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SSTTRRAATTÉÉGGIIAA  RROOZZVVOOJJAA  

VVíízziiaa  
 Pre načrtnutie novej vízie obce Lietava sa okrem analýz a auditu celého katastra obce 
brali do úvahy aj koncepčné materiály VÚC  SK, koncepcia rozvoja cestovného ruchu ŽSK 
a dokumentácia, ktorá sa dotýka rozvoja Mikroregiónu Rajecká dolina. Tieto koncepcie sú 
plne v súlade so záujmom a predstavou obyvateľov obce.  
 
Obec Lietava by sa v priebehu obdobia 10-20 rokov mala stať vhodným miestom na 
kvalitné bývanie v blízkosti krajského mesta, strediskom cestovného ruchu so 
zameraním najmä letnú pešiu turistiku a cykloturistiku, na agroturistiku 
a chalupárčenie. Na území obce sa bude rozvíjať malé a stredné podnikanie zamerané 
na využitie miestnych surovinových zdrojov a poskytujúce služby pre obyvateľov.  
 
 K naplneniu tejto vízie bude potrebné vybudovať komplexnú infraštruktúru so zameraním na 
využitie čo najväčšieho počtu svojich prírodných, materiálnych a ľudských zdrojov.  

RRoozzvvoojjoovvýý  ppootteenncciiááll  
Na základe prezentácie výsledkov auditu celého územia, zdrojov obce a výsledkov 

SWOT analýzy bol identifikovaný súčasný rozvojový potenciál obce. 
 

Ľudské zdroje 
 dostatok vhodnej pracovnej sily, schopnosť jej adaptability na väčšiu diverzifikáciu 

výroby 
Prírodný, sídelný a kultúrno-historický potenciál 

 zachovalé prírodné danosti, prítomnosť známeho hradu Lietava, miestne kultúrno-
historické pamiatky, ľudová architektúra, remeslá a tradície, vhodné možnosti pre 
rozvoj IBV, možnosti pre ďalší rozvoj občianskej vybavenosti a sociálnej 
infraštruktúry, možnosti pre rozšírenie voľnočasových služieb a aktivít pre rôzne 
skupiny obyvateľstva, blízkosť krajského mesta- sídelný potenciál. 

Cestovný ruch a rekreácia 
 rozvoj súkromných rodinných penziónov, možnosti rozvoja siete obchodov, 

reštauračných a ubytovacích kapacít v súvislosti s cestovným ruchom, Obec je 
súčasťou OOCR - získanie finančných prostriedkov  cez  združenie na rozvoj CR, 
propagácia obce ako súčasti atraktívneho mikroregiónu s turistickými 
a cykloturistickými trasami, možnosť využitia cezhraničnej spolupráce, blízkosť 
krajského mesta- rozvoj prímestského CR. 

Hospodárstvo a podnikanie 
 zriaďovanie malých podnikov na spracovanie miestnych surovinových zdrojov, 

tradičných výrobkov a predmetov, spracovanie biomasy a získavania alternatívnych 
zdrojov energie, zriaďovanie agrofariem v spojitosti s agroturistikou, chov oviec, 
hovädzieho dobytka a koní, rozvoj služieb pre domáce obyvateľstvo, rozšírenie 
obchodnej siete, remeselnícke služby a opravy, pestovanie liečivých rastlín 

 



 

PPooddmmiieennkkyy  ttrrvvaalloouuddrržžaatteeľľnnééhhoo  rroozzvvoojjaa  oobbccee  
„Trvaloudržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám 
zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť 
prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ 
 
Odporúčania pre trvaloudržateľný rozvoj obce Lietava:  
 
1. Dobudovanie infraštruktúry. 

Vybudovaná infraštruktúra je nenahraditeľná. Je základom rozvoja obce, na ktorom je až 
následne možné rozvíjať úroveň rôznych služieb - zdravotníctva, kultúry, spoločenských 
akcií, sociálnej oblasti a pod. Samospráva musí neustále hľadať vhodné zdroje na 
budovanie novej a rekonštrukciu súčasnej infraštruktúry.  

 
2. Vzdelávanie v rámci miestnej samosprávy.  
 Investície do vzdelávania pracovníkov samosprávy na tému trvaloudržateľného rozvoja 

zároveň zvyšujú jej vlastnú kapacitu. V súčasnosti pre nedostatok vlastných ľudských 
zdrojov je tendenciou zabezpečovať rôzne služby formou externého manažmentu 
a konzultingu. Výhľadovo treba uvažovať aj o vlastných kapacitách na spracovanie  
rôznych žiadostí o granty a podporu pre obec.  

 
3. Vytváranie partnerstiev. 
 Vytváranie partnerstiev a združení so súkromnými spoločnosťami, inštitúciami 

a organizáciami, ktoré pôsobia na území obce a v regióne.  Zároveň  aj  podpora dobrých 
medziľudských vzťahov, vytváranie priateľského ovzdušia medzi rôznymi vekovými 
a sociálnymi kategóriami občanov. 

 
4. Podpora tvorivosti a inovatívnosti na miestnej úrovni.  
 Ocenenie nových myšlienok, odskúšanie nových projektov, nových technológií. Poskytnúť 

priestor pre nové ,prípadne aj neobvyklé riešenie a vytvoriť atmosféru dôvery. Podporovať 
tvorivých ľudí. Pozitívne výsledky premietnuť do praxe. 

 
5. Dobrá komunikácia s občanmi - spätná väzba. 
 Dôraz klásť na šírenie informácií o aktivitách obce - formou webovej stránky, 

rozposielanie informácií priamo na e-maily občanov, distribúcia tlačovín pre seniorov, 
zavedenie systému  sťažností a konštruktívnych návrhov a pod.  

 
6. Podpora trvaloudržateľného rozvoja v oblasti ochrany životného prostredia.  
 Prepojenie sociálno-ekonomickej oblasti so životným prostredím. Osveta medzi občanmi - 

aká je dôležitá separácia odpadov, osveta aj medzi deťmi MŠ a ZŠ. Eliminácia vzniku 
čiernych skládok,  Podporovať aktivity, ktoré spájajú všetky tri oblasti (ekonomickú, 
sociálnu i environmentálnu) a poukazovať na ich synergický efekt. 

 
7. Výmena informácií a skúseností s inými  samosprávami  
 Prevziať do praxe „dobré príklady“ od iných samospráv. Výmena skúseností medzi 

samosprávami nielen na území Slovenska, ale aj v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku 
a pod. Vytvárať aj medzinárodné partnerstvá so samosprávou. 

 
8. Spolupráca s VÚC ŽSK.  
 Prepojenie na PHSR ŽSK a aktuálne regionálne stratégie a programovacie dokumenty. 



 

CCiieellee  aa  pprriioorriittyy  
PRIORITA 1. EKONOMICKÝ ROZVOJ V OBCI   
Strategický cieľ - zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít s dôrazom na zvýšenie 
úrovne zamestnanosti, úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce 
Cieľ 1.1  Podpora malého a stredného podnikania zo strany obce 
 
PRIORITA 2. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA  
Strategický cieľ - rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej 
rast kvality životného prostredia 
Cieľ 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry  
Cieľ 2.2 Rozvoj občianskej infraštruktúry 
 
PRIORITA 3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Strategický cieľ - zvyšovanie kvality životného prostredia v obci, odstraňovanie negatívnych 
javov, osveta a informovanosť 
Cieľ 3.1 Nakladanie  s odpadmi  
Cieľ 3.2 Vybudovanie oddychovej zóny, udržiavanie verejnej zelene a zveľaďovanie 
verejných priestranstiev 
Cieľ 3.3. Využitie obnoviteľných zdrojov energie 
Cieľ 3.4 Osveta v oblasti  ochrany ŽP 
 
PRIORITA 4. SOCIÁLNA OBLASŤ A ZDRAVOTNÍCTVO 
Strategický cieľ - zabezpečenie sociálnych a zdravotníckych služieb v obci 
Cieľ 4.1 Zabezpečenie sociálnych a zdravotníckych služieb pre obyvateľov 
 
PRIORITA 5. ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A PODPORA ZAMESTNANOSTI 
Strategický cieľ - zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže a vytvorenie priestoru 
pre obyvateľov prístupom k informáciám a  k celoživotnému vzdelávaniu s dopadom na 
zvýšenie zamestnanosti 
Cieľ 5.1 Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry  
Cieľ 5.2 Podpora zamestnanosti v obci 
 
PRIORITA 6. ŠPORT 
Strategický cieľ - poskytnutie vyváženej ponuky športových a voľnočasových aktivít občanom 
Cieľ 6.1 Rozšírenie ponuky športových aktivít rekonštrukciou športového areálu 
a vybudovaním multifunkčného ihriska 
 
PRIORITA 7. KULTÚRA 
Strategický cieľ - trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov usporadúvaním rôznych 
kultúrnych podujatí organizovaných vlastnými i externými subjektmi 
Cieľ 7.1 Rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít v obci 
 
PRIORITA 8. CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATIONS 
Strategický cieľ -  zapojiť sa do rozvoja cestovného ruchu v rámci OOCR a mikroregiónu, 
najmä poskytovaním ubytovacích a reštauračných služieb, lepšie využitie blízkosti hradu 
Lietava 
Cieľ 8.1 Stratégia rozvoja CR a propagácia obce 
 
PRIORITA 9.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
Strategický cieľ – Zabezpečiť  ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov 
obce 
Cieľ 9.1 Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia a  majetku obyvateľov. 


