
 

INVESTIČNÉ AKCIE  
 

    Pre bližšiu informovanosť občanov býva už 
zvykom obzrieť sa dozadu a zhodnotiť čo sa nám 
v predchádzajúcom období podarilo, v čom meškáme 
a čo je potrebné dokončiť, aké nové výzvy nás čakajú. 
Očakávania a požiadavky sú častokrát náročné 
a v mnohom oprávnené, preto bolo snahou obce a jej 
zastupiteľstva plniť úlohy s čo najväčším dôrazom na 
uspokojenie potrieb občanov, i keď obec má 
z finančného a personálneho hľadiska obmedzené 
zdroje. V uplynulom období prebiehala konsolidácia 
verejných financií a končilo sa predchádzajúce 
programovacie obdobie, obec nemala možnosť 
čerpať finančné prostriedky na veľké projekty 
z vonkajších zdrojov. I napriek tomu, pri súbežnom 
realizovaní investičných akcií, plnení nevyhnutných 
úloh v rámci samosprávnych funkcií a preneseného 
výkonu štátnej správy, podarilo sa udržať trend 
nezvyšovania daňového zaťaženia občanov formou 
zvyšovania miestnych daní a poplatkov, obec 
v súčasnosti nemá žiadne pohľadávky, úvery 
a  hospodári neustále s prebytkom, ktorý každoročne 
vytvára rezervu na financovanie, resp. 
spolufinancovanie ďalších projektov potrebných pre 
jej rozvoj. V neposlednom rade treba podotknúť, že 
všetkými prácami a investičnými akciami a použitím 
finančných prostriedkov z rozpočtu a obdržaných 
dotácií sa neustále zhodnocuje majetok v prospech 
obce pre ďalšie obdobie. 
     Vstupujeme do nového programovacieho 
obdobia z hľadiska čerpania zdrojov z eurofondov, 
štátnych dotácií, čo na zastupiteľstvo a zamestnancov 
obce kladie ďalšie nároky na zodpovednú prípravu a 
plnenie úloh. I toto predstavuje záväzok naďalej 
pokračovať vo využívaní dostupných zdrojov, ktoré 
pomôžu v rozvoji obce, jej infraštruktúry, organizácii 
spoločenského života, podpore bývania a tvorbe 
prostredia pre mladšie generácie i dospelých.  
      Na úspešné napredovanie potrebujeme 
pokračovať v aktívnom zapájaní sa všetkých občanov, 
dobrovoľníkov, organizácií, združení, podnikateľov, 
škôl s cieľom budovania prostredia a komunity.    
 
 

DOTÁCIE PRE ROK 2015 
 

     Obec pre rok 2015 vypracovala množstvo 
projektov a žiadostí na získanie dotácií. V súčasnej 
dobe môžeme zhodnotiť, že obec bola v tomto roku 
úspešná v získaní finančných a materiálnych 
prostriedkov. Pre rok 2015 sme získali z dotačných 
schém finančné prostriedky na investičné akcie, 
materiál a automobilovú techniku pre hasičov 
v celkovom objeme 234 250,- € /7,057 mil. Sk/. 
 

 
 

 Odstránenie havarijného stavu strechy obecného 
úradu dotácia MF SR 6 900,- €,  

 Rozšírenie kamerového systému v Lietavskej 
Závadke a časti Majer - dotácia z Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality a OÚ Žilina 2 000,- €, 

 Výstavba multifunkčného ihriska dotácia Úradu 
vlády SR v rámci Projektu podpory športu             
dotácia z Úradu vlády SR 40 000,- €,  

 Rozšírenie kapacít Materskej školy Lietava 
formou nadstavby v rámci projektu rozšírenia 
kapacít materských škôl dotácia MŠVaV SR            
55 000,- €, 

 Dotácia Žilinského samosprávneho kraja na 
nahrávku CD Folklórnej skupiny Závadské ženy 
350,- €, 

 Dodanie novej techniky IVECO DAILY 
a protipovodňovej techniky pre dobrovoľných 
hasičov v rámci projektu celoplošného 
rozmiestnenia síl a prostriedkov a aktívnych 
protipovodňových opatrení v celkovej hodnote 
130 000,- €.  

 

 
 

PREHĽAD REALIZOVANÝCH PRÁC  
 

     Rok 2015 bol z pohľadu obce pri realizácii prác 
a prípravy nových investičných aktivít náročný. 
Okrem bežnej údržby, opráv majetku, výkonu 
administratívnych činností, zabezpečenia preneseného 
výkonu štátnej správy a samosprávy boli dokončené 
a začaté viaceré investičné akcie podľa programu 
rozvoja obce. Vytvorili sa podmienky pre 
zamestnávanie občanov prostredníctvom Úradu práce 
SVaR Žilina. V roku 2015 bol založený nový 
spoločný obecný úrad, ktorý plní úlohy na úseku 
stavebného konania. Obec a stala spoluzakladateľom 
Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina, čo vytvára 
nové predpoklady na čerpanie prostriedkov z EÚ na 
rozvoj jej územia a infraštruktúry. Zapojila sa do 
projektu informatizácie verejnej správy a v súčasnosti 
sa vytvára integrované obslužné miesto pre zlepšenie 
dostupnosti služieb pre občanov. V rámci aktualizácie 
legislatívy sa pripravujú zmeny v odpadovom 
hospodárstve na území obce, čo má priniesť 
pozitívne dopady na životné prostredie a vytvorenie 
lepších podmienok pre zhodnocovanie odpadov pre 
obyvateľov.   



 
Prehľad prác a aktivít:  

 čiastočná rekonštrukcia miestnych cestných 
komunikácií úprava recipientov a odvodňovacie 
prvky v katastri, 

 rekonštrukcia areálu MŠ Lietava a výrub drevín,  

 rozšírenie kamerového systému v Lietavskej 
Závadke a Majeri, 

 dostavba detských ihrísk s plánovaným 
doplnením ďalších herných prvkov, 

 úprava priestorov pamiatok na území obce - 
„Kamenné dvojkreslo“ v časti Lietava Majer, 

 dokončenie rekonštrukcie objektu DHZ 
a vybudovanie bezbariérového vstupu,  

 osadenie spomaľovacích retardérov v areáli ZŠ 
Lietava, 

 rekonštrukcia autobusových zastávok, 

 oprava havarijného stavu strechy obecného 
úradu, 

 odvodnenie a príprava spodnej stavby 
multifunkčného ihriska Lietava,  

 opravy zariadení v objekte školy Lietavská 
Závadka – oprava čerpadla a kúrenia, 

 stavebné konanie na nadstavbu MŠ Lietava, 
verejné obstarávanie na spracovateľa 
tepelnoizolačných posudkov na objekty ZŠ 
Lietava a MŠ Lietava, 

 dopracovanie územného plánu obce, 

 oprava podláh a výmena ventilov ústredného 
kúrenia v objekte ZŠ Lietava, 

 celková výmena poškodených dverí na objekte 
ŠK Lietava a Miestnom kultúrnom stredisku. 

 
Výstavba multifunkčného ihriska 

 

      V rámci stavby multifunkčného ihriska, prípravy 
spodnej stavby podložia 
a celkového odvodnenia 
dotknutého územia, bolo 
zrealizované zatrubnenie 
drobného vodného toku 
v lokalite Holý Vŕšok, 
vyčistenie recipientov na 
odvedenie dažďových vôd a výmena priepustu 
z lesného pozemku, zemné práce pre vybudovanie 
spodnej drenáže ihriska, nákup a inštalácia 
drenážnych prvkov, vybudovanie revíznej šachty, 
úprava a vyrovnanie terénu. Autorizovaným 
geodetom bolo vykonané geodetické vytýčenie 
nehnuteľnosti a stavby multifunkčného ihriska pre 
realizáciu. V súčasnosti je zrealizované verejné 
obstarávanie na výber dodávateľa zverejnené vo 
vestníku Úradu pre verejné obstarávanie SR. Na 
výstavbu ihriska obec získala finančnú podporu 
formou dotácie z Úradu vlády SR  vo výške 40 000,- 
EUR.  

 

   
 

  
 
Úprava areálu MŠ Lietava 

V mesiaci september 2015 
bola vykonaná oprava 
a inštalácia prístreškov pre deti 
s ich osadením do betónového 
lôžka, výmenou strešných 
prvkov, lavíc a stolov. 

Vykonaný bol výrub drevín v areáli a pod NN 
vedením verejného osvetlenia. Zrealizovaná bola 
dostavba detského ihriska. Na prácach sa podieľali 
dodávatelia a pracovníci OÚ.  
 
Nadstavba Materskej školy Lietava 
 

 
 

      V rámci prípravy nadstavby materskej školy za 
účelom zvýšenia kapacity MŠ pre predškolskú 
výchovu detí bolo zrealizované verejné obstarávanie 
na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. 
V súčasnosti prebieha stavebné konanie pre vydanie 

stavebného povolenia. Na nadstavbu materskej školy 
v rámci projektu zvýšenia kapacít materských škôl 
obec Lietava získala finančnú podporu formou 
dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výchovy 
a vzdelávania SR vo výške 55 000,- EUR.  
 



 
Dostavba detských ihrísk 
 

V mesiacoch 
august - september 
2015  bola 
vykonaná dostavba 
prvkov detských 

ihrísk 
v jednotlivých častiach obce, 
dodatočne boli inštalované časti 
herných zostáv, dopadových 
plôch a schodíkov.  
 
 

 
Úprava priestorov a pamiatok na území obce 

 
  V mesiaci september - 
október 2015 boli 
upravené priestory pri                                  

„Kamennom dvojkresle“ v časti Lietava 
Majer. Pracovníkmi OÚ bolo vykonané 
vyčistenie priestorov, úpravy 
prístupového chodníka a osadenie 
držiaka na odpad a informačnú tabuľu.                                                         
 
Rekonštrukcia cestných komunikácií a úprava 
recipientov a odvodňovacie prvky v katastri obce 
 
     Rekonštrukcia miestnych cestných komunikácií 
a účelových komunikácií bola realizovaná 
v mesiacoch 
august – október 
2015 v častiach 
Lietava Majer 
„Pod hradom“, 
„Holý Vŕšok“,  
Lietava „Obrazná“ 
a Lietavská Závadka v lokalite „Pri bani“. V rámci 
prác vykonávaných dodávateľsky a svojpomocne boli 
prečistené kanály na odvod povrchových vôd, 

zatrubnený bol recipient 
s osadením revíznej šachty v časti 
Majer Pod hradom, v lokalite Pri 
bani v Lietavskej Závadke, 
zrealizovaný bol výkop v časti 
Lietava Obrazná s osadením 
cestného priepustu, Lietava Majer 
Holý Vŕšok, Lietavská Závadka s 
osadením odvodňovacích žľabov. 
V súčinnosti so SC ŽSK bola 
vykonaná dodávka materiálu na 

opravu cestných zvrškov.  

 

     
 

 
 

      
 

 
 

 



 
Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice 
 
  V mesiacoch august – október 2015 prebehla 
v rámci rekonštrukčných prác na objekte hasičskej 
zbrojnice výstavba bezbariérového prístupu do 
objektu s inštaláciou dlažieb, omietok, zábradlia 
a prvkov na úpravu svahov v exteriéri. V interiéri 
priestoru garáží hasičskej zbrojnice boli vykonané 
sanačné práce na vnútorných omietkach, v 
priestoroch boli vykonané omietacie práce, nátery, 
oprava okien, osadenie vykurovacích prvkov 
a elektroinštalácie, náter  podláh, zateplenie 
vstupných dverí za účelom uloženia hasičskej 
techniky a zariadení. Sponzormi boli dodané do 
objektu regály na uskladnenie materiálu 
a osvetľovacie telesá. Obec obdržala novú hasičskú 
techniku hasičské vozidlo IVECO DAILY a  
protipovodňový vozík.  
   

       
 

 
 
Oprava havarijného stavu strechy obecného 
úradu 

Z dôvodu havarijného stavu strešnej 
krytiny objektu obecného úradu obec 
požiadala o dotáciu na opravu 
a zateplenie. V súčasnosti prebieha 
realizácia prác s ukončením v roku 
2015. Na realizáciu investičnej akcie 
obec obdržala dotáciu 6 900,00 EUR 
od Ministerstva financií SR.  

 

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÉ 
A NEINVESTIČNÉ AKCIE 

  
 Dostavba multifunkčného ihriska /2015-2016, 

 Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Lietava /2016, 

 Spracovanie projektu pre stavebné povolenie 
„Rozšírenie vodovodu Lietava Obrazná – 
Lietavská Závadka“. 

 Spracovanie projektu pre stavebné povolenie na 
rozšírenie cestných komunikácií s IBV v katastri 
obce, 

 Výstavba oplotenia a spevnených plôch v MŠ 
Lietava pre vybudovanie parkoviska, 

 Budovanie a značenie cyklotrás v katastri obce, 

 Výrub drevín na vodnom toku Lietavka, 
Závadský potok a na cestnej komunikácii               
III. triedy, 

 Rekonštrukcia vnútorných priestorov objektu 
školy v Lietavskej Závadke, 

 Výstavba cestných komunikácií v lokalitách 
s IBV, 

 Dostavba spevnených plôch pri autobusových 
zastávkach, 

 Projektová príprava, stavebné konanie a výstavba 
chodníkov v obci, 

 Rozšírenie a dobudovanie chodníkov na 
cintoríne Lietava a Lietavská Závadka, 

 Projektová príprava a výstavba zberného dvora, 

 Spracovanie projektu pre stavebné povolenie na 
výstavbu ihriska Lietavská Závadka. 

 

 
 

 Rekonštrukcia priestorov oddychovej zóny 
Lietava Majer – úprava plochy, osadenie 
mobiliára. 

 

 
 osadenie dopravných zariadení a dopravného 

značenia v obci. 
 

 
 

Pozývame Vás na  
športové podujatia v roku 2015 

 
 

 31. 12. 2015 Silvestrovský beh „Memoriál 
Antona Jánošku“, 

 turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise 
/termín bude upresnený/.   

 
zdroj: obecný úrad 
 
 



 


