Kráľova Lehota
Naša vízia: Horný Liptov 2022 je príjemné a bezpečné miesto pre život, kde ľudia spolunažívajú v dobrom.
Navzájom si pomáhajú, zapájajú sa do diania v regióne, starajú sa o krajinu. Občania sú hrdí na svoj región,
poznajú jeho históriu, tradície a hodnoty. Obce sú upravené a čisté. Je tu dostatok práce, ako aj príležitostí pre
šport, oddych a rozvoj tvorivých síl. Návštevníci sa sem radi vracajú.
Strategickým cieľom Spoločného programu rozvoja obcí Horného Liptova je zvýšiť do roku 2022 spokojnosť
obyvateľov Horného Liptova s kvalitou ich života.

Špecifický cieľ 1

Zlepšiť základnú vybavenosť a služby v obci

Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.2
Opatrenie 1.3
Kľúčové potreby
Kráľovej Lehoty v oblasti
základnej vybavenosti a
služieb
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Podporiť rozvoj bývania
Dobudovať dopravnú a technickú infraštruktúru v obci
Zvýšiť bezpečnosť a skvalitniť sociálnu a občiansku vybavenosť
Dobudovanie kanalizácie, výstavba nových bytov, IBV, zlepšenie prostredia:
chodníky, materská škola

Vysoké pracovné nasadenie obecného úradu, skúsenosti s projektmi, dobrá finančná
kondícia obce. Prekládka železničnej trate.

Aktivity pre opatrenia 1.1 – 1.3

Investor/partner

1.1
Zavedenie inžinierskych sietí do nových stavebných obvodov
 IBV ulica Potok – vybudovanie inžinierskych sietí (2015-2016, 70.000€)
 IBV na pôvodnom železničnom telese (2022)
Výstavba BD
 Výstavba 12 BJ (2018-2020, 450.000€)

 obec

1.2
Výstavba a rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry
 Rekonštrukcia MK Magdolina skala – cyklodopravná trasa do L. Hrádku (2016-2019,
95.000€)
 Rekonštrukcia chodníka Magdolina skala súbežného s cyklodopravnou trasou (20182020, 120.000€)

 Obec
 Komposesorát
a urbariát
Pozemkové
spoločenstvo
Kráľova Lehota

 Vybudovanie novej železničnej zastávky a prístupovej komunikácie, chodníka,
odstavných plôch, verejného osvetlenia (2022)
 Prestavba železničnej stanice na polyfunkčnú budovu (2022, 70.000€)
Budovanie a rekonštrukcia vodovodu, kanalizácie a rozvodných sietí
 Rekonštrukcia elektrických rozvodov OcÚ a KD (2015-2016, 10.000€)
 Dostavba splaškovej kanalizácie (2015-2016, 70.000€)
 Vybudovanie verejného osvetlenia na cintoríne (2017, 8.000€)
 Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia (2020, 100.000€)
 Modernizácia miestneho rozhlasu (2021, 60.000€)
1.3
Budovanie IKT sietí, zlepšenie technického stavu a vybavenia DHZ
 Prestavba požiarnej striekačky na športovú (2015, 5.000€)
 Modernizácia vybavenia DHZ (2019-2022, 50.000€)
 Kamerový systém (2019-2020, 20.000€)

 ŽSR Bratislava
 obec

Výstavba a modernizácia zariadení sociálnej a občianskej vybavenosti
 Vybudovanie detského ihriska v záhrade MŠ (2016-2017, 10.000€)
 Materská škola: vybavenie tried, zlepšenie vyučovacieho procesu, podlahy, sociálne
zariadenia, nábytok, vnútorné zariadenie jedálne (2016-2020, 65.000€)
 Rekonštrukcia interiéru a fasády budovy Detského domova (2017-2019, 25.000€)
 Oddychová zóna: záhrada národnej kultúrnej pamiatky (2019-2021, 30.000€)
 Rekonštrukcia a údržba budov v majetku obce: oprava strechy, budova knižnice, oprava
budovy starej pošty (2017-2021, 60.000€)
 Kultúrny dom: výmena sedadiel a nábytku (2018-2019, 40.000€)
 Odkúpenie a rekonštrukcia objektu obývaného Rómami vrátane úpravy jeho okolia
(2020-2022, 80.000€)

 Obec
 Žilinský
samosprávny
kraj
 Detský domov

 Obec
 LVS

 obec
 DHZ
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Rekonštrukcia fary (2018-2020, 40.000€)
Zhotovenie elektrického kúrenia v evanjelickom kostole (2015, 7.650€)
Výmena okien vonkajšej verandy evanjelickej fary (2017, 2.400€)
Prebudovanie hospodárskej budovy ECAV na spoločenskú miestnosť (2019, 25.000€)
Vytvorenie areálu okolo penziónu Larion (2018-2021, 50.000€)

Zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti
 Udržať dopravné prepojenie s obcami poskytujúcimi pracovné príležitosti pre obyvateľov
obce

 CZ ECAV
Kráľova Lehota

 Lehotský comp.
s.r.o., Larion
 obec
 Žilinský
samosprávny
kraj
 SAD

Predpokladané finančné
zdroje

vlastné zdroje obce, dotácia na základe Uznesenia Vlády SR, európske
fondy, štátny rozpočet

Indikatívna finančná
intervencia

1.563 tis. eur

Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
Výstupy
prípravu nových stavebných obvodov (lokalít)
(na úrovni
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
aktivít)
výstavbu/rekonštrukciu nových bytových jednotiek

Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)

Dopady
(na úrovni
strategického
cieľa)

 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
výstavbu a rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
budovanie a rekonštrukciu vodovodu, kanalizácie
a rozvodných sieti
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
sociálnu a občiansku vybavenosť/ sociálnu
a zdravotnú starostlivosť
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
projekty IKT a vybavenie DHZ
 Počet nových pripravených stavebných lokalít na
bývanie
 Počet nových/zrekonštruovaných bytových jednotiek
 Celková dĺžka/plocha novovybudovanej
a zrekonštruovanej motorovej dopravnej
infraštruktúry
 Celková dĺžka novovybudovanej a zrekonštruovanej
nemotorovej dopravnej infraštruktúry (chodníky
a cyklodopravné trasy)
 Celková dĺžka novovybudovaného
a zrekonštruovaného vodovodu, kanalizácie
a rozvodných sietí/počet zrekonštruovaných
zariadení
 Počet zrealizovaných projektov sociálnej
a občianskej vybavenosti/ sociálnej a zdravotnej
starostlivosti
 Počet zrealizovaných projektov IKT a vybavenia
DHZ
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

Merná
jednotka
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 obec
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