
Vstupy pre spracovanie programu rozvoja obce Pribylina na roky 2015-2020 

NADRADENÉ SÚRNE ÚLOHY 

Priorita 1.: Zvrátenie nepriaznivej demografie. 

Bývanie: 

Reálne stavebné pozemky IBV (65 stavebných pozemkov , predpoklad nových Pribylincov 3x65=195 
termín do 2020) 

- prechod vlastníctva spolo čnej nehnute ľnosti na obec  napr. oddelenie spoločnej nehnuteľnosti, ......  
Termín: 31.3.2016 Zodpovednosť: starosta obce 
 

- obec sa za nízku cenu stáva vlastníkom stavebných p ozemkov v zmysle dohody s PSBU  
Termín: 30.6.2016 Zodpovednosť: starosta obce  

- zmena resp. zrušenie nezmyselného uznesenia o popla tku za pripojenie na inžinierske siete vo 
výške 16E/m2  
Termín: 2015 Zodpovednosť: obecné zastupiteľstvo 
  

- obec postupne predáva pripravené stavebné pozemky z a konkuren čnú cenu , hlavnými 
podmienkami sú: výstavba rodinných domov, stavebné povolenie do 1roka, začiatok výstavby do 
2rokov, vlastníci majú trvalý pobyt v Pribyline 
Termín: 2016 - 2020 Zodpovednosť: obecné zastupiteľstvo, starosta obce 
 

- obec realizuje cesty (obrubníky, makadam resp. asfa lt) a to buď z cudzích (eurofondy, dotácie, 
granty) alebo vlastných zdrojov (zisk z predaja stavebných pozemkov, iné) 
Termín: 2015 – 2020 Zodpovednosť: obecné zastupiteľstvo 

 
Ostatné stavebné pozemky v intraviláne obce ur čené na zástavbu pod ľa územného plánu 

- prechod vlastníctva na obec, napojenie na inžiniers ke siete, a potom predaj pod ľa vyššie 
uvedeného  
Termín: stále Zodpovednosť: starosta obce 

 
Postupný jednotlivý výkup starých nepredajných opus tených RD v obci.   

- prechod vlastníctva na obec , ich rekonštrukcia prostredníctvom obecnej firmy. Potom nájom 
alebo predaj ob čanom opä ť pod ľa vyššie uvedeného. 

Cieľ: Zastavenie úbytku Pribylincov a nárast obyvateľstva Pribyliny do roku 2020 o 100-200 nových občanov. 
 

Školstvo a vzdelanie: 

Základná škola – kompletná rekonštrukcia budovy, op lotenia a areálu 
Materská škola – kompletná rekonštrukcia a rozšíren ie prípadne aj s jas ľami 

Termín: bezodkladne 
 
Základná umelecká škola 
 
Cieľ: Zanedbávaná obecná služba sa stane opäť pýchou Pribyliny. 



Priorita 2.: Riešenie zamestnania a zamestnanosti. 

Pracovné príležitosti   

- pracovné miesta priamo vytvorené obcou:   
o obecný sociálny podnik, obecné služby 
o jednotka správy a údržby obecného majetku 

Termín: 31.12.2015 Zodpovednosť: starosta obce 
o  jednotlivé podnikate ľské zámery v záujme rozvoja obce: od výberu projektu, cez územné 

a stavebné povolenie, až po realizáciu a prevádzkovanie všetko v réžii obce*. Potom je možné 
rozhodnutie o predaji resp. prenájme služby (napr. posilňovňa, jedáleň, kúpalisko, plnička vody, 
výroba štiepky, výroba palivového dreva, výroba sena, zemné práce, služby občanom.....) 

Termín: neustále Zodpovednosť: starosta obce 
 

- podpora obce pri vytváraní pracovných miest  
o  obchodno-priemyselný park  

Cieľ: Nevýhodu výrazného poklesu cien pozemkov premeniť na výhodu a zatraktívniť obec  
- detský zábavný park (Funville vo veľkom aj vonkajší priestor) 
- trhovisko napr. ako Nowy Targ 
- obchodná zóna 
- potravinárska výroba: spracovanie ovčieho a kravského mlieka, výroba  syrov, zemiaky, 
stolová voda 
- záhradná architektúra 
- pestovanie drevín 
- spracovanie dreva 
- stavebniny 
- parkovisko pre návštevníkov a pre tranzitnú dopravu 
- hygienické zariadenia 
- ľahký ekologický priemysel.... 

o  *jednotlivé podnikate ľské zámery v záujme rozvoja obce: postúpenie podnikateľského 
zámeru do súkromnému sektoru v určitej fáze rozpracovanosti a za určitých podmienok (trvalo 
vytvorené pracovné miesta ......)  

Termín: do 2018 Zodpovednosť: starosta obce 

Cieľ: Vytvorenie minimálne 50 až 100 nových pracovných miest 



Priorita 3.: Rómska problematika. 

- projekt sociálneho podnikania: Obecná firma. 
Cieľ: Zamestnanci sú prínosom každej investičnej akcie v obci a sú prospešný pre seba aj pre 
ostatných! Pracovné návyky ........ 

- aplikácia práva a poriadku v rómskej osade: likvidá cia úžery, mikrosamospráva („hlavy“ 
jednotlivých rodín v pravidelnom kontakte so starostom). 
Cieľ: Pravidlá neurčuje úžerník, ale obec! Zlepšenie komunikácie.  

- pravidelný odvoz komunálneho odpadu ako u majority a zavedenie minimálnych hygienických 
štandardov.  
Cieľ: Zníženie neustále hroziaceho rizika výskytu chorôb (žltačka, kožných ochorení), parazitov (vši, 
mrle, hlísty)! 

- vysporiadanie pozemkov v spolupráci s PSBU obce Pri bylina, do správy obce, s následnou 

možnos ťou výstavby sociálnych nízkorozpo čtových rodinných domov formou obecnej firmy, 

ktorej zamestnancami budú samotní budúci obyvatelia  spomínanej komunity. Forma 

zamestnávania cez podporu dlhodobo nezamestnaných r esp. iné zdroje: splnomocnenec 

vlády... 

Cieľ: Postupná asanácia chatrčí, ktoré výrazne zhoršujú pohľad na obec. Znemožnenie ich 

nekontrolovanej výstavby a prístavby, jasná kontrola a evidencia obyvateľov osady. 

- komunitné centrum a terénni pracovníci.  

Cieľ: Hygienické návyky, zlepšenie školskej dochádzky a študijných výsledkov, zníženie kriminality. 

- prezentácia rómskej kultúry napr.  ako stála súčasť expozície v múzeu liptovskej dediny: tanec, spev, 

hra na husle, kováčska dielňa, veštenie 

Cieľ: Iná úroveň budovania lepších vzťahov medzi majoritou a minoritou. Podpora talentovaných. 

 



Priorita 4.: Cestovný ruch (sa prelína aj s podriadenými úlohami) 

Tu je potrebné vybrať také rýchlo realizovateľné úlohy, ktoré budú dôvodom pre návštevu obce.  

- Spolo čná úloha: Obecný ratrak (snežný pásak)  – počas zimnej sezóny sa obecná správa stará aj 
o údržbu bežeckých a zjazdových tratí. 
 

 

Náučný chodník 

- náučný Pribylinský chodník – Lazy , Mostky mo čiare, vzácne biotopy, mäsožravé rastliny + 
maketa tajchu opravi ť sfunk čniť aj s vodou, stavidlom, + vajcovka vo Vestníku (úda jne ja tam aj 
veľký zdroj pitnej vody)+ kyselka po Orešnicou. Živi čný (asfaltový) povrch v d ĺžke min 5km. 
Cieľ: Dostupná a bezpečná cyklistika, kolieskové korčule, turistika, atletický beh, bežecké lyžovanie. 

Univerzálny freeride okruh 

- umelo vybudovaný krátky okruh s prudkými kopcami a zákrutami, ur čený pre bicykel, beh. 
Cieľ: Dobrá alternatíva pre voľný čas detí. Organizovanie pretekov. 
 

Vysokohorská seda čková lanovka a zjazdovka 

- v komunikácii s ochranou prírody ur čiť blízku dolinu a masív, ktoré budú zdrojom pre cest ovný 
ruch 

- vyhliadková reštaurácia, downhill 
 

Vyhliadková veža 

- atrakcia spolu s náu čnou lanovou dráhou v korunách stromov 

Agroturistika  

- chov koní, jazdenie, hipodróm 
- salaš, pôvodný liptovský hospodársky dvor  

 

ATC Račková dolina  

- vyhodnotenie hospodárenia za posledných 10rokov (in vestície, nové investície, zisk), vízia 
rozvoja. Pod ľa výsledkov a plánov rozhodnutie o ďalšej prevádzke. 

- napr. apartmánové chatky 
 

 

 

 

 



ĎALŠIE PODRIADENÉ ÚLOHY: 

1. Obecná jedáleň otvorená denne, donáška jedla pre dôchodcov 

2. Lekár a lekáreň 

3. Detské ihriská – so EÚ štandardami 

4. Šport a kultúra  

- v prvom rade prebudovať stredisko pod brehom, zdvojnásobenie plochy podľa hraníc vlastníctva obce 
oplotenie, tribúny, sociálne zázemie, sprchy, toalety, amfiteáter pre folklór, vystúpenie hudobných 
kapiel, obecné akcie, sezónne víkendové večerné hranie.... 

- podpora obce pre spájanie všetkých kultúrnych, záujmových a športových združení = spoločne 
podporované akcie 

5. Námestie okolo KD, Dom Služieb, aj požiadavka na Jednotu – rekonštrukcia, obnovte si obchod, Dom 

Služieb, Pizzeria,  Malé obchodné Korzo, napr. mäso, zemiaky, kaderníčka, kvety, zmrzlina,  

6. Parkoviská v obci: miesta KD, škôlka, škola. Mimo obce: MLD, vstupy do dolín 

7. Obecný úrad pripraví a široko zverejní informácie o čase, prevádzke a cenníkoch jednotlivých 
športových služieb obce a školy: multifunkčné ihrisko, ľadová plocha, areál pod brehom, telocvičňa, 
posilňovňa, stolný tenis, tenisové ihrisko ......Nie len pre občanov, ale aj návštevníkov. 

8. Dodržiavanie práva a vnútorných noriem obce, transparentnosť súťaží, maximálne využívanie 
elektronického trhoviska, čo najviac dodávok tovarov aj služieb určiť výberom, refinancovanie 
úverových  zmlúv.  

9. Vláčik, ktorý spája jednotlivé strediská CR: obec, Račková dolina, Podbanské 

10. Klubovňa 

11. Nie len zimný obecný areál pod Kopanicami: Prístupová cesta, zjazdovka, lyžiarska škola pre deti, 
bobová dráha, kolobežky, kone, zábavný park 

12. Cestná infraštruktúra: asfaltové cesty vo vlastníctve obce, asfaltové chodníky pre bicykel, kolieskové 
korčule, kolobežky aj peších turistov 

13. V spolupráci s PSBU vybudovať oboru pre zver, urbárny pozemok, dobré miesto s vodou 

14. Pestovanie čučoriedok a brusníc v oblasti Mostkov systémom nazbieraj si sám PICK OUR WAN – 
moderné úspešné, vyhneme sa zlodejom lesných plodov v dolinách 

15. Obec napojená na alternatívny zdroj tepla, pestovanie energetickej vŕby s možnosťou prihnojovania 
splaškami  

16. Rafting na Belej, prírodné kúpalisko aj umelé kúpalisko – voda zohrievaná štiepkou a palivovým 
drevom zo samovýroby obecnej firmy 

 

 



Vstupy k programu rozvoja obce Pribylina boli výsle dkom nieko ľkotýžd ňovej práce a boli 

usporiadané do návrhového dokumentu na stretnutí v Klube TJ d ňa 18.6.2015  

Zo spoločného stretnutia vyplynula nevyhnutnosť rozdeliť program rozvoja na prioritné úlohy 

a im podriadené úlohy, pretože len tak je možné dosiahnuť podstatný pokrok.  

Zhodli sme sa, že plnením len podriadených úloh sa nedajú dosiahnu ť ciele uvedené 

v prioritách.    

Prítomní:  

Miroslav Jurík 

Ing. Martin Jurčo 

Ing. Ján Vrbičan 

Matej Chlebový 

Jaroslav Jurík 

Mgr. Magdaléna Moresová 

Filip Benko 

Peter Vandriak 

Branislav Jurík 
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