
 

 

Obec Lutiše realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka projekt „Rekonštrukcia krytov v obci 

Lutiše“ na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 072ZA130051. 

prijímateľ Obec Lutiše 

sídlo                                     Lutiše 66, 013 05 Belá 

IČO       00321 451 

kód projektu 072ZA130051 
výzva č. 13/PRV/2015 

číslo 
opatrenia/podopatrenia 

7 – Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

 

Výška oprávnených výdavkov na projekt: 99 612,44 EUR 

Prostriedky EPFRV: 74 709,33 EUR 

Prostriedky štátneho rozpočtu SR: 24 903,11 EUR 

 

 

Názov projektu: Rekonštrukcia krytov v obci Lutiše 

Hlavný cieľ: Podpora miestneho rozvoja obce Lutiše formou ekonomického 

rozvoja obnovením infraštruktúry pri zabezpečení ochrany životného prostredia. 



Popis projektu: 

Vzhľadom na situáciu v našej obci (nekvalitný stav verejnej infraštruktúry, najmä miestnych 

komunikácií, nedostupnosť k turistickým atrakciám, nízka životná úroveň vidieckeho 

obyvateľstva, vysoká miera nezamestnanosti a na druhej strane bohatý potenciál cestovného 

ruchu, ponuka národného parku a sakrálnych pamiatok..) sme si hlavný cieľ projektu 

naformulovali: Podpora miestneho rozvoja obce Lutiše formou ekonomického rozvoja 

obnovením infraštruktúry pri zabezpečení ochrany životného prostredia. 

 

Naplnenie hlavného cieľa dosiahneme realizáciou čiastkových cieľov, ktorými sú: 

- zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry v oblasti miestnych komunikácií 

- vytvorenie podmienok pre podnikateľov a zlepšenie podmienok života pre 

obyvateľov 

- oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti zlepšením prepojenia medzi obcou Lutiše 

a širšou dopravnou sieťou vedúcou cez región  

- podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 

- zlepšenie vzhľadu krajiny a zlepšenie kvality životného prostredia budovaním 

objektov zelenej infraštruktúry 

 

Uvedené špecifické ciele v sebe kombinujú aktivity na ekonomický rozvoj so zabezpečením 

ochrany životného prostredia (budovaním zelenej infraštruktúry). Investície, ktoré zlepšia 

kvalitu života budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj vytvorením podmienok pre 

podnikateľov a zároveň zlepšia podmienky pre život obyvateľov resp. budú mať vplyv na 

zabránenie odlivu obyvateľov z vidieka. 

Vzhľadom na vysoký potenciál obce z pohľadu cestovného ruchu, podporujeme investície do 

budovania infraštruktúry miestneho vidieckeho cestovného ruchu, ktorými miestne 

komunikácie sú. Prísun turistov do územia bude mať za následok zvýšenie príjmov 

obyvateľstva, diverzifikáciu ponúkaných služieb a v konečnom dôsledku zlepšenie 

ekonomického postavenia našej obce. 

Ciele nami stanoveného projektu sú v súlade s cieľmi dokumentu národného charakteru 

Programu rozvoja vidieka, ktorého jedným z hlavných cieľov je vyvážený územný rozvoj 

vidieckej ekonomiky, a súčasne sú ciele projektu v súlade s jeho špecifickým cieľom 

Opatrenia 7, 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

 



Vzhľadom na hustotu obyvateľstva a prírodné podmienky, je štruktúra cieľov projektu 

postavená veľmi vhodne a realizáciou projektu dôjde k ich naplneniu. Investície do cestnej 

infraštruktúry a súvisiacej zelene podporia naplnenie primárneho cieľa a to podporu 

miestneho rozvoja, ekonomický rast regiónu. V rámci projektu boli vybraté také činnosti, 

ktoré sú vhodné a účelové s ohľadom na hustotu obyvateľstva našej obce ako i prírodné 

podmienky a sú ľahko zrealizovateľné kompetentnými subjektmi (stavebnými spoločnosťami 

vybranými v zmysle zákona o verejnom obstarávaní). 

Reálnosť dosiahnutia cieľov je veľmi vysoká, sú postavené reálne a žiadateľom, obcou Lutiše 

dosiahnuteľné. 

 

Predmet projektu: 

Naplnenie hlavného cieľa projektu a špecifických cieľov dosiahneme logickou postupnosťou 

krokov pri realizácii nášho projektu. 

Kvalitu života v našej obci / regióne zlepšíme samotnými investíciami, ktoré majú vplyv na 

miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľov, turistov 

a zároveň zlepšia podmienky pre život obyvateľov, zabránia ich odlivu z vidieka. 

Hlavnými aktivitami projektu sú investičné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnych 

komunikácií, ktoré spájajú miestne časti Skaličanovci 1, Skaličanovci 2 a Adamovci, resp. 

napájajú tieto lokality s centrom obce a teda na hlavnú cestnú sieť regiónu. 

 

Obec Lutiše je vstupnou bránou do Národného parku Malá Fatra. Tento park je 

vyhľadávanou turistickou lokalitou, kde ročne prúdi množstvo domácich i zahraničných 

turistov a svoje prevádzky tu má zriadené množstvo podnikateľov. Súčasne sa v obci 

nachádza niekoľko sakrálnych pamiatok: 

- V osade Skaličanovia sa nachádza malá kaplnka, v ktorej je umiestnená soška "Srdca 

Ježišovho". Kaplnka bola obnovená v roku 2004 a tým dostala nádych modernej 

doby. 

- Na kopci nad osadou Ježíkovia je postavený kamenný kríž, pri ktorom sa už modlili aj 

muži odchádzajúci do II. svetovej vojny. 

Obec Lutiše je v tejto súvislosti značne obchádzaná, pretože jestvujúca infraštruktúra je 

v zlom až havarijnom technickom stave, najmä v oblasti dostupnosti t.j. miestnych 

komunikácií. 

Jedným z našich najväčších problémov je teda nedostatočná infraštruktúra a nedostupnosť 

základných služieb. Ďalšími problémami sú nepriaznivý vývoj sociálno-demografickej 



štruktúry obyvateľstva, nedostatok pracovných príležitostí a vysoká nezamestnanosť, 

nedostatočne využívaný potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v oblasti služieb, 

ako aj nedostatočná infraštruktúra vidieckeho cestovného ruchu 

Taktiež infraštruktúra miestnych komunikácií obce je pre obyvateľov nedostatočná, cesty sú 

v zlom až havarijnom technickom stave, čo spôsobuje komplikácie pre obyvateľov pri cestách 

za vzdelaním, či prácou. Stav cestnej infraštruktúry je tak problémom i pre investorov, 

pretože pokiaľ je problémom dostupnosť, v danom regióne sa neinvestuje. 

 

Miestne komunikácie, ktoré sú predmetom realizácie projektu sú rozdelené do 

samostatných úsekov v členení podľa miestnej polohovej a názvovej diferenciácie. Riešené 

sú celkom 3 samostatné časti nachádzajúce sa v rozdielnych lokalitách obce - Skaličanovci 1, 

Skaličanovci 2 a Adamovci. Každá lokalita zahŕňa samostatné úseky komunikácii ktoré sú 

ďalej riešené. Tieto lokality sa napájajú na hlavnú cestnú sieť a spájajú tieto oblasti 

s centrom obce, kde umožňujú dostup obyvateľov týchto lokalít k vzdelaniu a práci 

a naopak, umožnia dostupnosť do týchto lokalít nielen pre obyvateľov, ale aj pre 

podnikateľov a turistov, ktorí sa o predmetnú lokalitu „zaujímajú“. 

Na zabezpečenie pozitívneho vzhľadu krajiny a zlepšenie kvality životného prostredia je 

časťou projektu i začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry v okolí realizácie stavebných prác 

na rekonštrukcii miestnych komunikácií.  

 

Členenie stavby rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Lutiše je nasledovné: 

Skaličanovci 1 

- Cesta 1 - Rekonštrukcia krytu, doplnenie odvodnenia  

- Cesta 2 - Rekonštrukcia krytu 

- Cesta 3 - Rekonštrukcia krytu 

Skaličanovci 2 

- Cesta 1 - Rekonštrukcia krytu  

- Cesta 2 - Rekonštrukcia krytu 

Adamovci 

- Cesta 1 – úsek 1,2,3 - Rekonštrukcia krytu  

- Cesta 2 - Rekonštrukcia krytu, doplnenie odvodnenia 


