Veterná Poruba
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 2

Zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť podmienky pre podnikanie

Opatrenie 2.1

Vytvoriť podmienky pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania
v obci
Posilniť marketing obce a regiónu

Opatrenie 2.2
Kľúčové potreby
Veternej Poruby v oblasti
práce a podnikania
Predpoklady pre
úspešnú implementáciu
opatrení

Zamestnanie v mieste bydliska, rozvoj SHR, chýbajúce doplnkové služby, rušenie
nočného pokoja návštevníkmi pohostinstva, oklieštený kataster obce (navrátenie
katastra Sv. Štefana). Chýbajú parkovacie plochy pre služby. V obci je jediný
oficiálny privátny ubytovateľ, 3 SHR. Rušenie snežnými skútrami a krosmi, potreba
ich usmernenia mimo obce.
Komasácia, PD Smrečany uvoľňuje pôdu drobným roľníkom (nedarí sa s tradičnými
plodinami).
Developer Oázy pokoja má pozemky vo vlastníctve, projekt je zahrnutý do ÚPD
obce, má podporu ŽSK.

Aktivity pre opatrenia 2.1 – 2.2

Investor/partner

2.1
Budovanie infraštruktúry cestovného ruchu v obci
•
Informačná tabuľa pre turistov, vyhliadková veža, atrakcie
•
Zimné bežecké trate, cyklotrasy („zadné“ cesty)
•
Parkovacie plochy pred zariadeniami
•
Rozvoj doplnkových služieb (kaderníctvo), poskytnutie priestorov
•
Oáza pokoja – projekt Slovenskej a Poľskej lekárskej komory (42ha už
vo vlastníctve developera): Školiaco-rehabilitačné centrum, 200-300
ubytovacia kapacita, Dom seniorov, Koliba, reštaurácia (2015-2018, 30
mil. eur)

Predpokladané finančné
zdroje
Indikatívna finančná
intervencia

Dopady
(na úrovni
strategického
cieľa)

•
•
•
•

Obec
PD Smrečany, Žiar
Coop Jednota
Lekári a. s.
Slovenská lekárska komora
Poľská lekárska komora

vlastné zdroje investorov a obce, európske fondy

30.000 tis. eur

Monitoring a hodnotenie
Úroveň
Ukazovateľ
ukazovateľa
• Celková výška verejných výdavkov
Výstupy
vynaložených na budovanie infraštruktúry
(na úrovni
cestovného ruchu
aktivít)
Výsledky
(na úrovni
špecifického
cieľa)

•
•
•
•
•
•

Počet novovytvorených pracovných miest
Posilnenie ekonomickej stability podnikov
Počet nových podnikov a prevádzok
Kapacita nových reštauračných
a ubytovacích zariadení
• Počet nových/zrekonštruovaných zariadení
CR a cyklistických trás
Spokojnosť obyvateľov regiónu s kvalitou života

Merná
jednotka

Zdroj overenia

Počiatočné
hodnoty

• tis. eur

• konečný prijímateľ
• obec

0

• pracovné
miesto
• tis. eur
• prevádzk
a
• stoličky/l
ôžka
• %

•
•
•
•

0

konečný prijímateľ
obec
živnostenský úrad
databázy
operačných
programov
• Register s. r. o.
• vlastné zisťovanie
• expertné skupiny
obcí

• prieskum 2016
• expertíza 2016

Príloha č. 2: Formulár opatrení špecifického cieľa 2 pre obec Veterná Poruba
Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
Materiál na prerokovanie obecným zastupiteľstvom 25. 11. 2015

