaný zber 
odpadov      

B4 :  
Budovanie 

imidžu obce  
ako centra 

služieb 
v spádovom 

území 

B4.1 Rozvinuté  
sociálne služby 

     

     

B4.2 Podpora 
rozvoja zdravotných  
služieb 

Výmena okien na budove zdravotného 
strediska    25   25 

     

B4.3 Kvalitnejšie 
služby v oblasti 
výkonu 
samosprávnych 
funkcií obce Prístavba garáže pri obecnom úrade  180   180  

B4.4 Podpora 
rozvoja 
podnikateľských 
aktivít v oblasti 
drobných služieb      
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Tabuľka 222 C – 07 :  Finančný odhad realizácie projektov na rok 2007 
 

Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov,  
prezentácia obce a spoločenský život 

 
 

Priorita 
 

Opatrenie 
 

Názov projektu 
Zdroj financovania  

/ v tis. Sk  

obec štát iné spolu 

C1 :  
Vyššia 
 kvalita 

ľudských 
zdrojov 

C1.1 Podpora 
systematického 
celoživotného 
vzdelávania 

     

     

C1.2 Zvyšovanie 
vzdelanostnej 
úrovne 
marginalizovaných 
skupín obyvateľstva 

Podpora vzdelávania a prípravy pre trh práce 
– FSR      

Spolupráca pri organizovaní rekvalifikačných 
kurzov pre nezamestnaných – FSR     

Projekty pre programy tzv. druhej šance na 
dokončenie základnej, strednej školy, resp.  
odborných kurzov na získanie pracovných 
zručností – FSR      

Poradenstvo a mentoring pre rodiny a osoby 
zo sociálne    znevýhodneného prostredia – 
KSP  10 880  890 

C2 :  
Vytváranie 

podmienok pre 
sociálnu 
inklúziu 

ohrozených 
skupín 

obyvateľov 

C2.1 Podpora 
mobility pracovnej 
sily získavaním 
nových znalostí 
a zručností 

Vytváranie dočasných pracovných miest na 
získanie základných pracovných návykov – 
projekt : Aktivácia nezamestnaných  24 288  312 

     

C2.2 Podpora 
podnikateľských 
aktivít v oblasti 
výroby a finalizácie 
produktov      

C3 : 
Vybudovanie 
imidžu obce 
ako centra 

rozvoja 
mikroregiónu 

C3.1 Zatraktívnenie  
prostredia obce a 
ponuky kult., šport. 
a voľnočasových 
podujatí 
v mikroregióne 

Vybudovanie športovo relaxačného centra  200  100 300 

Výstavba skladu na športovom ihrisku      

Osvetlenie športového ihriska  20   20 

C3.2 Vyššia 
intenzita vzťahov 
s domácimi i  
zahraničnými 
partnerskými 
subjektmi      

C4 :  
Zvýšenie 
intenzity 

kultúrneho 
spoločenského 

života 

C4.1 Podpora 
spoločenských a 
neziskových 
organizácií 

Príspevky spol. organizáciám a cirkvi  81   81 
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2.2.2.2. Krátkodobý finančný plán na rok  2008  
 
Tabuľka 222 A – 08 :  Finančný odhad realizácie projektov na rok 2008  
 

Infraštruktúra obce podporujúca rozvoj  
podnikateľských aktivít a rast ich konkurencieschopnosti 

 
 

Priorita 
 

Opatrenie 
 

Názov projektu 
Zdroj financovania  

/ v tis. Sk  

obec štát iné spolu 

A1: 
Eliminácia 
deficitov 

dopravnej 
infraštruktúry 

A1.1 Riešenie   
stavu miestnych 
komunikácii  

Výstavba novej lávky cez Ľubotínku – PD  20   20 

Opravy miestnych ciest a chodníkov   30   30 

Rekonštrukcia miestnej cesty a chodníka – 
Na rovni  /  PD    100 100 

A1.2 Zvýšenie  
dopravnej 
bezpečnosti 

Chodníky pre peších a cyklistov – Hlavná / 
PD    300 300 

Osadenie prvkov bezpečnosti chodcov 
v centre obce – PD    200 200 

A2 : 
Trvalé 

zabezpečovanie  
kvality pitnej 

vody  do 
všetkých  

lokalít obce 

A2.1 Dobudovanie 
obecnej vodovodnej 
siete 

Vodovodná sieť – pokračovanie  150 2500  2650 

Zdroj pitnej vody pre osadu Hliník  20 200  220 

A2.2 Diverzifikácia 
zdrojov pitnej vody  

Príprava výstavby zásobníka pitnej vody – 
výber lokality, PD,     50 50 

Zdroje pitnej vody pre núdzové zásobovanie – 
opravy a zabezpečenie  15    15  

A3 : 
Vybudovaný  

systém 
kanalizácie  
odpad. vôd 

A3.1 Odvádzanie  
a čistenie 
komunálnych 
odpadových vôd   

Kanalizácia a ČOV pre Ľubotín + 3 obce  2850  57000 54150 

A4 : 
Vyššia  kvalita 

vzdelávania 
a služieb 

poskytovaných 
školskými 

zariadeniami 

A4.1 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
infraštruktúry 
základnej  školy    

Rozšírenie priestorových a odborných kapacít 
školy  600  11400 12000 

Dokončenie rekonštrukcie strechy ZŠ  300 1800 200 2300 

A4.2 Rekonštrukcia 
a modernizácia 
školských zariadení   

Zriadenie centra záujmovej činnosti – PD    5 5 

Zariadenie školského stravovania – PD    50 50 

A5 : 
Rozvoj 

individuálnej 
bytovej 

výstavby 
a ostatnej 
občianskej 

vybavenosti 

A5.1 Podpora 
bytovej výstavby 
a modernizácie 
bytového fondu   

Príprava novej lokality pre výstavbu  67 RD – 
prípravné práce  60   60 

     

A5.2 Budovanie 
zariadení sociálnych 
služieb 

Domov dôchodcov a sociálnych služieb – PD  20  380 400 

Domov dôchodcov a sociálnych služieb – 
realizácia  3150  59850 63000 

Komunitné centrum  SOCIO, II. etapa  50  950 1000 

A5.3 Budovanie a 
starostlivosť 
o zariadenia 
ostatnej občianskej 
vybavenosti 

Polyfunkčné centrum obce – projektová 
príprava   200   200 

Polyfunkčné centrum obce – realizácia  1700  32300 34000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ĽUBOTÍN NA OBDOBIE 2007 - 2013 
TVORBA DOKUMENTU SPOLUFINANCOVANÁ EURÓPSKOU ÚNIOU 

 74 

Tabuľka 222 B – 08 :  Finančný odhad realizácie projektov na rok 2008  
 

Kvalita životného prostredia a efektívnosť  
verejných služieb obyvateľstvu 

 
 

Priorita 
 

Opatrenie 
 

Názov projektu 
Zdroj financovania  

/ v tis. Sk  

obec štát iné spolu 

B1 : 
Regenerácia 
prírodného 
a ochrana   
životného 
prostredia 

B1.1 Zlepšenie 
prírodného 
prostredia obce 
a zvýšenie jej 
estetickej hodnoty   

Projekt výsadby uličných stromoradí 
a budovanie parkov – PD a realizácia  / SSC   460 460 

     

B1.2  Systémové 
úpravy verejných 
priestranstiev so 
zapojením občanov 

Oddychové zóny s bariérami zelene – 
Centrum, Školská, Na rovni / PD  150  180 330 

 
     

B1.3 Podpora 
rozvoja turistických 
cyklotrás 
a využívania 
vodných plôch   

Turistické cyklotrasy – budovanie partnerstiev 
a  projektová príprava 5  300 305 

     

B2 : 
Intenzívnejšia 
ochrana vôd a 

ovzdušia 

B2.1 Starostlivosť 
o povrchové vodné 
toky, zvýšenie 
protipovodňovej 
ochrany 

Projekt starostlivosti o zdravé vodné toky – 
príprava a vypracovanie  5  30 35 

Projekt prevencie pred prívalovými vodami – 
príprava a vypracovanie  5  40 45 

B2.2 Zlepšenie 
kvality a 
hospodárenia 
s pitnou vodou 

Demineralizácia pitnej vody dodávanej do  
vodovodnej siete – projektová príprava  5  95 100 

Zavedenie monitoringu spotreby pitnej vody  12   12 

B2.3 Podpora 
zavádzania 
technológií 
znižujúcich 
znečistenie 
ovzdušia 

Energetická koncepcia obce – príprava 
projektového zámeru  5   5 

Podpora obnoviteľných zdrojov energie – 
projektová príprava výstavby veternej 
elektrárne    500 500 

Kotolňa na biomasu pre budovu DK a OcÚ – 
príprava projektových zámerov  100  50 150 

B3 : 
Efektívnejšie 

odpadové 
hospodárstvo 

B3.1 Likvidácia 
starých 
environmentálnych 
záťaži a účelová 
rekultivácia plôch 

Likvidácia a rekultivácia nelegálnej skládky 
odpadu na Hliníku a pri Nadjazde  80  950 1030 

     

B3.2 Podpora aktivít 
pre separovaný zber 
odpadov 

Obecné kompostovisko – PD a projektová 
žiadosť    10  90 100 

     

B4 :  
Budovanie 

imidžu obce  
ako centra 

služieb 
v spádovom 

území 

B4.1 Rozvinuté  
sociálne služby 

Komunitná sociálna práca v teréne – projekt 
FSR / KSP  100  1900 2000 

     

B4.2 Podpora 
rozvoja zdravotných  
služieb 

Rozšírenie zdravotných služieb o druhú  
stomatologickú ambulanciu  25   25  

Výmena okien a dverí – prízemie  1000   1000 

B4.3 Kvalitnejšie 
služby v oblasti 
výkonu 
samosprávnych 
funkcií obce 

Príprava a vzdelávanie zamestnancov 
v oblasti IKT a komunikačných zručností   50   1000 

Zriadenie web stránky obce  30   30 

Rekonštrukcia budovy OcÚ a dokončenie 
garáže  225   225 

Parkovisko pri Dome nádeje  150   150 

B4.4 Podpora 
rozvoja 
podnikateľských 
aktivít v oblasti 
drobných služieb 

Stretnutia podnikateľských subjektov so 
zástupcami obce  5   5 
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Tabuľka 222 C – 08 :  Finančný odhad realizácie projektov na rok 2008  
 

Starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov,  
prezentácia obce a spoločenský život 

 
 

Priorita 
 

Opatrenie 
 

Názov projektu 
Zdroj financovania  

/ v tis. Sk  

obec štát iné spolu 

C1 :  
Vyššia 
 kvalita 

ľudských 
zdrojov 

C1.1 Podpora 
systematického 
celoživotného 
vzdelávania 

Premena školy na modernú, širokej verejnosti 
otvorenú školu  100  1900 2000 

     

C1.2 Zvyšovanie 
vzdelanostnej 
úrovne 
marginalizovaných 
skupín obyvateľstva 

Poradenstvo pre rodiny a osoby zo sociálne 
znevýhodneného prostredia   50  950 1000 

Programy prípravy pre trh práce  50  950 1000 

Projekt druhej šance – dokončenie ZŠ   100 1900 

     

C2 :  
Vytváranie 

podmienok pre 
sociálnu 
inklúziu 

ohrozených 
skupín 

obyvateľov 

C2.1 Podpora 
mobility pracovnej 
sily získavaním 
nových znalostí 
a zručností 

Vytváranie dočasných pracovných miest na 
získanie základných pracovných návykov  1500  1500 

Burzy pracovných príležitostí  2   2 

C2.2 Podpora 
podnikateľských 
aktivít v oblasti 
výroby a finalizácie 
produktov 

Podpora a propagácia inovatívnych 
projektových nápadov     50 50 

     

C3 : 
Vybudovanie 
imidžu obce 
ako centra 

rozvoja 
mikroregiónu 

C3.1 Zatraktívnenie  
prostredia obce a 
ponuky kult., šport. 
a voľnočasových 
podujatí 
v mikroregióne 

Vypracovanie systému podpory športových 
aktivít a kultúrnych podujatí na obdobie do 
roku 2015 2   2 

Podpora realizácie mikroregionálnej 
olympiády  5  15 20 

Orientačný a informačný systém obce – 
príprava projektového zámeru  10  60 70 

Viacúčelové ihrisko pre deti a mládež  15    315 

Dobudovanie ŠRC  50  100 150 

C3.2 Vyššia 
intenzita vzťahov 
s domácimi i  
zahraničnými 
partnerskými 
subjektmi 

Vypracovanie koncepcie programovej ponuky 
kultúrnych podujatí  3   3 

Vypracovanie koncepcie programovej ponuky 
športových  podujatí 3   3 

Bulletin – imidžový  materiál obce – 1 x ¼ 
ročne  12   12 

C4 :  
Zvýšenie 
intenzity 

kultúrneho 
spoločenského 

života 

C4.1 Podpora 
spoločenských a 
neziskových 
organizácií 

Vytvorenie rady mládeže – iniciatívny 
a poradný orgán  2   2 

Tvorba podmienok pre budovanie nových 
inštitucionálnych partnerstiev najmä 
v zahraničí  10   10 

Podporovanie tradičných podujatí – Kultúrne 
leto, Úcta k starším, Deň matiek, Deň detí ...  100  100 200  

Príspevky spol. organizáciám a cirkvi 60   60 
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2.3. Zabezpečenie realizácie    
         
2.3.5. Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 
 
aktéri programu  

Aktérmi programu sú: 
a/ riadiace orgány 
b/ realizátori jednotlivých opatrení 
c/ koneční užívatelia zrealizovaných aktivít  

 
opatrenia na zabezpečenie efektívnej realizácie programu  

a) pre zabezpečenie realizácie Programu hospodárskeho sa sociálneho rozvoja bude 
do 2 mesiacov od schválenia PHSR v zastupiteľstve obce ustanovený Riadiaci 
a monitorovací výbor (min. 3 – členný),  ktorého úlohou bude aj koordinácia  
rozvojových aktivít na území obce,  
 
b) realizácia jednotlivých opatrení bude pod gesciou riadiacich orgánov obce v úzkej 
súčinnosti s projektovým manažérom aj v prípade, keď realizátorom nie je subjekt 
v priamej zriaďovateľskej podriadenosti obce;  
na prípravu a realizáciu vlastných konkrétnych projektových aktivít obec ad hoc 
ustanovovaní realizačné tímy, pracujúce pod vedením projektového manažéra     
 
c) konečnými užívateľmi výstupov aktivít zrealizovaných v rámci jednotlivých opatrení 
sú prioritne občania obce Ľubotín, ďalej obyvatelia  susedných obcí, ktorí pravidelne, 
alebo sporadicky využívajú služby poskytované na území obce Ľubotín, okrem toho 
príležitostní návštevníci, ale i subjekty sídliace a vyvíjajúce činnosť v katastrálnom  
území obce.        
 
2.3.6. Monitorovanie  a hodnotenie   
 
monitorovací orgán  

Monitorovacím orgánom bude Riadiaci a monitorovací výbor ustanovený 
obecným zastupiteľstvom do 2 mesiacov od schválenia Programu. Jeho úlohou bude 
v pravidelných intervaloch hodnotiť zabezpečovanie programu v zmysle stanovených 
ukazovateľov (merateľných indikátorov).  
 
opatrenia na zabezpečenie monitorovania a hodnotenia programu  

Organizačné zabezpečenie, monitorovania a hodnotenia Programu je 
potrebné zrealizovať  formou uznesenia obecného zastupiteľstva takto: 

 
1. stanoviť spracovanie hodnotiacej správy Programu za príslušný rok  
    každoročne v termíne do 15. 2. nasledujúceho roka  
2. zostaviť spôsob hodnotenia podľa merateľných ukazovateľov stanovených  
    pre konkrétne projektové aktivity na základe indikátorov vstupov  
    a indikátorov výstupov Programu  
3. stanoviť spôsob zverejnenia hodnotiacej správy (letáky, médiá, tlač, web) 
4. zabezpečiť spôsob monitoringu a koordinácie rozvojových projektov  
    (personálna zodpovednosť, časový harmonogram, finančný plán) 
5. určiť spôsob a výšku financovania riadiacej, monitorovacej a   
    administratívnej činnosti Programu (vyčleniť v rozpočte finančné zdroje)  
6. zabezpečiť súlad rozvojových zámerov z územia s Programom  
7. zabezpečiť informovanosť verejnosti o programe a jeho plnení 
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8. zabezpečiť prístup k informáciám pre prípravu rozvojových projektov  
    (poveriť konkrétnu osobu, napr. projektový manažér)  
9. každoročne zostaviť koncentráciu finančných zdrojov obce na prípravu a  
    kofinancovanie rozvojových projektov (rezerva v rozpočte obce) 

        10. zabezpečiť profesionálne účtovníctvo pre projekty zo štrukturálnych fondov  
              EÚ (vyškolenie a financovanie) 
 
 

3. Prílohy 
 
3.1. Prieskumný dotazník 
 
3.1.5. Obsah dotazníka 
 

Cieľom prieskumu bolo získať užitočné a dôveryhodné informácie o názoroch 
a potrebách obyvateľov obce použiteľné pri príprave základných plánovacích 
dokumentov.  Nezanedbateľným dôvodom v tomto kontexte bolo upriamiť pozornosť 
občanov na proces strategického plánovania v Ľubotíne.                                                                      

Pre prieskum bola zvolená technika dotazníkového prieskumu. Dotazník 
obsahoval celkovo 9 otázok. Na väčšinu z nich bolo možné odpovedať výberom 
jednej alebo viacerých možností spomedzi predvolených odpovedí alebo hodnotením 
predvolených možností na základe kvantitatívnej škály. V rámci dotazníka bol 
vymedzený priestor aj na vlastné odpovede respondentov (v prípade ak súbor 
poskytovaných odpovedí nebol dostatočne vyčerpávajúci) a priestor pre ďalšie 
pripomienky a návrhy. 
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Vážená pani / Vážený pán, 
tento dotazník je súčasťou prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej 
obce. Vašimi názormi pomôžete poukázať na možné problémy v oblasti rozvoja obce.  
Vaše konštruktívne návrhy budú zakomponované do významného plánovacieho 
dokumentu obce Ľubotín.    
 

1. Aká je podľa Vás celková kvalita života v obci? 

zlá uspokojivá dobrá veľmi dobrá
                      

 

2. Uveďte do akej miery ste spokojná/ý s úrovňou kvality života v nasledovných 
oblastiach v obci  (vyplňte číslom) : 1- veľmi spokojný, 2 – čiastočne spokojný, 3 – ani 
nespokojný ani spokojný, 4 – čiastočne nespokojný, 5 – veľmi nespokojný 

 
 

Oblasť 

S
p

o
k

o
jn

o
s

ť
  

 
Napíšte, čo navrhujete zmeniť , upraviť, čo sa Vám 
páči, čo sa Vám nepáči, čo požadujete v príslušnej 

oblasti. 
 

ponuka obchodov 
a služieb 

  

možnosti kultúrneho, 
spoločenského a 
športového vyžitia 

  
 
 

záujem vedenia obce 
o dianie v obci a 
informovanosť občanov 

  
 
 

verejná zeleň, úprava 
verejných priestranstiev, 
miestne komunikácie 
(cesty, chodníky) 

  
 
 

obecný rozhlas, verejné 
osvetlenie,  

  

pokrytie televíznym 
a rozhlasovým signálom 
 
*** uveďte záujem  
     o káblovú    
     televíziu  

  

dostupnosť 
internetových služieb 
 
*** uveďte záujem  
     o zavedenie  
     internetu   

  
 
 
 

kvalita životného 
prostredia 

  

dostupnosť vodovodu 
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dostupnosť kanalizácie   

úroveň plynofikácie   

školstvo – dostupnosť 
a kvalita 

  

lekárska starostlivosť 

  

sociálna starostlivosť  
 
***uveďte záujem   
    o zabezpečenie  
    možnosti výhodného  
    stravovania  

  
 
 
 
 
 

pracovné príležitosti 
v obci 

  

dostupnosť bývania 

  

 
 
 

3. Akým spôsobom sa zapájate do diania v obci – odpovedzte na každú možnosť-
riadok               
                                                                                                             (označte krížikom): 

 vždy občas nikdy nepoz 
nám 

zúčastňujem sa volieb do samosprávy     

zúčastňujem sa na podujatiach organizovaných v obci     

oboznamujem sa s dokumentmi vydanými obcou       

navštevujem starostu so svojimi požiadavkami a návrhmi     

chodím sa na zasadnutia obecného zastupiteľstva     

zapájam sa aktívne do života cirkvi      

sledujem informácie a hospodárskom a sociálnom 
rozvoji 

    

sledujem aktuality o obci v rozhlase, televízii, tlači      

iným spôsobom (vypíšte)     

     

     

     

     

som členom spoločenskej – dobrovoľníckej organizácie 
(uveďte akej) 
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4. Ako hodnotíte rozvoj obce za posledných 5 rokov ?       * krížikom označte jednu 
možnosť 

veľmi pozitívne pozitívne negatívne veľmi negatívne

neviem posúdiť
 

 
 
 

5.Vymenujte najvýznamnejšie udalosti (akcie, stavby, zmeny) v obci za uplynulých 5 
rokov: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 
 

6. Odhadnite aký bol celkový rozpočet obce minulý rok? ...........................Sk 

 
 
 

7. Z navrhnutých zámerov utvorte poradie najdôležitejších  5  
                                                                                                    (poradie označte 
číslom 1,2,3,4,5)  

Poradie  

dokončiť rekonštrukciu kultúrneho domu s premenou na viac funkčné zariadenie 
obce  

 

dobudovať a opraviť detské ihriská  

zriadenie domova sociálnej starostlivosti  

oprava miestnych ciest a chodníkov   

zvýšenie bezpečnosti na hlavnom cestnom ťahu   

zaviesť triedenie odpadu s finančnou motiváciou / kto dôsledne triedi – platí 
menej  

 

riešiť rómsku problematiku,  

dobudovať vodovod a kanalizáciu   

odstaviť starú a postaviť novú čistiareň odpadových vôd   

rozvoj služieb  

menej krčiem v obci   

kompletná rekonštrukcia centra obce   

príprava pozemkov – parciel na výstavbu rodinných domov   

rekonštrukcia budovy obecného úradu  

rekonštrukcia verejného osvetlenia, rozhlasu a lavičiek cez Ľubotínku   

podpora podnikateľskej sféry a cestovného ruchu  

rekonštrukcia budovy školy   

výstavba obecných nájomných bytov pre mladé rodiny   

výstavba obecných sociálnych bytov nižšieho štandardu   
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8. NEGATÍVA – s čím sme nespokojní : 
Krížikom označte jeden bod, ktorý v príslušnej časti obce považujete za najväčší 
problém. 
!!! (vyplňte aj v prípade, že na príslušnej ulici nebývate, ale stav tam dobre poznáte) 

 

 
 
 
 
 

Ulica 

c
h
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d
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c
e
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e
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Z
Š
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Š
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 d
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p
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o
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c
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in
é
 

Hlavná                   

Hliník                   

Školská                    

Kapacká                   

Majné                   

Jarková                   

Železnič.                   

Na rovni                   

 
  
9. POZITÍVA – s čím sme spokojní  
Krížikom označte jeden bod, s ktorým ste v príslušnej časti obce najspokojnejší. 
!!! (vyplňte aj v prípade, že na príslušnej ulici nebývate, ale stav tam dobre poznáte) 
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Hlavná                   

Hliník                   

Školská                   

Kapacká                   

Majné                   

Jarková                   

Železnič.                   

Na rovni                   
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Údaje o respondentovi :  

 

*Váš vek :    do 25 rokov    25 – 45 rokov     45 – 50 rokov    50 – 60 rokov    nad 60 rokov 

 

*Pohlavie:  muž  –  žena 

 

*V Ľubotíne od narodenia : žijem – nežijem  

  

**V Ľubotíne som sa usadil/a/ : v roku ................ 

 

*Z Ľubotína sa plánujem odsťahovať :  do 1 roka do 2 rokov   do 5 rokov   

neodsťahujem sa   

 

 

Ďakujeme Vám za pomoc ! 
Nasledujúce údaje nemusíte uviesť.   
Ak ich však uvediete, budeme sa s vami môcť skontaktovať v prípade konkrétnych 
podnetných návrhov z Vašej strany.  Tak môžete viac pomôcť pri rozvoji našej obce. 

meno 
a priezvisko 
 
adresa 

 
 
 

 
  
 
 
Informácie pre respondentov :  

1. do každej domácnosti sme doručili 2 dotazníky  
2. v prípade že dotazník chcú vyplniť aj ďalší členovia domácnosti – tlačivo si 

vyžiadajte na obecnom úrade  
3. ak potrebujete k dotazníku nejaké vysvetlenie – získate ho na telefonickom 

kontakte 4921 668  
4. vyplnený dotazník prosíme doručiť na obecný úrad, alebo prostredníctvom detí 

doručiť do školy  
5. termín doručenia : do 30. júna 2007   

 
 
 
* zakrúžkujte jednu možnosť  
** ak v Ľubotíne od narodenia nežijete - doplňte rok  
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3.1.6. Vyhodnotenie dotazníka  
 

1. Aká je podľa Vás celková kvalita života v obci? 
    Výsledok :       
 zlá – 0 %      uspokojivá – 58,33 %       dobrá – 41,67 %      veľmi dobrá 0 % 

 

2. Uveďte do akej miery ste spokojná/ý s úrovňou kvality života v nasledovných oblastiach 
v obci :  
Výsledok :  Miera spokojnosti s jednotlivými oblasťami je vyjadrená percentuálnym 
podielom v strednom stĺpci.  
V poslednom stĺpci sú uvedené podnety občanov k jednotlivým oblastiam.  

 
Oblasť 

 
% 

 
Návrhy a požiadavky občanov  

ponuka obchodov a služieb 92,8  zriadenie kozmetiky,  drogérie, služba na občasnú 
starostlivosť o deti,  

možnosti kultúrneho, 
spoločenského a športového 
vyžitia 

48,0 viac kultúrnych a športových podujatí, záujmové 
krúžky aj pre deti predškolského veku, materské 
centrum pre matky a deti, kompletné detské ihrisko,   

záujem vedenia obce 
o dianie v obci a 
informovanosť občanov 

85,7 upraviť čakáreň na autobusovej zastávke pre zimné 
obdobie,  

verejná zeleň, úprava 
verejných priestranstiev, 
miestne komunikácie (cesty, 
chodníky) 

26,9 viac zelene, lepšia čistota verejných priestranstiev, 
vybudovať chodník od kostola smerom na Orlov, 
park s lavičkami, kvetinové parky, nové chodníky od 
Kolorky na koniec dediny, úprava priekop, oprava 
ciest,  

obecný rozhlas, verejné 
osvetlenie,  

70,4 verejné osvetlenie slabé, obecný rozhlas zastaraný,   

pokrytie televíznym 
a rozhlasovým signálom 
*** uveďte záujem o káblovú 
televíziu  

29,2 zlepšiť kvalitu rozhlasového a televízneho signálu,  
  
 
*** 41,7 % záujem 

dostupnosť internetových 
služieb 
*** uveďte záujem 
o zavedenie  internetu   

35,0  
*** 55,0 % záujem 
 
 

kvalita životného prostredia 40,7 separovanie – sáčky do domácností, divoké skládky 
(stará plavečská cesta, Hliník), pri ZS ohradiť 
tenisové ihrisko a polievať, málo propagácie, riešiť 
znečistenie koryta Ľubotínky, 

dostupnosť vodovodu 84,6 voda obsahuje veľa piesku, vodovod nepokrýva 
celú obec,   

dostupnosť kanalizácie 7,4 nutnosť výstavby novej ČOV,  

úroveň plynofikácie 100   

školstvo – dostupnosť 
a kvalita 

87,5 priveľa prázdnin v MŠ, rozšíriť pracovnú dobu v MŠ 
skôr ráno a neskôr popoludní, vybudovať 
telocvičňu,  

lekárska starostlivosť 93,1 zabezpečiť ešte 1 stomatológa, zriadiť ambulanciu 
kde by sa striedali odborní lekári (krčný, kožný, 
očný, ..., ako v Lipanoch 
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sociálna starostlivosť  
***uveďte záujem 
o zabezpečenie  možnosti 
výhodného stravovania  

37,9   
 
 
 

pracovné príležitosti v obci 4,2 vytvoriť podmienky na tvorbu pracovných miest 
v obci najmä pre rodičov malých detí,  

dostupnosť bývania 33,3 pozemky na výstavbu bytov pre mladých ľudí,  

  
 

3. Akým spôsobom sa zapájate do diania v obci ?  
Výsledok :  Respondenti sa mali vyjadriť ku každej možnosti.  

 
Úroveň intenzity a podiel 
zapájania  v % 

Možnosti zapájania občanov do diania v obci vždy občas nikdy 
nepoz- 
nám 

zúčastňujem sa volieb do samosprávy 96,6 3,4   

zúčastňujem sa na podujatiach organizovaných 
v obci 65,5 34,5   

oboznamujem sa s dokumentmi vydanými obcou   65,4 34,6   

navštevujem starostu so svojimi požiadavkami 
a návrhmi 31,0 37,9 31,0  

chodím sa na zasadnutia obecného zastupiteľstva 12,5 9,3 79,2  

zapájam sa aktívne do života cirkvi  71,4 25,0 3,6  

sledujem informácie a hospodárskom a sociálnom 
rozvoji 41,7 54,1 4,2  

sledujem aktuality o obci v rozhlase, televízii, tlači  62,5 33,3 4,2  

iným spôsobom (vypíšte)     

som členom spoločenskej – dobrovoľníckej 
organizácie  10,3 % 

 

4. Ako hodnotíte rozvoj obce za posledných 5 rokov ?        
Výsledok :  veľmi pozitívne 10,34 %  pozitívne  82,76 %   negatívne 0 %  veľmi negatívne 

0 %   nevie posúdiť 6,90 %  

 

5. Vymenujte najvýznamnejšie udalosti (akcie, stavby, zmeny) v obci za uplynulých 5     
rokov. 
Výsledok : Významnosť udalostí je daná percentuálnym podielom respondentov. Na ich 
základe  je utvorené poradie ich dôležitosti  pre občanov obce.    

1. Dom nádeje                                                              46, 67 % 

2. Kultúrne leto                                                             20, 00 % 

3. Rekonštrukcia zdravotného strediska                      17, 78 % 

4. Zriadenie Športovo – relaxačného centra                  8, 88 % 

5. Plynofikácia základnej  a materskej školy                  6, 67 % 

 

6. Odhadnite aký bol celkový rozpočet obce minulý rok . 
Výsledok :  62,1 % nevie výšku rozpočtu vôbec odhadnúť, ostatné odhady boli od 1,5 do 
20 miliónov Sk 

 

7. Z navrhnutých zámerov utvorte poradie najdôležitejších  5  
Výsledok :  Poradie a priority zámerov.     
                   * týmto oblastiam nebolo pridelené ani jedno poradové miesto                                                                                             

Poradie  
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oprava miestnych ciest a chodníkov  1. 

dokončiť rekonštrukciu kultúrneho domu s premenou na viac funkčné 
zariadenie obce  

2. 

dobudovať vodovod a kanalizáciu  3. 

odstaviť starú a postaviť novú čistiareň odpadových vôd  4. 

zriadenie domova sociálnej starostlivosti 5. 

zvýšenie bezpečnosti na hlavnom cestnom ťahu  6. 

rekonštrukcia budovy školy  7. 

dobudovať a opraviť detské ihriská 8. 

kompletná rekonštrukcia centra obce  9. 

príprava pozemkov – parciel na výstavbu rodinných domov  10. 

rekonštrukcia verejného osvetlenia, rozhlasu a lavičiek cez Ľubotínku  11. 

rozvoj služieb 12. 

rekonštrukcia budovy obecného úradu 13. 

podpora podnikateľskej sféry a cestovného ruchu 14. 

výstavba obecných sociálnych bytov nižšieho štandardu  15. 

zaviesť triedenie odpadu s finančnou motiváciou / kto dôsledne triedi – platí 
menej  

16. 

menej krčiem v obci  17. 

riešiť rómsku problematiku  * 

výstavba obecných nájomných bytov pre mladé rodiny  * 

 

8. NEGATÍVA :  
Označte jeden bod, ktorý v príslušnej časti obce považujete za najväčší problém. 
Výsledok : Najväčšími spoločnými negatívami v obci sú cesty, túlavé psy, kanalizácia, 
bezpečnosť v cestnej doprave a chodníky.  
Najväčšími negatívami na jednotlivých uliciach – častiach obce sú ukazovatele s najvyšším 
počtom percentuálnych bodov.   
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % 

Hla 7,6    4,4       12,0  1,1 3,3    

Hli      3,3        2,2 1,1    

Ško  1,1    5,5 2,2        2,2    

Kap  2,2             2,2  1,1 4,4 

Maj  3,3    3,3   1,1          

Jark  6,5  1,1           2,2    

Žel 1,1 2,2 1,1   3,3         2,2    

Na r 1,1 13,0             2,2    

% 9,8 28,2 1,1 1,1 4,4 15,3 2,2  1,1   12,0  3,3 15,2  1,1 4,4 
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9. POZITÍVA :  
Označte jeden bod, s ktorým ste v príslušnej časti obce najspokojnejší. 
Výsledok :  Najväčšími spoločnými pozitívami v obci sú plynofikácia, verejné osvetlenie, 

vodovod, zeleň a úprava cintorína.  
Najväčšími pozitívami na jednotlivých uliciach – častiach obce sú ukazovatele s najvyšším 
počtom percentuálnych bodov.   
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% % % % % % % % % % % % % % % % % % 

Hla   5,4 1,1    1,1   7,6      5,4  

Hli  10,9               1,1  

Ško   1,1 1,1   3,3 1,1         1,1  

Kap 1,1  1,1         3,3    4,4   

Maj   1,1  1,1       3,3 1,1   1,1 1,1  

Jark   2,7 3,3             4,4  

Žel    3,3            4,4   

Nar   7,6 1,1 1,1   1,1  2,2   1,1   2,2 7,6  

% 1,1 10,9 18,5 9,8 2,2  3,3 3,3  2,2 7,6 6,6 2,2   12,0 20,6  

 

Údaje o respondentoch :  

Vek respondentov  : 

do 25 rokov 25 – 45 rokov 45 – 50 rokov 50 – 60 rokov nad 60 rokov 

6,9 % 48,28 % 6,9 % 6,9 % 31,03 % 

 

Pohlavie respondentov :   

muž žena 

  37,93 % 62,07 % 

  

Z Ľubotína sa plánujem odsťahovať :   

do 1 roka do 2 rokov do 5 rokov neodsťahujem sa 

- - 3,45 % 96,55 % 

  

 

 
  


