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 4

Podporiť ochranu životného prostredia a udržateľné
využívanie zdrojov

Opatrenie 4.1
Opatrenie 4.2

Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov a likvidácie čiernych skládok
Znížiť riziko negatívnych dôsledkov prírodných katastrof
a katastrofických udalostí
Zavedenie postupov pre zvýšenie ochrany krajiny a krajinotvorby

Opatrenie 4.3
Kľúčové potreby Kráľovej
Lehoty v oblasti životného
prostredia
Predpoklady pre úspešnú
implementáciu opatrení

Zberný dvor a kompostovisko, zateplenie obecných budov

Dobré skúsenosti s využívaním externých zdrojov samosprávou

Aktivity pre opatrenia 4.1 – 4.3

Investor/partner

4.1
Osveta a vzdelávanie v oblasti tvorby a likvidácie odpadov1
 Zlepšiť účinnosť triedenia odpadu (letáky, vysielanie rozhlasu, obecné noviny,
web)
Budovanie systému separovania odpadu a spoločných kompostovísk
 Vytvorenie miestneho kompostovania (2016-2017, 5.000€)
4.3
Zníženie energetickej náročnosti budov
 Zníženie energetickej náročnosti KD a OcÚ, rekonštrukcia systému vykurovania a
vykurovacích telies v kultúrnom dome (2016-2019, 180.000€)
Vypracovanie stratégie šetrného prístupu k životnému prostrediu
 Investície na zlepšovanie stavu lesa – ochrana lesa pred poškodením zverou
 Implementácia agroenvironmentálnych schém a systému ekologického
poľnohospodárstva na území AGRIA, a.s. Liptovský Ondrej



obec

 Komposesorát a urbariát
PS K. Lehota
 Agria
 PZ Stará dolina

Predpokladané finančné
štátny rozpočet, európske fondy, súkromné zdroje, rozpočet obce
zdroje
Indikatívna finančná
185 tis. eur
intervencia
Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
Merná
Zdroj
Počiatočné
ukazovateľa
jednotka
overenia hodnoty
0
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
 tis. eur
 obec
Výstupy
organizovanie
osvetových
a
vzdelávacích
aktivít
(na úrovni
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
aktivít)
budovanie systému separovania odpadov a likvidáciu

Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)
Dopady
(na úrovni
strat. cieľa)

čiernych skládok
 Celková výška verejných výdavkov vynaložených na
zníženie energetickej náročnosti budov
 Celková výška verejných výdavkov vynaložená na
starostlivosť o krajinu
 Počet osvetových a vzdelávacích aktivít zameraných na
separáciu odpadu a prevenciu pred tvorbou čiernych
skládok
 Počet nových kompostérov/kompostovísk
 Počet obcí s funkčným systémom separovania odpadu
a kompostovísk
 Počet aktivít zameraných na starostlivosť o krajinu
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

 projekt
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nia
 aktivita

 obec

 %
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zisťovanie
 expertné
skup. obcí

0
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Príloha č. 4: Formulár opatrení špecifického cieľa 4 pre obec Kráľova Lehota
Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
Materiál na prerokovanie obecným zastupiteľstvom 15. 12. 2015

