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Úvod
Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bobrovec na
obdobie rokov 2015 - 2023 je strednodobým strategickým dokumentom, ktorý na základe
detailnej analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, definuje kľúčové rozvojové
zámery a priority rozvoja obce.
Program sa skladá z návrhu cielených opatrení, ktorých realizácia bude prispievať
k naplneniu strategických cieľov v ekonomickej, sociálnej, environmentálnej a kultúrnej
oblasti. Program bol spracovaný na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a s využitím
Metodiky na vypracovanie PHSR stanovenou Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pri spracovaní programu boli rešpektované
zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a princípy regionálnej politiky
Európskej únie ustanovené na nové programové obdobie EÚ 2014 - 2020.
Pre obec Bobrovec ide o základný strategický a programový dokument podpory
miestneho rozvoja, ktorý sa tvorí v súlade s princípmi Partnerskej dohody Slovenskej
republiky na programové obdobie 2014 - 2020. Nadväzuje na východiská Národného
programu reforiem Slovenskej republiky 2013, Národnej stratégie regionálneho rozvoja
SR, Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013, Národného plánu
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Národného strategického plánu rozvoja
vidieka a Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Priority stanovené dokumentom
korešpondujú s cieľmi a zámermi definovanými v programových dokumentoch Európskej
Únie pre využitie fondov, ktoré sú v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej SR)
zhmotnené v operačných programoch na obdobie 2014 - 2020, najmä z operačného
programu (ďalej OP) Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Kvalita životného
prostredia, OP Efektívna verejná správa, OP Program rozvoja vidieka SR, Európskej
územnej spolupráce a Integrovaného regionálneho operačného programu regiónu NUTS III
Žilinského samosprávneho kraja, a NUTS II Stredné Slovensko.
Z hľadiska vzájomnej nadväznosti Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Bobrovec bezprostredne nadväzuje na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Bobrovec pre roky 2007 - 2013, rešpektuje východiská Územného plánu obce Bobrovec,
Územného plánu Vyššieho územného celku Žilinského samosprávneho kraja, Stratégie
rozvoja cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja a Rámcovej stratégie
Žilinského regiónu pre oblasť inovačného rozvoja.
Za realizáciu PHSR so zabezpečením všetkých väzieb na strategické a programové
dokumenty SR a EÚ budú zodpovední volení predstavitelia samosprávy obce Bobrovec.
Návrh spôsobu implementácie je potrebné zosúladiť s organizačnou štruktúrou
samosprávneho úradu, jeho kompetenciami v nadväznosti na vývoj v oblasti legislatívy,
predovšetkým v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami.
PHSR obce Bobrovec bol spracovaný počas roku 2015 v zmysle Zákona č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC
v znení neskorších predpisov a Zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje štruktúru PHSR obce. Pre spracovanie
PHSR boli použité štatistické údaje Štatistického úradu SR, štatistické údaje vedené obcou
Bobrovec, primárne údaje získané zberom dát prostredníctvom dotazníkov,
štruktúrovaného rozhovoru s predstaviteľmi obce, vybranými subjektmi v obci a diskusiou
s občanmi obce.
Príprava dokumentu sa skladala z viacerých etáp. V prvej etape bola zriadená
prípravná skupina pozostávajúca z odborníkov z praxe, starostu obce a miestnych
poslancov, ktorí stanovili rámcový plán práce na príprave dokumentu. Táto skupina
aktívne spolupracovala na zbere sekundárnych dát, na základe ktorých bol zozbieraný
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faktografický materiál, ktorý bol následne doplnený priamym zberom informácií v teréne
formou pozorovania a už spomínanými ostatnými formami opytovania. Proces zberu
sekundárnych dát bol podporený vzájomnými stretnutiami prípravnej skupiny a priebežnou
komunikáciou s predstaviteľmi obce. Následne bol realizovaný zber primárnych dát
v podobe verejného stretnutia v obci Bobrovec. Súbežne bol realizovaný dotazníkový
prieskum. Po spracovaní detailnej analýzy vonkajšie a vnútorného prostredia boli
formulované vízia, strategické ciele a zámery, ktoré boli opätovne prediskutované na
verejnom stretnutí v obci Bobrovec. Na tvorbe dokumentu sa podieľali priamo
predstavitelia obce Bobrovec (starosta a poslanci).
PHSR obsahuje analýzu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho
a kultúrneho rozvoja obce, hlavné smery tohto rozvoja, určenie cieľov a prvoradých
potrieb. Výsledkom analytickej časti PHSR je analýza SWOT a zadefinovanie hlavných
problémov v obci, tak ako boli vymedzené sekundárnym výskumom a následne
prerokované na verejných stretnutiach, v pracovnej skupine a v nadväznosti na plánovacie
dokumenty regiónu. Na základe analýzy sú definované strategické ciele rozvoja,
projektové zámery a vybrané priority aktivít. Zostavené projektové zámery, spojené
s návrhom finančného a administratívneho zabezpečenia sa stávajú základom rozvojového
programu obce na nasledujúce obdobie rokov 2015 - 2023.
PHSR obce Bobrovec umožňuje obci koncepčné a systémové riadenie rozvoja
svojho územia, predpokladá realizáciu a financovanie rozvojových projektov i vlastných
investičných a iných aktivít, prípadne aktivít, ktoré sú financované zo zdrojov súkromných
investorov. Keďže PHSR vzniká v súčinnosti s názormi, potrebami a prioritami
vyjadrenými obecnou komunitou, je základným zastrešujúcim plánovacím rozvojovým
dokumentom vo všetkých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života obce.
Predkladaný PHSR obce Bobrovec je živým dokumentom, ktorého plnenie bude
každoročne vyhodnocované k aprílu, a bude flexibilne reagovať na meniace sa podmienky
vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Predpokladom úspešnej realizácie PHSR
a dosiahnutia stanovených rozvojových zámerom je participácia všetkých
zainteresovaných subjektov obce.
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1. Základná charakteristika obce Bobrovec
Bobrovec je rázovitá obec nachádzajúca sa v okrese Liptovského Mikuláša, ktorý je
súčasťou Žilinského samosprávneho kraja. Z hľadiska normalizovanej klasifikácie
územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu obec Bobrovec
patrí do LAU 2 s počtom obyvateľov s trvalým pobytom 1 884 k 14. 7. 2015.
Rozhodnutím MVRR SR č. 3/2007 zo dňa 6. júna 2007 bola obec Bobrovec zaradená do
kohéznych pólov rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu.
Základné údaje o obci:
Názov obce:
Názov okresu:
Názov kraja:
PSČ:
Telefónne smerové číslo:
Prvá písomná zmienka o obci:
Nadmorská výška obce v m:
Celková výmera územia obce v m2:
Zdroj: ŠÚ SR

Bobrovec
Liptovský Mikuláš
Žilinský
032 21
044
1231
635
3113 23 40

Obec susedí na severe s katastrami obcí Jalovec a Bobrovček, na západe
s katastrom obce Liptovský Trnovec, na juhu s mestom Liptovský Mikuláš (časť
Ondrašová) a na východe s katastrom obce Trstené.
Medzi základné symboly obce Bobrovec patrí erb, pečať a vlajka. Pri výtvarnom
spracovaní erbu obce Bobrovec sa vychádzalo zo zachovaných podkladov - odtlačkov
pečatí a pečiatky. Popri kruhopise je na všetkých jednoznačne viditeľná postava svätého
Juraja na koni s kopijou, v jednom prípade je na odtlačku postava stojaca. Svätý Juraj bol
legendárny bojovník a mučeník, býva oblečený ako rímsky legionár, neskôr ako rytier
v stredovekom brnení. Sedí na bielom koni - biela symbolizuje čistotu - nad hlavou máva
mečom, zlomená kopija leží na zemi, jej časť niekedy trčí z hrdla či tlamy obludy.

Obrázok 1: Erb a vlajka obce Bobrovec
Vlajka obce Bobrovec má sedem rovnako širokých pozdĺžnych pruhov, vo
farebnosti biela, žltá, zelená, modrá, zelená, žltá, biela. Vlajka má pomer strán 2:3,
ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky. Zástava
má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán však nemusí byť vždy 2:3, a môže byť
dlhšia. Na rozdiel od vlajky je zástava vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo
kratším priečnym rahnom, spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar.
Znaková zástava obce je vlajka (zástava), pri ktorej je na textil premietnutý obsah
erbu. Znaková zástava má tvar obdĺžnika, pričom pomer výšky a šírky znakovej zástavy je
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totožný s pomerom výšky a šírky erbu. Štandarda starostu obce Bobrovec sa podobá
znakovej zástave, má však lemovanie v obecných farbách. Na rozdiel od znakovej
zástavy, ktorú možno vyhotoviť v ľubovoľnom množstve, štandarda starostu môže byť len
jedna. Pečať obce Bobrovec je okrúhla, uprostred s obecnými symbolmi a s kruhopisom
OBEC BOBROVEC.

Obec Bobrovec leží v strednej časti Liptovskej kotliny v doline Jaloveckého potoka
medzi Západnými a Nízkymi Tatrami, v nadmorskej výške 635 m n. m. Od okresného
mesta Liptovský Mikuláš je vzdialená 5 km, od krajského mesta Žilina 95 km. Od sídla je
3 km vzdialená vodná nádrž Liptovská Mara.
Katastrálne územie obce Bobrovec má rozlohu 3 113 ha. Stred obce leží
v nadmorskej výške 634 m a nadmorská výška v chotári sa pohybuje v rozpätí od 585 do
2 048 m, s najvyššie položeným miestom Salatín (2 048 m n. m.). Obcou preteká
Jalovecký potok a ďalšie bezmenné potoky. Južnú odlesnenú pahorkatinnú časť chotára
tvorí flyš so zvyškami taroštvrtohorových štrkov (Kopanice, Háj), severnú na pravom
svahu zalesnenej Jaloveckej doliny v Západných Tatrách ruly a granodiorit, horný úsek
doliny nesie stopy štvrtohorného zaľadnenia. Prevládajú hnedé lesné a illimerizovné pôdy.
Ihličnatý les (smrek, smrekovec) je do výšky asi 1 500 m, vyššie sa nachádza kosodrevina
a vysokohorské lúky. Severná časť katastra je súčasťou Tatranského národného parku a
jeho ochranného pásma. Priemerný ročný úhrn zrážok v rokoch 2009 - 2013 bol 668 mm.
Priemer zrážok na deň bol 1,83 mm.
Kataster obce Bobrovec je esteticky veľmi atraktívnym prostredím. Časť katastra
spadá do územia Tatranského národného parku a na jeho území platí 5. stupeň ochrany
prírody. Súčasťou katastra je i ŠPR Mních. Na viacerých miestach katastra sú chránené
druhy rastlín a živočíchov (hniezdenia vtákov, chránené obojživelníky, plazy a cicavce
a iné skupiny fauny). Komplex Jaloveckej doliny sa vyznačuje svojou jedinečnosťou tým,
že predstavuje takmer ucelenú vzorku flóry a fauny Tatranského národného parku.
1.1.História obce
Obec Bobrovec patrí medzi najstaršie sídla v Liptove. V dobe Veľkej Moravy
vznikali obce, ktoré údajne dostávali pomenovanie podľa zvierat a stromov. Dôkazom sú
aj archeologické vykopávky na Havránku. Tak aj Bobrovec dostal pomenovanie podľa
bobra, ktorý vo veľkom počte žil v Jaloveckom potoku.
Po prvý raz sa obec spomína pod názvom Bobrouch v roku 1231. Z tých čias je aj
najstaršia listina, v ktorej sa spomína Bobrovec a súčasne aj Liptov. Je to výsadná Listina
kráľa Ondreja II., v ktorej udeľuje istému zvolenskému občanovi menom Behar šesť
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popluží zeme, vykrojenej z bobrovského chotára a jemu patriacej usadlosti Bobrovčeka, za
verné služby kráľovi. Gróf Behar, syn Semelov, a gróf Bogomír, patril k jedným z prvých
majiteľov tohto územia. Udelenie majetku grófovi Beharovi naznačuje, že z chotára obce
panovníci vyčleňovali určité územia na založenie susedných obcí výsadnými listinami.
Jedno poplužie zeme činilo toľko, koľko štyri voly cez deň zorali. Spolu to bolo toľko zeme,
koľko 24 volov cez deň zoralo. Malo to obsiahnuť celý Beharský chotár. Z Beharovho
kmeňa neskoršie vznikli rodiny ako Nemeš, Šandor, Urban, Lachny a Bohuš. Z týchto
rodín jeden potomok menom Nemeš žije v Bobrovci a uchováva výsadnú listinu vydanú
kráľom Ludvikom II. roku 1520, v ktorej tento kráľ potvrdzuje výsady udelené kráľom
Ondrejom II. roku 1231 a potvrdené aj kráľom Bellom IV. roku 1264 už spomenutému
Beharovi. Mimo uvedenej listiny, ktorú vydal kráľ Ondrej, zachoval sa ešte starší písomný
doklad, v ktorom sa spomína Bobrovec. Je to dekrét kráľa Imricha, ktorým založil spišské
prepoštstvo na Spišskom hrade roku 1198. Prvým prepoštom bol Adolf z Meránu. Jeho
pričinením vznikli roku 1200 na území Liptova tieto fary: Sv. Mara, Bobrovec, Sv. Michal,
Palúdzka a Trnovec. Spišské biskupstvo založil pápež Pius VI. až roku 1776. Keďže fara
v Bobrovci bola založená roku 1200, teda ešte skôr musel jestvovať kostol - drevený, po
ktorý pravdepodobne vypálili Tatári roku1242. Do roku 1279 bol Bobrovec kráľovským
majetkom. Ďalšie písomné doklady o Bobrovci sú v knihe Štefana Nikolaja Hýroša, farára
vo Sv. Michale - Zámok Likava a jeho pánov. Hýroš píše, že kráľ Ladislav IV. vymenil
Bobrovec roku 1283 od župana Bogomíra za Ľupču a Čeremno. Táto výmena sa
uskutočnila preto, lebo sa rozchýrilo, že v bobrovskej hore sa nachádza zlato, ktoré podľa
zákona prislúchalo kráľovi. Takto sa Bobrovec stal kráľovskou obcou do roku 1288, keď
sa zistilo, že zlato v hore nie je. Preto bola výmena zrušená a Bobrovec pripadol nazad
Bogomírovi. Lenže Bobrovec sa odvolal na svoju starú listinu, podľa ktorej Bobrovec už
predtým bol kráľovskou obcou. Ale ich odvolanie bolo zbytočné, lebo na príslušných
miestach zistili, že spomínanú listinu falšoval Ján Literát z Madočian, ktorý podobných
listín vyrobil viac, za čo ho v Sv. Mare súdili a upálili. Hýroš ďalej píše, že kráľ Ladislav
IV. župana Bogomíra potvrdil roku 1288 za bobrovského šľachtica a roku 1310 nadobudol
Bobrovec právo trhov.Bobrovec už v toto období bol kráľovským, neskôr slobodným
mestom s právom trhov a mestskými artikulmi. Ich základom bolo Magdeburské právo.
Bobrovec vlastnil aj niektoré znaky mesta. Boli to pečať, pranier a cechy. Stavby v obci
v tomto období spolu s kostolom boli výlučne drevené, preto ich ľahko ničili požiare.
Od konca 15. storočia sa Bobrovec stal súčasťou hradného panstva Likava. Bobrovec sa
rozvíjal ako zemepanské mestečko, ktorého práva určovala listina z roku 1482 vydaná
kráľom Matejom Korvínom. Tento dekrét vraj podľa neoficiálnych zdrojov dostal
Bobrovec preto, lebo sa rozchýrilo, že v doline je zlato. Privilégiá miestnych obyvateľov sa
rozšírili v 16. storočí, keď boli napríklad oslobodení od platenia poplatkov na mýtach
Ferdinandom II. Na konci 18. storočia malo mestečko právo organizovať týždenné trhy
a vlastnilo aj rozšírené jarmočné právo. Koncom 18. storočia obec kúpili Okolicsányiovci,
ktorí ju vlastnili až do polovice 19. storočia. V roku 1784 mal Bobrovec 1 367 obyvateľov
aj napriek tomu, že na začiatku 18. storočia sa viac ako 50 rodín odsťahovalo
z existenčných dôvodov na Dolnú zem. Počet obyvateľov neustále rástol a v roku 1828
presahoval dnešný stav. V 19. storočí tu existoval čulý vlastenecký ruch a ani obdobie
silnej maďarizácie nezničilo spolkovú a divadelnú činnosť. V roku 1715 bol v obci
Bobrovec evidovaný mlyn a 49 daňovníkov, v roku 1720 23 daňovníkov, v roku 1784 113
domov a 1367 obyvateľov, v roku 1828 179 domov a 1992 obyvateľov. Do slovenského
povedomia sa Bobrovec zapísal na jar v roku 1945, keď sa v obci odohrali ťažké boje
medzi vojskami 1. Československého armádneho zboru s 320. nemeckou divíziou.
Víťazstvo československých jednotiek v boji o Bobrovec prelomilo nemeckú obranu
a otvorilo cestu do Ružomberka k oslobodeniu celého Liptova.
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V minulosti sa obyvateľstvo zväčša zamestnávalo poľnohospodárstvom,
výrobou plátna, čipiek a modrotlače, výrobou pálenky, remeselníctvom, obchodom,
povozníctvom, neskôr murárstvom a tesárstvom (v roku 1767 v obci pôsobil
muzikantský cech, začiatkom 19. storočia vznikol murársky cech), Obec na začiatku
20. storočia nedokázala uživiť svojich obyvateľov, z ktorých sa mnohí vysťahovali do
Ameriky. V súčasnosti má obec poľnohospodársky charakter, avšak väčšina
obyvateľov pracuje v priemysle a službách v blízkom Liptovskom Mikuláši.
1.2.Ekonomicko-sociálna analýza obce
Obyvateľstvo obce
Obec Bobrovec mala k 14. 7. 2015 1918 obyvateľov prihlásených na pobyt, z toho
941 mužov a 977 žien. Priemerná hustota osídlenia je 59,57 obyvateľov/km2(OcÚ, 2015;
Štatistický úrad SR, 2014). Priemerný vek u mužov je 38,87 roka a u žien 41,54 roka,
priemerný vek spolu 40,23 roka. Prehľad aktuálnej štruktúry obyvateľov v obci Bobrovec
prezentuje tabuľka 1.
Tabuľka 1: Štruktúra obyvateľov k 14. 7. 2015
Štruktúra obyvateľov (s trvalým
Počet
a prechodnými pobytom) k 14. 7. 2015
obyvateľov
Obyvatelia (0 - 14)
285
Muži
143
Ženy
142
Obyvatelia starší ako 15 rokov
1633
Muži
798
Ženy
835
Obyvatelia celkovo prihlásení na pobyt
1918
Muži
941
Ženy
977
Zdroj: OcÚ Bobrovec, 2015.

%
14,86
7,46
7,4
85,14
41,61
43,53
100
49,06
50,94

Priemerný vek
7,3
7,01
7,59
45,98
44,58
47,32
40,23
38,87
41,54

Najväčší populačný rast zaznamenala obec v období 70. - 90.-tych rokov minulého
storočia, kde najviac obyvateľov žilo v obci v roku 1980 až 2010. Po roku 1991 začal
postupný pokles počtu obyvateľov, a to najmä zvýšenou nezamestnanosťou a následným
vysťahovaním sa za prácou do väčších miest (najmä Liptovského Mikuláša). Počet
obyvateľov v obci Bobrovci sa počas posledného desaťročia vyvíjal s miernymi
odchýlkami v poklese a náraste obyvateľov. Nárast počtu obyvateľov je charakteristický
najmä pre vývoj od roku 2009. Najväčší nárast bol zaznamenaný v roku 2014, a to
o 2,23 % obyvateľov (tabuľka 2).
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Tabuľka 2 Vývoj počtu obyvateľov v obci Bobrovec 1996 - 2014

Rok
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet
obyvateľov
Mezdiročný
k 1.1.
prírastok/úbytok
1820
1829
0,49%
1821
-0,44%
1821
0,00%
1816
-0,27%
1811
-0,28%
1805
-0,33%
1803
-0,11%
1786
-0,94%
1783
-0,17%
1783
0,00%
1778
-0,28%
1763
-0,84%
1788
1,42%
1792
0,22%
1778
-0,78%
1792
0,79%
1796
0,22%
1836
2,23%

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015.
Pre detailnejšie preskúmanie skladby obyvateľstva využijeme výsledky Sčítania
obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, na základe ktorých je štruktúra obyvateľov podľa
veku a pohlavia zobrazená v tabuľke 3.
Tabuľka 3: Štruktúra obyvateľov podľa veku a pohlavia
Spolu
%
Muži
Do 5 rokov
82
4,60%
42
5 až 9 rokov
104
5,84%
46
10 až 14 rokov
85
4,77%
50
15 až 19 rokov
142
7,97%
65
20 až 24 rokov
125
7,02%
70
25 až 29 rokov
110
6,18%
51
30 až 34 rokov
121
6,79%
63
35 až 39 rokov
135
7,58%
71
40 až 44 rokov
126
7,07%
64
45 až 49 rokov
129
7,24%
73
50 až 54 rokov
109
6,12%
62
55 až 59 rokov
102
5,73%
50
60 až 64 rokov
95
5,33%
37

%
51%
44%
59%
46%
56%
46%
52%
53%
51%
57%
57%
49%
39%

Ženy
40
58
35
77
55
59
58
64
62
56
47
52
58

%
49%
56%
41%
54%
44%
49%
48%
47%
49%
43%
43%
51%
61%
10

65 až 69 rokov
70 až 74 rokov
75 až 79 rokov
80 až 84 rokov
85 až 89 rokov
90 až 94 rokov
Spolu

94
78
75
49
18
2
1781

5,28%
4,38%
4,21%
2,75%
1,01%
0,11%
100,00%

42
35
28
22
5
0
876

45%
45%
37%
45%
28%
0%
49%

52
43
47
27
13
2
905

55%
49%
63%
55%
72%
100%
51%

Predproduktívny vek
(0-14 rokov)

271

15,22%

138

51%

133

49%

Produktívny vek (Ž 1554, M 15-59)
1047

58,79%

569

54%

478

46%

Poproduktívny vek (Ž
55+, M 60+)
463
26,00%
169
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011.

37%

294

63%

V štruktúre obyvateľstva obce Bobrovec prevažuje podiel obyvateľov
v produktívnom veku – 58,79 % obyvateľov. Podiel obyvateľov v poproduktívnom veku
je 26 % a v predproduktívnom veku 15,22 % obyvateľov.
Základné demografické ukazovatele – index starnutia a index vitality dosahujú
nasledovné hodnoty: index starnutia (počet obyvateľov poproduktívnom veku/počet
obyvateľov v predproduktívnom veku x 100) predstavuje 170,85 % (nárast o 27,25 %
v porovnaní s rokom 2005). Index vitality nadobúda hodnotu 58,53 % (pokles o 11,07 %
v porovnaní s rokom 2005).
Uvedené ukazovatele potvrdzujú trend starnutia populácie, ako aj pokles
prirodzeného prírastku obyvateľov, ktorý dokumentuje aj tabuľa 4, mapujúca vývoj
prirodzeného prírastku obyvateľov v obci.
Tabuľka 4 Prirodzený prírastok obyvateľov
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Počet
živonarodených
Medziročná
zmena

18

21

22

18

17%

5%

-18%

17

11

-6% -35%

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10

17

16

18

-9%

70%

-6%

13%

22

16

22% -27%

16

16

0%

0%

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015.
Pozitívom v skladbe obyvateľov je prírastok prisťahovaných obyvateľov obce
Bobrovec (tabuľka 5). Títo sa koncentrujú v časti Škorupovo (výstavba rodinných domov)
a v novovybudovaných nájomných bytových jednotkách.

7
1
6

22 36 13 25 32 13 22 34 33 27 39 26 30 26 43 64 56
6 7 3 4 3 1 0 8 12 10 4 2 3 4 3 1 2
16 29 10 21 29 12 22 26 21 17 35 24 27 22 40 63 54

11

2014

25
7
18

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015.

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1999

1997

Prisťahovaní
Vysťahovaní
Migračné saldo

1996

Tabuľka 5 Počet prisťahovaných a vysťahovaných

V nasledujúcich tabuľkách zobrazujeme štatistický pohľad obyvateľstva Bobrovca
podľa národnosti, podľa náboženského vyznania, najvyššieho dosiahnutého vzdelania
a podľa ekonomickej aktivity.
Tabuľka 6: Národnostné zloženie obyvateľstva v obci Bobrovec
Národnosť
Spolu
%
Slovenská
1746
98,03%
Moravská
4
0,22%
Česká
6
0,34%
Nezistené
25
1,40%
Spolu
1781
100,00%
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011.
Tabuľka 7: Zloženie obyvateľstva podľa náboženského vyznania
Rímskokatolícka cirkev
1400
Gréckokatolícka cirkev
9
Pravoslávna cirkev
1
ECAV
88
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
4
Evanjelická cirkev metodistická
8
Cirkev bratská
1
Cirkev československá husitská
1
Iné
3
Bez vyznania
222
Nezistené
44
Spolu
1781
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011.

78,61%
0,51%
0,06%
4,94%
0,22%
0,45%
0,06%
0,06%
0,17%
12,46%
2,47%
100,00%

Tabuľka 8: Zloženie obyvateľstva podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
Základné
246
13,81%
Učňovské bez maturity
265
14,88%
Stredné odborné bez maturity
229
12,86%
Úplné stredné učňovské s maturitou
57
3,20%
Úplné stredné odborné s maturitou
383
21,50%
Úplné stredné
69
3,87%
Vyššie odborné
21
1,18%
Vysokoškolské bakalárske
23
1,29%
Vysokoškolské (mag., ing., dokt.)
176
9,88%
Vysokoškolské doktorandské
8
0,45%
Bez vzdelania
271
15,22%
Nezistené
33
1,85%
Spolu
1781
100,00%
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011.
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Tabuľka 9: Obyvateľstvo Bobrovca podľa ekonomickej aktivity
pracujúci (okrem dôchodcov)
pracujúci dôchodcovia
osoby na MD
osoby na RD
nezamestnaní
študenti SŠ
študenti VŠ
osoby v domácnosti
dôchodcovia
deti do 16 rokov
iná
nezistená
z toho ekonomicky aktívni
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011.

662
25
15
31
112
96
52
5
445
307
21
20
804

37,17%
1,40%
0,84%
1,74%
6,29%
5,39%
2,92%
0,28%
24,99%
17,24%
1,18%
1,12%
45,14%

Bývanie
Podľa sčítania obyvateľstva, domov a bytov (SODB) v roku 2001 mala obec
Bobrovec 604 domov, z toho 486 obývaných objektov - z nich je 479 trvalo obývaných
rodinných domov a 6 bytových domov. Neobývaných bytov (v domoch a budovách) je
120, z toho na rekreáciu je vhodných 48 objektov.
Tabuľka 10: Charakteristika domového a bytového fondu po SODB k roku 2001
Domy
V tom
spolu
Trvale obývané domy
Trvale
Neobývané domy
obývané
domy
spolu
z toho určené na
rodinné
bytové
ostatné
rekreáciu
domy
domy
objekty
604
486
118
48
479
6
1

Byty
spolu

Trvale obývané byty v

V tom
Obývané byty

Neobývané byty

spolu
644
524
120
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

z toho na
rekreáciu
48

rodinných
domoch
483

bytových
domoch
40

ostatných
budovách
1
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Tabuľka 11: Charakteristika domov z hľadiska vlastníctva
Počet
Rodinné
Bytové
domy
domy
Domov spolu
597
6
Z toho trvale obývaných domov
479
6
v%
98,6
1,2
V tom vlastníctvo:
- štátu
- bytového družstva
0
2
- obce
- fyzickej osoby
476
3
- právnickej osoby
- ostatných
3
1
Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001

Ostatné
budovy
1
1
0,2

Domový fond
spolu
604
486
100

0
0
1

2
479
5

Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 mala obec Bobrovec 509
bytových jednotiek, z toho byt obývané vlastníkom – 363, družstevné byty, byty v nájme,
nezistené formy vlastníctva - 8. 368 bytových jednotiek je vybavených centrálnym
kúrením.
Tabuľka 12 Bytové jednotky v obci Bobrovec
Byty obývané vlastníkom

Centrálne kúrenie
Bez centrálneho kúrenia
Nezistené
Spolu

Byty v nájme

Centrálne kúrenie
Bez centrálneho kúrenia
Nezistené
Spolu

Iná forma vlastníctva bytu

Centrálne kúrenie
Bez centrálneho kúrenia
Nezistené
Spolu

Nezistené

Centrálne kúrenie
Bez centrálneho kúrenia
Nezistené

Spolu
Celkový počet bytových jednotiek:

363
121
14
498
1
0
1
2
0
1
0
1
4
2
2
8
509

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011.
V rámci obývania jednotlivých bytových jednotiek majú najväčšie zastúpenie
bytové jednotky s počtom obyvateľom 3 - 5, nasledujú dvojčlenné domácnosti
a štvorčlenné domácnosti (tabuľka 13).
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Tabuľka 13 Bytové jednotky podľa počtu obyvateľov
Bytové jednotky podľa počtu obyvateľov
509
1 osoba
81
2 osoby
104
3 až 5 osôb
253
3 osoby
90
4 osoby
94
5 osôb
69
6 osôb a viac
71
6 až 10 osôb
71
6 osôb
37
7 osôb
21
8 osôb
8
9 osôb
3
10 osôb
2
11 osôb a viac
0
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011.
Z 509 bytových jednotiek je 492 bytových jednotiek vybavených kúpeľňou, 11 je
bez kúpeľne a v šiestich prípadoch je uvedený jav nezistený (tabuľka 14).
Tabuľka 14 Vybavenie bytových jednotiek vodou a toaletou
Toaleta v byte
V obytnej jednotke je splachovací záchod
V obytnej jednotke nie je splachovací záchod
Spolu
Nezistené
Toaleta v byte
V obytnej V obytnej jednotke je splachovací záchod
jednotke je V obytnej jednotke nie je splachovací záchod
tečúca voda Nezistené
Toaleta v byte
V obytnej
jednotke nie V obytnej jednotke je splachovací záchod
je tečúca V obytnej jednotke nie je splachovací záchod
voda
Nezistené
Nezistené
Toaleta v byte
V obytnej jednotke je splachovací záchod
V obytnej jednotke nie je splachovací záchod
Nezistené

509
486
17
6
494
479
13
2
5
1
4
0
10
6
0
4

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011.
V súčasnej dobe obec Bobrovec možno charakterizovať ako vidiecke sídlo strednej
veľkosti prevažne s obytno-rekreačnou funkciou. V Bobrovci je vybudovaných 8
bytových domov, z toho 1 školská bytovka, 3 družstevné bytové domy, 2 bytové domy
bývalého štátneho majetku a 2 nájomné bytové domy (výstavba v roku 2014). Nájomné
bytové domy je potrebné dobudovať o detské ihrisko a vytvoriť systém ich správy.
Pre podporu vidieckeho osídlenia formou individuálnej bytovej výstavby má obec
rozpracované viaceré aktivity zamerané na prípravu komplexnej novovybudovanej
15

technickej infraštruktúry pre nové vhodné lokality výstavby. Potenciálne stavebné
pozemky sú definované územným plánom na doteraz nevyužitých plochách, čo v prvom
rade podmieňuje výstavba inžinierskych sietí.
Priemerná cena 1 m2 stavebného pozemku sa pohybuje v rozmedzí 17 – 50 Eur.
Vzhľadom na rastúci počet prisťahovaných obyvateľov a záujem o nájomné
byty je vhodné orientovať podporu obce na tento charakter bytovej výstavby.
Pri ďalšej IBV je nevyhnutné koordinovať stavebné aktivity aj vzhľadom na
zachovanie architektonického a estetického rázu obce Bobrovec. Rovnako je potrebné
začať aktivity venované orientačnému značeniu ulíc a domov.
Tabuľka 15 Zoznam lokalít pre IBV
Územný plán (Doplnok)

schválený

Počty a
miesta
pozemkov
pre IBV

Doplnok č.1 – územného plánu obce Bobrovec
(časť Škorupovo)

schválený bol uznesením obecného
zastupiteľstva v Bobrovci č.3/1997 zo dňa
14.8.1997.

47

Doplnok č.2 – územného plánu sídelného útvaru
Bobrovec, / lokalita Bobrovecký mlyn /
Zmeny a doplnky č.4 ÚPN - O Bobrovec
Zmeny a doplnky č.5 ÚPN-O Bobrovec
Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN-O Bobrovec

schválený bol uznesením obecného
zastupiteľstva obce Bobrovec č.6/1999 zo
dňa 13.12.1999.
schválené OZ Bobrovec 12/2010.
schválené 26.6.2013, uznesením č.26/2013.
Záväzná časť územného plánu bola
vyhlásená dňa 26.6.2013 VZN č.5/2013.
schválený bol uznesením obecného
zastupiteľstva obce Bobrovec č.11/2015 zo
dňa 30.04.2015.

2
125
45

60

Zdroj: OcÚ Bobrovec, 2015.
Ekonomická charakteristika obce
Obec Bobrovec je svojimi aktivitami zameraná na poľnohospodárske aktivity,
remeselnú výrobu a služby (obchody, pohostinstvá, služby osobnej spotreby). Existujúce
podnikateľské aktivity v obci zastupujú najmä nasledovné subjekty: PPS, s. r. o.,
Bobrovec; Hostinec Slovan; Mikulášová s. r. o. Bobrovec, APERI, s. r. o., CBA VEREX, a
.s.; COOP Jednota SD, SHR Karol Frian, Slovenská pošta, a. s., Záhradkárske centrum, SK
AVICENNA plus, s. r. o., Štýl Lubica, SUIT PRO, s. r. o., Kelt Bar, Bobrík L. M.,
Reštaurácia R. Frian a M. Lisý, Belidea SERIVCES, s. r. o. UPS Bobrovec, Morinex, hotel
Mníc, zubná ambulancia, kaderníctvo, knižnica.
Potenciál vo zvyšovaní zamestnanosti v obci a jej ďalší rozvoj môže zabezpečiť
zriaďovanie malých výrobných prevádzok na spracovanie domácich surovín, najmä
dreva a poľnohospodárskych produktov. Prispieť môže oživenie výroby na báze
tradičných remesiel a rozšírenie produktov cestovného ruchu. Pri zriaďovaní väčších
výrobných prevádzok je potrebné počítať s vyčlenením plôch mimo zastavaného
územia obce.
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Poľnohospodárska produkcia
Kataster obce Bobrovec má rozlohu 3 113 ha. 1 210 ha predstavuje
poľnohospodárska pôda, z toho 598 ha je orná pôda, 585 ha trvalý trávny porast a záhrady
tvoria 26 ha. Nepoľnohospodárska pôda tvorí 1 903 ha.
Tabuľka 16: Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska pôda (ha)
Územie
v tom
orná
chmeľnica vinica záhrada
Spolu
pôda
1 209,38 597,95
Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2004

-

ovocný
sad

trvalý trávny
porast

-

585,45

26,43

Obyvateľstvo sa pôvodne venovalo poľnohospodárstvu (pestovanie krmovín, chov
dobytka a oviec). Staršia zástavba obce má obytné i poľnohospodárske objekty. Súkromné
obrábanie pozemkov pre vlastnú spotrebu sa praktizuje dodnes. Poľnohospodárska výroba
je v obci zastúpená Podtatranskou poľnohospodárskou spoločnosťou (zameranie: rastlinná
a živočíšna výroba, chov koní, agroturistika) a súkromne hospodáriacimi roľníkmi, ktorí sa
zameriavajú na rastlinnú a živočíšnu výrobu.
Pre vlastnú spotrebu si obyvatelia pestujú zemiaky, kvaku, kapustu, bôby, jablká
slivky, marhule na vlastných záhumienkach. Celý kataster je vyvážene pokrytý lesmi,
pasienkami a lúkami. Prevažne trvale trávnaté porasty sú spásané ovcami a hovädzím
dobytkom, čo zabezpečuje vhodnú krajinotvorbu.
Lesné hospodárstvo
Podľa hospodárskeho určenia patria lesy v katastri Bobrovec do kategórií:
hospodárske lesy, lesy osobitného určenia a ochranné lesy.
Tabuľka 17: Výmera územia
Celková výmera územia (ha)
Územie

nepoľnohospodárska pôda

v tom
spolu

3 113,23

Poľnohosp.
pôda

Nepoľnohosp. pôda

1 209,84

1 903,38

v tom
lesný
pozemok

vodná
plocha

zastavaná
plocha
a nádvorie

ostatná
plocha

1 760,47

14,02

86

42,9

Zdroj: Štatistický úrad SR, MOŠ 2004
Lesné pozemky tvoria 92% nepoľnohospodárskej pôdy, t. j. 1 760 ha. Lesné
porasty v celej oblasti katastra obce majú svoj vysoký podiel na kvalite životného
prostredia, na rozvoji aktívneho oddychu obyvateľstva. Majiteľom lesov je Urbárske
pozemkové spoločenstvo Bobrovec.
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Remeselná výroba
V obci Bobrovec je početne zastúpená remeselná výroba zachovávajúca tradíciu
vychádzajúcu z histórie obce. Medzi oblasti remeselnej výroby jej predstaviteľov patria:
- keramika - manželia Greškovci, p.Podstrelencová , p.Fendekova
- košikárstvo – Belániovci, Gouthovci,
- rezbárstvo
- pernikárstvo - p. Grajková, p.Hriadelová, p. Olšovská
- med a výrobky z medu - p. Brúzik, p.Trizna, p. Greško, p. Ogicuk
- medovnikárstvo – p. Zaťková
- textilná produkcia – p. Kunová - Stromková, p. Elekešová, p. Rusinová
- tkanie - p. Fašiangová, p. Slaninková, p. Blchová, p. Osadská)
- paličkové čipkovanie - p. Holubová, p. Hriadelová, p. Dologová, p. Grešová,
p. Ciglianová,
- mlynári, debnári, murári, kováči.
Pre podporu zachovania remeselnej výroby, domácej produkcie, ako aj pre
zabezpečenie predaja ovocia a zeleniny by obec mala zvážiť vybudovanie verejného
priestranstva – trhovisko a rovnako zriadenie „obecného domu“, ktoré by bolo
centrom drobných remeselných prác, kultúry a tradícií.
Dopravná a technická infraštruktúra obce
Obcou prechádza hlavná cesta č. 3/018114 v smere na obec Jalovec v dĺžke 4,1 km)
a jej časť v smere na obec Trstené. Miestna cestná sieť má celkovú dĺžku 12,8 km. Na
komunikáciách je vybudovaných 7 mostov vo vlastníctve obce. Most na Mlynskú cestu bol
rekonštruovaný v roku 2005. Technický stav ostatných mostov je dobrý.
Vo frekventovaných častiach obce sú vybudované chodníky v celkovej dĺžke 2,8 km.
Vzhľadom na rozrastajúcu sa obec v severnej časti vzniká potreba vybudovania
chodníka, ako aj rekonštrukcie cesty do Bobroveckej doliny, čo však predpokladá
majetkové vysporiadanie pozemkov.
V roku 2014 bola ukončená rekonštrukcia Mlynskej cesty, čiastočne bola realizovaná
rekonštrukcia cesty „Gregorovci - Mackovci“ a výstavba jednostranného chodníka (popri
ceste Gregorovci – Mackovci v dĺžke cca 1,5 km.
Dlhodobo dochádza k podmáčaniu cesty Bobrovec – Trstené, ktorú je
nevyhnutné odvodniť a komplexne zrekonštruovať.
Rekonštrukcia ciest je dlhodobo plánovaná, realizuje sa postupne a plán sa priebežne
aktualizuje. Rekonštrukcia miestnej cestnej siete, výstavba a rekonštrukcia chodníkov
v celej sieti, môžu podstatne zmeniť kvalitu dopravnej infraštruktúry ako celku, a tým
zvýšiť štandard bývania a kvalitu života obyvateľov obce.
Prístup do obce je zabezpečený verejnou autobusovou dopravou – dopravnými
spojeniami LM – Jalovec, LM – Behárovce s frekvenciou cca 1,5 hod., ráno a poobede
častejšie. Problémovým je spojenie počas prázdnin a sviatkov.
Obec má vodovod vo svojom vlastníctve, dĺžka rozvodnej siete je 15,2 km. Základ
vodovodnej siete bol vybudovaný v 70. - 80.-tych rokoch minulého storočia v tzv. „Akcii
Z“. Vodovod je z liatinových a PVC rúr, na ktorých už povoľujú spoje. Tie sú

18

príčinou častých porúch. Prípojky sú vybudované z plastového potrubia. Rekonštrukcia
vodovodnej siete prebieha postupne výmenou jednotlivých vetiev.
Obec Bobrovec má vybudovanú kanalizáciu, ktorá je v správe Liptovskej
vodárenskej spoločnosti. Odpadové vody sú istené ČOV Liptovský Mikuláš. V chatovej
osade je vybudovaná malá ČOV. Malé domové čistiarne majú aj niektoré nové rodinné
domy.
Vodné toky v intraviláne obce sú regulované len minimálne. Urgentne je
nevyhnutná regulácia Jaloveckého potoka a jeho ramien pretekajúcich obcou.
Zároveň bude potrebné zabezpečiť sprievodnú vegetáciu tokov, aby sa minimálne ničili
brehové porasty a zabránilo sa výmoľovej erózii.
V obci nie je zavedený plyn. Väčšina domácností vykuruje tuhým palivom alebo
elektrinou, na varenie sa používajú i PB bomby. Podiel domácností, ktoré vykurujú
tuhým palivom, predstavuje cca 45%, čo výrazne ovplyvňuje znečistenie ovzdušia.
Obyvatelia neprejavili záujem o zavedenie plynofikácie obce.
Obec je komplexne elektrifikovaná a zásobovaná elektrickou energiou
prostredníctvom 5-tich trafostaníc. V období 2010-2014 prebehla rekonštrukcia elektrickej
siete so zvedeným káblom do zeme. Vzhľadom na rastúcu IBV je potrebné do budúcnosti
zvážiť ďalšie posilnenie elektrickej siete v obci. Všetky ulice obce sú osvetlené verejným
osvetlením. V obci je celkovo 154 ks svietidiel. Postupne prebieha ich výmena za nové,
úsporné telesá, ešte je potrebné vymeniť cca 18 ks svietidiel. Vzhľadom na rastúcu
výstavbu je potrebné plánovať osadenie nových svetelných bodov (napr. časť Zadná voda).
V rámci odpadového hospodárstva obec zabezpečuje zber a odvoz TKO
prostredníctvom súkromnej spoločnosti. Komunálny odpad sa odváža na skládku TKO
mesta Liptovský Mikuláš. Podobne je zabezpečený zber a odvoz separovaného odpadu.
V obci sa zabezpečuje separovaný zber: sklo, plasty, nebezpečný odpad, železný šrot,
papier. Pre zber a likvidáciu zeleného odpadu je vybudovaná zelená skládka. Problémová
je malá kapacita zberného dvoru. Obyvatelia obce taktiež poukazujú na neestetické
riešenie osadenia zberných nádob v jednotlivých častiach obce a chýbajúce koše pre
psie exkrementy.
Pre zabezpečenie zimnej údržby má obec zakúpenú vlastnú techniku.
Verejná zeleň tvorí spolu 5,3 ha, z toho parková zeleň 2,1 ha. Zeleň sa v intraviláne
sústreďuje najmä v súkromných dvoroch. Upravená líniová zeleň je na cintoríne. V rámci
starostlivosti o životné prostredie sa obec stará o 3 miestne parky, ktoré by bolo možné
v budúcnosti využívať aj ako priestranstvá pre stretávanie mamičiek s deťmi,
s osadenými autentickými hracími prvkami.
Na území obce sa nenachádza väčší zdroj znečisťovania. Najviac je znečisťované
ovzdušie domácnosťami, ZŠ, budovou OÚ a MŠ, ktoré sú vykurované tuhým palivom.
Informačná infraštruktúra
V rámci informačnej infraštruktúry je zriadená v obci prevádzka Slovenskej pošty,
a.s..
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Telekomunikačná sieť je zavedená v celej obci, nie je zriadená káblová televízia.
V knižnici je zavedený verejný prístup na internet. Televízny príjem je zabezpečený
vykrývačom Mních pre TV stanice: STV1, STV2, Markíza a JOJ. Príjem ďalších staníc si
zabezpečujú obyvatelia vlastnými satelitmi.
Mobilná sieť obce je pokrytá operátormi T-Mobile, Orange.
V rámci informovania občanov obce sa využíva v súčasnosti Obecný informačný
portál. Okrem miestneho rozhlasu je to webová stránka obce, obecný časopis „Ozvena
z Bobrovca“ a vývesné tabule.
K dispozícii pre informovanie občanov je miestny rozhlas, ktorý bol dobudovaný aj
v miestnej časti Škorupovo. Z dôvodu nedostatočného ozvučenia celej obce je potrebné
doplniť na viacerých miestach v obci stĺpy s ampliónmi .
Webová stránka obce (www.bobrovec.eu) sa skladá z viacerých sekcií: o obci
(história, farský úrad, mapa obce...), pre občanov (úradné hodiny obecného úradu,
nariadenia, tlačivá), organizácie a spolky, kultúra, pre návštevníkov, cestovný ruch,
podujatia v obci, oznamy a pod. Stránka je síce pravidelne aktualizovaná, avšak absentuje
prepracovanejšia moderná grafika, prepojenie na miestne podnikateľské aktivity,
prezentácia jedinečností obce, jazykové mutácie pre potenciálnych návštevníkov obce.
V kvalite spracovania a prevádzkovania internetovej stránky obce je možné
identifikovať viaceré nedostatky, ktorých odstránenie by prispelo k lepšej
informovanosti a budovaniu spolupráce.
Obecný časopis „Ozvena z Bobrovca“ vychádza od 28. marca 1957 ako
dvojtýždenník. Po určitom období sa s vydávaním časopisu z rôznych príčin prestalo
a tradícia sa opäť obnovila v roku 1997 pri príležitosti 75. výročia založenia hasičského
zboru v Bobrovci. Časopis sa vydáva každé dva mesiace a ku koncu roka sa tlačí špeciálne
vianočné číslo. Časopis je distribuovaný do všetkých domácností v Bobrovci a zlepšuje
informovanosť v obci. V elektronickej podobe ho možno nájsť na webovej stránke obce.
Redakčnú radu obecného informačného portálu tvoria zástupcovia obce a záujmových
skupín.
Pre informovanie občanov sa využívajú aj vývesné tabule, ich umiestnenie je však
len v centre obce, a rozrastajúca sa obec si vyžaduje osadenie nových vývesných tabúľ
aj v okrajových častiach obce.
Služby
Obchodnú sieť v obci Bobrovec tvoria: COOP Jednota, CBA VEREX, a.s., LIPEK,
k.s., Potraviny Zuzana Mikulášová.
Sieť služieb tvoria:
- reštauračné, stravovacie služby - penzión Manderlák, hotel Mních, salaš
Pastierska,
- pošta,
- ubytovacie služby - penzióny Manderlák, Jurika, hotel Mních, turistická
ubytovňa, chata Pod Náružím, ubytovanie v súkromí
- kaderníctvo,
- cukrárenská výroba,
- fitnescentrum.
V obci Bobrovec je zriadená ordinácia zubného lekára. Chýba ambulancia
všeobecného lekára.
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Pre dôchodcov sa zabezpečuje opatrovateľská služba. Opatrovateľskú starostlivosť
občanom s nepriaznivým zdravotným stavom poskytuje obec v bytoch celkom 6 občanom.
V obci sa nenachádza zariadenie opatrovateľskej služby.
Obec vzhľadom na starnúcu populáciu by sa mala zamerať na zabezpečenie
všetkých základných služieb, vrátane ambulancie praktického a detského lekára, lekárne,
bankomatu, mäsiarstva a širšieho portfólia sociálnych služieb, ktoré momentálne v obci
absentujú.
V obci Bobrovec pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnosti má 35 členov.
Objekt požiarnej zbrojnice v Bobrovci pochádza z roku 1967. Požiarna zbrojnica poskytuje
možnosť menších zásahov v prípade požiaru. K základnej výbave patria: hasičská
striekačka PPS s kompletnou výbavou, kompletná výstroj. Namiesto zvonice je
zabezpečená siréna. V posledných rokoch bola fasáda budovy požiarnej zbrojnice
zrekonštruovaná a rovnako bolo doplnené vybavenie zbor získaním novej protipožiarnej
techniky.
Obec spravuje cintorín s kapacitou 1 050 hrobových miest. Má dve časti - starú
a novú časť. Na cintorín je privedená voda. Pred cintorínom je inštalované osvetlenie.
Akútny problémom miestneho cintorína je podmáčanie terénu a riešenie prechodu
cez cintorín, ktorý sa v súčasnosti používa aj ako prechod k záhradám občanov.
V areáli sa nachádza dom smútku. Vnútorné priestory domu smútku boli
zrekonštruované, je zavedené elektrické kúrenie, dobudované a rozšírené parkovisko.
Objekt si vyžaduje výmenu okien, vonkajšiu obnovu a dobudovanie sociálnych
zariadení. Obec aktívne pokračuje v pasportizácii cintorína, ktorá bude k dispozícii
v digitálnej podobe na webovej stránke.
V rámci služieb cestovného ruchu, kde je zrejmý potenciál do ďalšieho rozvoja
obce v budúcnosti, majú významné postavenie ubytovacie služby (súkromné ubytovanie
v chatovej oblasti, Hotel Mnich, Penzión Ďumbier a pod. ).
Podľa ŠÚ SR bolo v roku 2001 na území obce až 119 neobývaných objektov, z toho
48 je priamo určených na rekreáciu, 13 uvoľnených na prestavbu. Problémom pre obec je
neplatenie daní niektorými majiteľmi nehnuteľností, napriek tomu, že ich používajú na
komerčné účely.
Súčasťou katastra obce je chatová osada Tokariny s počtom 42 rekreačných chát
súkromných vlastníkov. K dispozícii na ubytovanie je aj Chata pod Náružím – Červenec,
ktorej majiteľom je Obec Bobrovec, chata je v správe Chatárskeho spoločenstva /CHS/,
ktorý sa skladá z výboru a 65 členov. Títo zodpovedajú za chod a prevádzku chaty.
Kapacita chaty je 45 lôžok. Je prístupná verejnosti.
Súkromným podnikateľským subjektom je Hotel Mních, trojhviezdičkový hotel,
s kapacitou 46 lôžok a 20 prísteliek. Okrem ubytovania a stravovania a kongresového CR
ponúka i doplnkové služby - masáže, vírivku, požičovňu horských bicyklov a sánok, maxišachy, tenis, ZOO. Okrem vlastných doplnkových aktivít zabezpečuje aj outdoorové
aktivity ako napr. paragliding, rafting, paintball, atď.
V Bobrovci sa nachádza aj turistická ubytovňa Bobrovec s kapacitou 48 miest,
ponúka prenájom futbalového ihriska, priestorov pre sústredenia, športové, firemné akcie,
svadby a pod.
V súčasnosti poskytuje privátne ubytovanie 50 domácností.
Priamo v intraviláne obce sú vybudované penzióny: Manderlák - ubytovacia
kapacita 12 lôžok a 5 prísteliek a penzión Ďumbier.
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V časti obce Luhy sa nachádza súkromný pozemok, na ktorom je plánovaná
chatová osada a autocamping. V súčasnosti sú vybudované 3 drevenice, plánovaný
počet je 15. V tesnej blízkosti je zavlažovacia nádrž, ktorej vlastníkom je
Hydromeliorácie, š. p., Bratislava, ale je v nájme obce Bobrovec. Nádrž využívajú občania
v lete na kúpanie a v zime na korčuľovanie a hokej. Do budúca je potrebné zvážiť
revitalizáciu nádrže a jej využívanie na účely rekreáciu.
Nedostatočne sú zabezpečené stravovacie služby, chýba kaviareň, cukráreň,
resp. miestna gastronómia (napr. pizzeria Manderlák je otvorená len utorok – piatok).
Salaš (PPS Bobrovec) je síce otvorený počas celého týždňa, avšak miestna
komunikácia k nemu je v dezolátnom stave, chýba orientačné značenie, dostupné
informácie o ponuke. Stravovanie teplým jedlom je možné len v sobotu. V rámci voľnočasových aktivít je možné využiť služby jazdiarne prevádzkované Podtatranskou
poľnohospodárskou spoločnosťou Bobrovec, s.r.o., ktorá ponúka jazdecký výcvik, jazdu
na koni v prírode a jazdu na koči, avšak len a základe telefonického dohovoru vopred.
Salaš je známy svojimi podujatiami, ktoré prispievajú k oživeniu CR a spestreniu života
v obci.
Ďalšiemu rozvoju služieb cestovného ruchu bráni aj postupná devastácia
opusteného priestoru Areálu Mieru. V jeho blízkosti sa nachádzajú 2 oficiálne
táboriská, ktorým však chýba akékoľvek ďalšie vybavenie.
Predpoklady k rozvoju služieb cestovného ruchu obci sú vytvorené:
- dobrou dostupnosť cestnou dopravou z viacerých smerov,
- sieťou ubytovacích služieb,
- atraktívnym horským prostredím, z časti už v Tatranskom národnom
parku,
- blízkosťou mesta Liptovský Mikuláš.
Bobrovec má všetky predpoklady celoročného využitia potenciálu cestovného ruchu.
V okruhu 30 km zahŕňajú predpoklady:
- vodné športy (Liptovská Mara, Aquapark Tatralandia, Kalameny),
- Welness, kúpele (Liptovké Lúčky),
- lyžovanie, ski alpinizmis, bežky (Nízke a Vysoké Tatry),
- kultúrneho, spoločenského, obchodného vyžitia (Liptovský Mikuláš,
Ružomberok),
- cykloturistika,
- pešia turistiku po značených turistických trasách (Babky, Sivý vrch,
Jalovecká dolina, TANAP, Prosiecka a Kvačianska dolina, Túra na Chatu
pod Červencom, Babky, Sivý vrch, skalnatý reliéf Mních, alebo na Roháče,
Horský priesmyk Huty, horáreň Biela skala (bus) - Biela skala - Radové skaly
- Sivý vrch - sedlo Priehyba - sedlo Príslop - Ostrô - Veľká Kopa - sedlo
Predovratie (pod Kopou) - Chata pod Náružím - Kolibka na Červenci vyhliadka Sokol - rázcestie pod Babkami - rázcestie pod Sokolom Bobrovecká Vápenica (parkovisko), Bobrovecká dolina - vzdialená asi 10 km
od Liptovského Mikuláša, za dedinou Bobrovec. Dolina vedie popod Sivý vrch až k
Brestovej, je dlhá asi 5 km. Jej dolná časť je zalesnená, v hornej časti sa striedajú
poľany s kosodrevinou. Má výrazné formy ľadovcovou činnosťou modelovaného
povrchu. Je to pravá odnož Jalovskej doliny, vedie ňou žltá značená turistická trasa
do sedla Pálenica (1 573 m n.m.), ktoré umožňuje prechod cez hlavný hrebeň
Západných Tatier z liptovskej na oravskú stranu.Ľadovec po sebe zanechal aj stopy i
v podobe dvoch Bobroveckých plies. Nižšie položené Čierne bobrovecké pliesko je
len občas naplnené vodou, takže oficiálne sa neuvádza medzi plesami Západných
Tatier. Biele bobrovecké pliesko (1 503 m) je väčšie rozlohou a významnejšie svojimi
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parametrami).

Napriek možnostiam celoročného využitia prostredia a okolia obce Bobrovec na
turistiku, cykloturistiku, bežecké lyžovanie, skialpinizmus a pod., problémom
výraznejšieho rozvoja CR je:
- nedostatočne vybudovaná sieť orientačného značenia (smerovky, informačné
tabule, info centrum, turistické mapy),
- nedostatočná koordinácia zdieľania informácií a spolupráce medzi subjektmi
cestovného ruchu,
- kritickým sa stáva prístup do Bobroveckej doliny,
- rastú finančné požiadavky na podporu cestovného ruchu od obce, čo je však
pri súčasnom stave cestovného ruchu a príjmoch z dane za ubytovanie neúnosné,
- nedostatočná ponuka stravovacích služieb, miestna gastronómia,
- vytvorenie zážitku pre návštevníka,
- koordinácia podujatí v obci,
- propagácia obce a pod.
Školstvo
V obci Bobrovec sa nachádza základná škola a materská škôlka.
Základná škola v Bobrovci je plne organizovaná škola s vyučovacím jazykom
slovenským. V školskom roku 2014/2015 má škola 231 žiakov, z toho 111 chlapcov a 120
dievčat, zamestnáva 23 pedagógov. V školskom roku 2014/2015 na I. stupni pracuje 5
pedagogických zamestnancov, 1 asistent učiteľa na celý a 1 na polovičný úväzok, 2
pedagógovia v ŠKD. Na II. stupni pracuje 8 pedagógov, 3 na čiastočný úväzok, 1
asistentka učiteľa, 2 vo vedení školy (RŠ a ZRŠ). Základná škola plní úlohy spádovej
školy aj pre okolité obce.
Budova školy bola postavená v roku 1963. Pozostáva z troch pavilónov: v pavilóne
A sa učia žiaci 1. - 4. roč. a okrem tried sa tam nachádza špeciálna učebňa pre vyučovanie
výtvarnej výchovy a kuchynka pre špecifickú prípravu dievčat; v pavilóne B sa v desiatich
kmeňových triedach učia žiaci 5. - 9. roč. Pavilóny A a B sú vzhľadom na kapacitu
v súčasnosti nedostatočne využívané (menší počet detí). V tretej budove školy je
umiestnená telocvičňa, ktorá je jednou z najväčších v okrese. Využívajú ju nielen žiaci
školy, ale aj miestne športové oddiely na tréningy a rekreačnú telesnú výchovu. V tejto
budove je ešte učebňa pre technickú výchovu, učebňa pre hudobnú výchovu, klubovňa,
dve oddelenia školského klubu detí a učebňa pre vyučovanie informatiky s 10 počítačmi.
Budova telocvične je v dobrom technickom stave, v nedávnej minulosti boli
odstránené dlhotrvajúce závady - uvoľnená parketová podlaha a výmena radiátorov.
V súčasnosti je potrebná obnova náteru strechy.
V areáli školy sa nachádza volejbalové ihrisko, asfaltové dopravné ihrisko, ktoré sa
v zime využíva aj ako klzisko. Veľkú časť areálu školy zaberá zelená oddychová zóna
s množstvom okrasných a vzácnych kríkov a stromov, ktorá sa využíva aj na vyučovanie
prírodopisu ako učebňa v prírode. Okolie školy skrášľujú okrasné stromy a kvetinové
hriadky. Za budovou telocvične je školské políčko a skleník. Technický stav školy
zodpovedá jej veku (viac ako 40 rokov). Škola je vykurovaná kotolňou s troma kotlami na
tuhé palivo (koks, uhlie).
Obec aktívne pristupuje k obnove budovy školy, problémom je majetkové
vyporiadanie pozemkov, na ktorých budovy školy stoja. V rámci rekonštrukcie školy
bude potrebné zabezpečiť rekonštrukciu vykurovacieho systému, vodovodného
potrubia a sociálnych zariadení. Tiež je nutná výmena okien, zateplenie, zmena
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strechy z rovnej na sedlovú, vo vnútorných priestoroch nutná výmena
opotrebovaných podlahových krytín v triedach a školského nábytku.
Škola spolupracuje aj s materskou školou a pri práci s problémovými žiakmi im
aktívne pomáha Detské integračné centrum a Pedagogicko-psychologická poradňa
v Liptovskom Mikuláši. Okrem základného vzdelania základná škola poskytuje žiakom aj
možnosť zmysluplne využívať voľný čas prácou v krúžkoch (športové, estetické, jazykové,
biblické, krúžky na upevnenie a rozšírenie vedomostí žiakov). Vedenie školy sa snaží
zachytiť súčasný trend a prispôsobiť sa požiadavke žiakov a rodičov vyučovať cudzie
jazyky a informatiku. Pre vyučovanie informatiky je zriadená špeciálna učebňa.
Materská škola (MŠ) predstavuje predškolské zariadenie s celodennou
starostlivosťou. Je spádovou materskou školou pre deti z Jalovca, Trsteného a perspektívne
sa uvažuje i s obcou Pavlova Ves. MŠ sídli v samostatnom objekte za budovou OÚ. Má
kapacitu 60 detí. V súčasnosti je počet detí v materskej škôlke 62. Vzhľadom na prírastok
obyvateľov prisťahovaním mladých rodín a postavenie škôlky ako spádového zariadenia
eviduje obec dopyt o materskú škôlku vyšší ako je jej kapacita. Preto je potrebné
uvažovať o rozšírení kapacity MŠ. Ako jedno z riešení sa javí prepojenie komplexu
budov MŠ a OÚ vzájomným stavebným prepojením súčasných budov, prípadne riešením
rozšírenia škôlky v spolupráci zo základnou školou.
V materskej škôlke majú rodičia možnosť zapájať svoje deti do záujmových
krúžkov - výtvarný, tanečný, dramatický, jazykový. V materskej škole je 6 učiteliek a 1,5
osoba pomocného personálu. Súčasťou zariadenia je školská jedáleň, ktorá slúži pre deti
MŠ a ZŠ. Jedáleň bola kompletne zrekonštruovaná, tak aby bola v súlade s hygienickými
kritériami a možnosťou širšieho využitia (napr. stravovanie pre dôchodcov).
Kultúra
Kultúra a kultúrna infraštruktúra obce Bobrovec je veľmi bohatá. Základ tvorí
súbor nehnuteľných budov a pamiatok, na ktoré priamo nadväzuje nehmotné dedičstvo
v podobe zvykov, tradícií a rovnako významné osobnosti, ktoré sú s Bobrovcom späté.
Centrom kultúrneho diania je objekt kultúrneho domu v centre obce. V roku 2007
bol rekonštruovaný. V budove je spoločenská sála s kapacitou 250 miest, elektrické
vykurovanie (plánuje sa aj výstavba krbu), k dispozícii je zriadená kuchynka, menšie
klubové priestory, zasadacia miestnosť. Na poschodí sídli obecná knižnica s celkovým
počtom 6 842 knižničných zväzkov a eviduje 160 používateľov. Knižnica je napojená na
internet a poskytuje služby verejnosti v poobedných hodinách.
Tradičnými jedlami obce sú droby (jaternice plnené zemiakmi, pečeným bôčikom,
cibuľou, varenou krvou a typickou lokálnou koreninou krzment). Ďalším tradičnými
jedlami sú „kacera“ – zemiakové placky (každoročne sa organizuje tradičná súťaž v ich
pečení); polievky Zalievanka a Zamrvenka - polievka z haluštičkami. S tým je aj spojená
prezývka Bobrovca – drobári.
Medzi kultúrno-historické pamiatkam obce patria:
- Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja - prvý kostol v Bobrovci bol postavený v smere
východ - západ v gotickom slohu asi v roku 1415. Bol zasvätený Sv. krížu, ktorý sa
symbolicky vyníma nad oltárom. Predtým tu bol pravdepodobne len drevený kostolík.
Terajší hlavný kostol sv. Juraja bol postavený v rokoch 1775-1778 a stal sa
dominantnou stavbou obce. Staviteľom kostola bol rodák z Liptovského Mikuláša
Jakub Drahný. Kostol postavili v barokovom slohu krížom cez pôvodný kostol,
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z ktorého použili prednú časť so sanktuáriom a zadnú časť, v ktorej je Kristov hrob.
Vežu zvýšili o jedno poschodie. Na oblúku pod klenbou je latinský nápis: „Chrám tento
venuje Bohu a svätej Trojici Ján Illésházy a Sidonia Battyány“. Na pravej strane, oproti
kazateľnici, stojí barokový oltár zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému s umelecky
cenným obrazom tohto svätca. Je to dielo liptovského maliara Jozefa Božetecha
Klemensa. 24. apríla 1782 bol kostol zasvätený sv. Jurajovi mučeníkovi. Okrem toho
pápežom Levom XIII. Veľkým je v bobroveckom kostole povolená aj mariánska
slávnosť s plnomocnými odpustkami 15. augusta z príležitosti sviatku Nanebovzatia
Panny Márie.
Muzikantský cech (1767) zanechal neskorobarokovú Kaplnku Sv. Kríža s harfou, ktorú
postavili v 18. storočí v strede obce (o 2 roky významné výročie).
Po tesárskom cechu sa zachoval kamenný stĺp so sochou sv. Jozefa z roku 1818.
Replika funkčnej zvonice v hornom parku.
Murárska cech - 1740 – horný Liptov chodil na murárske práce do Pešti - na dolnú
zem, s tým spojená výstavba tradičných múraných domov – murárske domy, notársky
dom, kantorský dom, mlyn.
Murársky cech zakúpil do kostola strieborné svietniky.
Tradícia bobroveckých trhov na Pastovníku.
Prvý spolok striezlivosti spolok striezlivosti založil v roku 1840 v Bobrovci pán farár P.
Árvay.
Najstarší zvon na Liptove 500-ročný zvon Juraj v kostolnej veži. Cez vojnu boli zvony
zničené na delové gule pre nemeckú frontu. Jedine tento zvon sa podarilo zachrániť.
Bobrovecké zvony ohlasovali v slovenskom rozhlase poludnie (zvonica).
Bobrovcu podarovala svoje svadobné šaty grófka Bathany z Likavskeho hradu. Sú stále
uložené na farskom úrade. Bathanyovci boli významnými podporovateľmi Bobrovca –
výrazne prispeli na výstavbu barokového kostola, ktorý bol podľa legendy postavený
na mieste, kde v lete nasnežilo. Stálo by za úvahu, historicky vyskladať fakty
o rodine/grófke, vytvoriť emočne silný príbeh a na jeho základe vytvoriť tradičné
podujatie/podujatia a v tomto zmysle obec propagovať (napr. rekonštrukcia
svadby, príbeh lásky, a pod. a využiť pri tom artefakty).

Významné osobnosti, ktoré sú spojené s Bobrovcom:
 Peter Árvay (1808-1892) - katolícky kňaz, podporovateľ školstva, chudobných
a prosperity obce, držiteľ cisárskeho zlatého kríža, ľudomil, zakladateľ prvého
spolu striezlivosti na Slovenku. Podporovateľ chudobných. Pôsobil v obci 58 rokov
(1834-1892).
 Maximilián Jalovecký (1817-1889) - katolícky kňaz, publicista, člen Učeného
tovarišstva, ostrihomský kanonik, včelár, školský inšpektor.
 Ambro Pietor (1843-1906) -novinár, osvetový pracovník, vydavateľ, funkcionár
Živeny - ženského spolku.
 Jozef Sivák (1886-1959) - pedagóg, autor učebníc, politik - minister školstva do
roku 1944, funkcie sa vzdal na protest pozvania nemeckých vojakov na Slovensko.
 Július Kustra (1884-1943) - kníhkupec, novinár, kultúrny pracovník, osobne
rozširoval slovenské knihy aj medzi Slovákmi v Amerike.
 Jozef Kello (1889-1951) - spoluzakladateľ SND v Bratislave, počas 30 ročnej
kariéry odohral okolo 6 tis. predstavení.
 Anton Rak (1889-1978) - ľudový kronikár, autor separátu Vlastivedného zborníka:
Bobrovec - Ľudia, deje, osudy.
 Jozef Kubala (1916 - 2006) - pedagóg, autor piesní, poézie, muzikant a dirigent.
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Peter Macko (1921) - herec, spoluzakladateľ košického VND.
Doc. PhDr. Bartolomej Rusina, CSc. (1928) - telovýchovný pedagóg, publicista,
funkcionár vo federálnom aj Slovenskom atletickom zväze.
 Ing. Blahoslav Rusina ((1925 - 1999) - vynálezca a konštruktér z prečerpávacej
elektrárne Čierny Váh, plavebnej komory Gabčíkovo, stavby mostov a mnoho
iných projektov.
 Anna Olšovská (1944) - kultúrna pracovníčka, redaktorka obecných novín,
spisovateľka - autorka 6 kníh, funkcionárka spoločenských organizácií.
 Anna Ondrejková (1954) - poetka, autorka 6 zbierok.
 Doc. Tomko – Prof. Dr. Ing. Jozef Tomko, DrSc. ( 1921-2015) – osobnosť
slovenskej a svetovej vedy v oblasti štruktúry prírodných látok
 MUDr. Lisý – Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.(nar.1940) neurológ, pôsobí ako
výrazná osobnosť neurológie, v Bratislave, v nemocnici v Ružinove.
 p. Gregorová – SPU Nitra - doc. Ing. Helena Gregorová, CSc., docentka CSc./PhD.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín- SPU Nitra
 Dušan Grúň (r.1942)– populárny spevák.
 p. Lívia Klausová (r.1943)– veľvyslankyňa ČR v SR.
 p. Krbo - zakladateľ SND – to by mal byť už vyššie spomenutý Jozef Kello
spoluzakladateľ SND
 Ružerna Kustrová (1910 – 2000) - operná speváčka. Vyrastala v rodine známeho
slovenského národovca, kníhkupca, vydavateľa a bývalého divadelného ochotníka
Júliusa Kustru, ktorý v nej prebudil lásku k divadlu. Študovala spev na Hudobnej
a dramatickej akadémii v Bratislave u Josefa Egema (1926 – 1927). Štúdium však
z rodinných dôvodov musela prerušiť a nastúpila do Východoslovenského
národného divadla v Košiciach 1928, potom pôsobila v českých divadlách v
Pardubiciach (1932 – 1936) a Olomouci (1936 – 1939). Po návrate na Slovensko
bola angažovaná v SND (1939 – 1945) a súčasne pokračovala v štúdiu u Anny
Korínskej. V roku 1945, keď Janko Borodáč začal budovať divadlo v Košiciach,
vrátila sa, aby sa podieľala na jeho rozvoji a ostala mu verná až do dôchodku
(1981). V Košiciach si ešte zdokonaľovala spevácku techniku u Enrica Manniho a
Ladislava Boháčka.
 Justína Uhrínová ( 1906 – 1999); ochotnícka herečka, speváčka, rozprávačka,
posledný krát si zahrala v Bobrovci vo svojom rodisku ako 89 ročná.
 Július Machaj (nar.1931) - akademický sochár, vysokoškolský pedagóg
Obec navštívil prvý česko-slovenský kozmonaut Vladimír Remek.
Medzi ostatné záujmové spolky, ktoré významne prispievajú k rozvoju kultúry,
uchovávaniu zvykov, tradícií a hodnôt obce patria:
-

-

Slovenský zväz záhradkárov – každoročne pripravujú výstavu ovocia a zeleniny na
jeseň. Organizujú súťaž v aranžovaní kvetov, v spolupráci s obecným úradom súťaž
o najkrajšie kvetinové okno, o najkrajšiu predzáhradku.
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov. Zúčastňujú sa súťaží poštových
holubov.
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. 135 členov a veľká spevácko-tanečnú skupina,
ktorá udržuje tradície obce – napríklad murárske tance. Početné podujatia,
reprezentujú na medzinárodných súťažiach.
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Dychová hudba - pokračuje v tradícii muzikantského cechu (1767) jediného na
Slovensku. V obci boli 10 rokov aj prehliadky dychových hudieb. Koncertujú na
Silvestra, vianočné trhy, bobroveckú špacírku, výstavy.
- eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí – pravidelný program pre deti na
fare, aj mimo fary, voľno časové aktivity založené na dobrovoľníkoch z obce, ktorí
pracujú s deťmi.
- Stretnutia miništrantov - pravidelné stretnutia chlapcov na fare s kultúrno,
šporovým programom.
- Spevokol – nadväzuje na tradíciu bobroveckého spevokolu pod vedením p. Alenky
Komorášovej, vedenie prevzala p. Martinka Lehotská, spieva na slávnostiach
a veľkých sviatkoch.
- Mládežnícky spevokol - mladí ľudia spievajú pravidelne na piatkových
mládežníckych sv. omšiach.
- Chatárske spoločenstvo Bobrovec - starostlivosť o obecnú chatu Chata pod
Náružím - Západné Tatry.
- Historické spolky – Besedári a Orli dva spolky mladých v 1 dedine. Kde jeden bol
konzervatívnejši druhý liberálny. Sídlo mali na hornom a dolnom konci dediny.
Obec Bobrovec ponúka širokú paletu kultúrnych, športových a záujmových aktivít,
ktoré sú proporciálne rozdelené počas celého roka:
1. január
uvítanie nového roku v obci – NÁMESTIE - Obecný úrad
silvestrovský program na námestí, príhovor, vatra, varené víno
dychová hudba.
3. január
repríza divadelného predstavenia ,,Náš pán ujo“ –
bobrovecké ochotnícke divadlo, pripravuje každoročne
1 divadelné predstavenie
január
Futbalový turnaj v telocvični - muži
17.január
Husacie hody - súkromná akcia30. január
Karneval ZŠ – KD
31. januára
Karneval MŠ -KD
február
Chatári – výročná schôdza - KD
6. február
Horolezecký JAMES – výročná schôdza – KD
február
STO - ,, Turnaj o majstra Bobrovca“ – telocvičňa stolnotenisový
oddiel
13. február
Kelt-Bar- ,,Fašiangová tancovačka“
-KD
14. február
,,Fašiangová bursa“ - fašiangový pochod masiek obcou, zábava
v kultúrnom dome v maskách.
marec
Urbár – výročná schôdza - KD
8. marec
KDH – výročná schôdza
marec
,,Bokami Západných Tatier“- medzinárodné skialpinistické
preteky,
5. apíl
Veľkonočná zábava- Frian Roman a šport. Klub
11. apríl
Oslobodenie obce – 70.výročie
13. apríl
,,Jarné inšpirácie“ – aranžovanie kvetov, výmena receptov
typických jedál, posedenie, ukážky tradičných jedál predajná
výstava - KD
20. apríla
Veľkonočná zábava – horolezci James - KD
10. máj
Deň matiek - KD deti program.
21. máj
Deň rodiny – MŠ KD
23. máj
Sadenie májov DHZ –Obec /hasiči/
17. máj
-
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26. jún
júl
11 júl
júl

16.august

august
28.august
29. august
2. - 4. október
18. október
november
november
25. november
27. november
27. november
5. december
5. – 6. december
13. december
19. december
december
26. december
december

,,Bačova cesta“- otvorenie salašníckej sezóny na salaši Pastierska
kultúrny program na salaši, občerstvenie. Hudba, ukážky strojov,
vozenie sa na koči.
futbalisti zábava – KD
letná opekačka dediny pod horou. – opekanie, guláš, program
v hore.
leto na salaši- ľudová hudba, vozenie sa na koni, guláš, kultúrny
program, večer zapálenie vatry.
Bobrovecká korčuľa preteky na kolieskových korčuliach 1 km
hore dedinou. Kategórie od škôlkarov po muži ženy. Vyhodnotení
pretekári na kolesách.
Bobrovecká špacírka “ – obecná akcia nedeľné odpustové
popoludnie. Základ je špacírovanie sa spolu s rodinou a priateľmi
po starom Bobrovci. Dychová hudba, ľudoví remeselníci z obce,
koláč káva. Stretnutie všetkých občanov spojenie duchovnej
slávnosti s príjemným oddychom.
cyklistické preteky z dediny po Jalovec
KELT-BAR zábava - KD
SNP- položenie venca k pamätníku dolný park
záhradkárska výstava - KD
Sami sebe- KD – mesiac úcty starších
Choď ako môžeš beh do vrchu chata Červenec 1420 mnm
Lampiónový pochod MŠ – ,,Martinské svetielko "– OBEC
Katarínske posedenie dôchodcov – KD
Katarínska zábava“- Kelt –Bar
Uvítanie detí za občanov – OBECNÝ ÚRAD
Stretnutie s Mikulášom - OBEC
Výstava betlehemov - KD
Vianočný jarmok -program vystúpenie detí MŠ a ZŠ vystúpenie
Dychovej hudby - KD
Premietanie fotografií a filmov –Horolezecký oddiel James Bobrovec - KD
Premiéra divadelného predstavenia - KD
Štefanská zábava –STO - KD
Dobrá novina – koledovanie detí

Šport
Vzhľadom na vynikajúce prírodné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci
aktívne pôsobí niekoľko skupín športových nadšencov. Ide najmä o skialpinistov, ktorí
organizujú pravidelné 3 dňové medzinárodné preteky Bokami Západných Tatier
prepájajúce Oravu a Liptov. Ďalej tu aktívne pôsobí futbalový oddiel – žiaci, dorast, muži,
turistický oddiel, horolezecký oddiel organizujúci expedície a každoročné predvianočné
premietanie horských filmov v kultúrnom dome Bobrovec; stolnotenisový oddiel
reprezentujúci obec na miestnych a národných súťažiach.
Starostlivosť o okolitý revír zabezpečujú miestni poľovníci. Zabezpečujú tiež
pravidelné kosenie lúk, udržiavanie chodníkov, priepustov na cestách a vynášky soli.
V rámci podpory športových aktivít si svojpomocne mladší občania obce postavili
workoutové hrazdy v miestnom parku, pravidelne sa organizuje cvičenie zumby v bývalej
knižnici – MKS.
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V rámci podpory športových aktivít absentuje multifunkčné kvalitne vybavené
športovisko pre využívanie všetkými zainteresovanými subjektmi v obci. Rovnako
v oblasti rozvoja cykloturistiky, bežeckého lyžovania a skialpinizmu v obci úplne
absentuje orientačné značenie, vytýčenie a údržba týchto trás.
Vedenie obce a partnerstvá
Súčasným a staronovým starostom obce Bobrovec je Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
Obec má 3 poslankyne a 5 poslancov. Zástupcom starostu je Ing. Jozef Blahunka. Ako
poradné odborné orgány má obec zriadené tri komisie – Komisiu pre výstavbu a územné
plánovanie, Komisiu pre kultúru, šport, školstvo a sociálne veci; Komisiu pre životné
prostredie a verejný poriadok.
Na obecnom úrade pracuje 9 zamestnancov, ktorí v nasledovnom zložení: starosta,
1 ekonómka, 1 matrikárka, 1 administratívna pracovníčka, 1 údržbár, 1 upratovačka, 2
opatrovateľky a 1 knihovníčka.
Vzhľadom na vyťaženosť OcÚ chýba aktívna podpora prístupu k príprave a
realizácii projektov, rovnako chýba väčšia angažovanosť v ich realizácii obecných
poslancov a zamestnancov OcÚ.
V rámci spolupráce s inými obcami a združeniami je obec aktívnym členom
v Klastri Liptov. Prínosy pre obec sú však len minimálne.
Do budúcna je vhodné sa orientovať na spoluprácu a rozvíjanie partnerstiev
v rámci združení obcí, miestnych akčných skupín, ako napr. Horný Liptov, ktoré
umožňuju získať finančné prostriedky na realizáciu rozvojových aktivít v obci.

1. Zhodnotenie súčasného stavu územia
Súčasný stav obce Bobrovec zhodnotíme na základe analýzy SWOT, ktorá
definuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v rozvoji obce Bobrovec.
Analýza silných a slabých stránok monitoruje súčasný stav z hľadiska vnútorných
faktorov a odhaľuje, čo je v obci pozitívne a negatívne. Silné stránky obce sú obyčajne
zakotvené v prirodzených dispozíciách a v konkurenčnej výhode. Slabou stránkou je to, čo
obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými.
Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska
vonkajších faktorov, určuje možnosti a riziká, s ktorými treba v tomto procese rátať.
Príležitosťou obce je pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jej ďalší rozvoj za
predpokladu, že obec získa zdroje na jeho realizáciu a bude oň záujem. Ohrozením obce sú
akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja, a to na úrovni miestnej, ale aj
regionálnej a národnej, ktoré ju v negatívnom smere ovplyvňujú.
Syntéza výsledkov analýzy SWOT porovná vonkajšie príležitosti a ohrozenia
s vnútornými silnými a slabými stránkami. Ich kombináciou a prienikom vznikne stratégia
ako vyvažujúci faktor, ktorý uvedie obec do súladu s jej okolím.
Analýza SWOT hospodárstvo
SILNÉ STRÁNKY
 bezprostredná blízkosť okresného mesta
Liptovský Mikuláš
 dobré cestné spojenie s krajským
mestom Žilina a okresným mestom LM
 výhodná geografická poloha obce
 dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
 prevaha obyvateľstva v produktívnom

SLABÉ STRÁNKY
 pomalé rozvíjanie malého a stredného
podnikania a nedostatok pracovných
príležitostí
 komplikované vlastnícke vzťahy nevyriešené vlastnícke vzťahy
k pozemkom a stavbám, ktoré sa môžu
stať prekážkou pri rozvoji podnik. aktivít
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chýbajúci priestor pre realizáciu aktivít
drobných remeselníkov (trhovisko,

obecný dom)

 nedostatok finančných prostriedkov na

realizáciu investičných zámerov

 absencia viacerých druhov služieb
a obchodov pre obyvateľstvo
 nedostatočná tvorba regionálnych väzieb
 chýba informačný systém na efektívnu
komunikáciu samospráva - podnikatelia
– občania
 nízka motivácia obyvateľstva k rozvoju
podnikateľských aktivít
 nízka využiteľnosť pracovnej sily na
území obce
 pasivita obyvateľov v otázke
podnikateľských aktivít, resp.
spoločných postupov
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 výhodná poloha s primerane dobrou
 demografický vývoj v SR
dostupnosťou do väčších sídiel
 časová náročnosť vyporiadavania
a možnosťami rozvoja služieb a obchodu
pozemkových vzťahov
pre obyvateľov a návštevníkov LM,
 veľká administratívna náročnosť pre
Liptovskej Mary
získanie dotácií z fondov EÚ
 fungujúce MAS, klastre, združenia obcí v
 chýbajúce partnerstvá
okolí
 možnosti pre čerpanie financií z fondov
EÚ
veku
existujúce prevádzky výroby a služieb
vynikajúce predpoklady pre rozvoj CR
prílev nových obyvateľov do obce
možnosti zriadenia menších výrobných
prevádzok

Analýza SWOT - Infraštruktúra a životné prostredie
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dobré prepojenie obecnej komunikácie
 zlý stav povrchu niektorých miestnych
na hlavnú cestnú sieť
komunikácií
 vybudované miestne cestné
 zlý stav komunikácie do Bobroveckej
komunikácie v intraviláne obce
doliny
 z časti vybudovaná technická
 podmáčanie cesty Bobrovec – Trstené,
infraštruktúra - voda, kanalizácia
 nedokončená kanalizácia
 vybudovaná energetická rozvodná sieť
 zlý technický stav vodovodnej siete
 existujúce verejné osvetlenie
 v intraviláne nie sú dobudované
chodníky (severná časť obce)
 nové pozemky pre IBV
 digitálna telekomunikačná sieť
 zhoršujúci sa technický stav fasády
Domu smútku
 dobré pokrytie signálom mobilných
operátorov
 podmáčanie pozemku cintorína,
 existencia verejného rozhlasu
 problém so sociálnymi zariadeniami
v dome smútku
 zrealizovaná vnútorná obnov Domu
smútku
 absentujúca plynofikácia obce
 miestna knižnica je napojená na internet
 malá frekvencia spojov počas sviatkov
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pomerne zachovalé životné prostredie
časť územia patrí do ochranného pásma TANAP, CHPR Mních (5. stupeň)
relatívne tiché prostredie
zavedená separácia odpadu v obci
vykurovanie prevažne elektrinou
dobré predpoklady pre rozšírenie
miestnej infraštruktúry
dokončenie výstavby kanalizačnej siete

PRÍLEŽITOSTI
 vybudované potrubie na plyn v blízkosti
obce- možnosť prípadného pripojenia sa
 šírenie a zavádzanie vysokorýchlostného
Internetu,
 možnosť získania finančných
prostriedkov z fondov EÚ
 trend rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu
 všeobecne rastúce povedomie
obyvateľstva v oblasti životného
prostredia
 trend rozvoja ekologického
poľnohospodárstva a ekologizácia
priemyselnej výroby
 podora EU obnoviteľných zdrojov
energie - energia biomasy

a prázdnin
 architektonicky nekoordinovaná IBV
 chýbajúce detské ihrisko pri nájomných
bytových domoch
 nevyužitý priestor horného parku pri
zvonici
 chýbajúce vývesné tabule v nových
častiach obce
 riziko záplav ciest pri prívalových
dažďoch
 neregulované brehy potokov spôsobujú
podmývanie vozoviek a miestne záplavy
 malá kapacita zberného dvora
 nevhodné osadenie nádob na zber
komunálneho odpadu
 chýbajúce prepojenie – lávky, mostíky
cez Jalovecký potok
 absencia využívania parkov ako
oddychových zón a pre stretávanie
obyvateľov (detské ihrisko, športové
vybavenie, lavičky a pod.)
 potenciálna nízka ochota obyvateľov
podieľať sa na separácii TKO a riešení
problémov so zeleným odpadom
 nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi
 návrat od elektrického vykurovania ku
klasickému
OHROZENIA
 malá miera podpory miesta a obcí zo
strany štátu
 nevýhodné podmienky čerpania
úverových zdrojov z komerčných bánk
 nedostatočná regionálna spolupráca
 problémy a náročnosť v rámci čerpania
prostriedkov z fondov EÚ
 legislatívne obmedzenie vyplývajúce
z ochranných pásiem
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Analýza SWOT - školstvo, zdravotníctvo a sociálna oblasť
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 zriadená spádová materská škôlka
 nedostatočná kapacita MŠ
 zrekonštruovaná kuchyňa v materskej
 zlý technický stav objektu ZŠ
škôlke
 zlý technický stav kotolne
 zriadená spádová ZŠ 1.-9.
 nedostatočné vybavenie školského dvora
 dobrá ponuka vzdelávacích aktivít
 absencia zariadenia sociálnych služieb v
obci
 asfaltové a volejbalové ihrisko
 dobré vybavenie IKT
 nedostatok finančných prostriedkov na
rozvoj sociálnych služieb
 dobrý technický stav telocvične
 absentuje plán starostlivosti o jednotlivé
 fungujúca miestna knižnica
sociálne skupiny
 v knižnici je zavedený internet

absencia lekárne (starší ľudia musia
 relatívne rýchle zavádzanie internetu
cestovať za liekmi)
v domácnostiach

absentuje účelná spolupráca s farským
 zriadená ambulancia zubného lekára
úradom v otázkach starostlivosti o rôzne
 dobrá dostupnosť zdravotníckej
sociálne skupiny v obci
starostlivosti v LM
 opatrovateľská služba
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 zvyšovanie počítačovej gramotnosti
 vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež
populácie
 nárast sociálnej ohrozenosti mládeže
 koordinácia výchovy a vzdelávania
 nezáujem mladých ľudí podieľať sa na
s občianskymi združeniami, spolkami
riešení spoločenských problémov
v obci a v okolí
 rast počtu obyvateľov v seniorskej
 zefektívnenie spolupráce s okresným
vekovej kategórii
mestom na regionálnej úrovni
 zhoršujúca sa sociálna situácia
 možnosť získania finančných
niektorých skupín obyvateľstva
prostriedkov z fondov EÚ
 zhoršovanie zdravotného stavu
 trend zakladania mimovládnych
obyvateľstva
neziskových organizácií poskytujúcich
 pokles výdavkov na preventívnu
všeobecne prospešné služby
zdravotnú starostlivosť
 trend zakladania komunitných centier
 vo všeobecnosti zhoršujúci sa zdravotný
podporovaný MPSV a R SR
stav obyvateľstva
Analýza SWOT - Šport
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 vybudovaný športový areál s futbalovým  chýba športovo-rekreačná zóna
ihriskom
multifunkčného charakteru
 pôsobnosť rôznych športových združení
 stagnácia a starnutie niektorých oddielov
silná tradícia športu - turistika,
(činnosť sa obmedzuje na 1-2 akcie
horolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie,
ročne)
stolný tenis
 chýba zapojenie mládeže do aktivít
niektorých športových oddielov
 silná členská základňa
 areál vodnej nádrže
 chýbajúce orientačné značenie trás pre
zimné a letné športy
 veľká telocvičňa využívaná športovcami
i z mimo obce
 verejné táboriská bez náležitého
vybavenia
 hygienicko-technický stav vodnej nádrže
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nevyhovujúce rekreačné zázemie areálu
vodnej nádrže
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 možnosti získania prostriedkov z nadácií
 vplyv nežiadúcich javov na deti a mládež
pre podporu mládeže a regionálny rozvoj
 nedostatok dostupných finančných
prostriedkov
 možnosť získania finančných
prostriedkov z fondov EÚ
 rozvoj nových informačných technológií
a orientačných značení
Analýza SWOT - Kultúra
SILNÉ STRÁNKY
 spoločenské priestory slúžiace na
usporiadanie kultúrnych podujatí
 rekonštruovaný objekt KD v peknom
estetickom prevedení
 obecná knižnica
 záujem občanov o spoločenské aktivity
a dianie v obci
 tradičné, každoročne organizované
kultúrne podujatia rôznymi záujmovými
skupinami a obcou
 historické korene obce
 tradície, hodnoty, kultúra
 tradičné jedlá
 množstvo významných osobností
v kultúrno-spoločenskom živote
v minulosti i v súčasnosti
 pamätné tabule významných osobností
 historicko-kultúrne pamiatky
 kalendár podujatí
 vznikajúce nové tradície (prepojenie
pôvodných a nových obyvateľov obce)
PRÍLEŽITOSTI
 regionálna a cezhraničná spolupráca
v oblasti kultúry
 organizácia spoločných kultúrnych
podujatí s okolitými obcami
 rozvoj sponzoringu kultúry
 rozvoj moderných foriem marketingovej
komunikácie - internetovej a mobilnej
komunikácie vytvára predpoklady pre
vydanie multimediálnych propagačných
materiálov o obci QR kódy, interaktívne
mapy, sociálne siete
 možnosti pre čerpanie financií z fondov
EÚ, nadácií a grantov ministerstiev SR

SLABÉ STRÁNKY
 propagácia a zviditeľnenie existujúcich
historicko-kultúrnych pamiatok
 priestor pre prezentáciu histórie a kultúry
obce („obecný dom“) v podobe múzea,
centra kreativity
 chýba monografia obce, lokálna
kuchárka
 zanikajúce remeslá
 absentuje prepojenie, komunikácia
a spolupráca medzi jednotlivými
oddielmi, záujmovými skupinami
 záujem obyvateľov aktívne participovať
na tvorbe kultúry,
 organizácia, propagácia a finančná
podpora kultúry malou skupinou
občanov - hrozí vyčerpanie
 informovanosť obyvateľov v predstihu –
o dianí v obci

OHROZENIA
 slabá podpora kultúry zo strany štátu
a VÚC
 posun priorít mládeže ku konzumnej
kultúre
 nedostatok finančných prostriedkov na
šírenie miestnej kultúry za hranice
katastrálneho územia obce
 nedostatočná regionálna spolupráca
 chýbajúce partnerstvá
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Analýza SWOT - Cestovný ruch
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 dobré prepojenie obecnej komunikácie
 gastronómia a stravovacie možnosti,
na hlavnú cestnú sieť
 prístup do Bobroveckej doliny
 čistota prostredia
 propagácia obce (internetová stránka,
 estetická kvalita intravilánu
chýbajú tlačené materiály)
 časť územia obce sa nachádza
 chýba kontaktné turistické centrum
v ochrannom pásme TANAP-u
 nie je vybudovaný tabuľový informačný
systém
 fauna a flóra
 na území obce je 42 chát
 propagácia kultúrneho a historického
bohatstva,
 3 penzióny v intraviláne s reštauračným
zariadením
 propagácia turistického a športového
využitia územia,
 existencia ubytovacích zariadení
 chátrajúci areál Mieru
 športové areály v obci
 zlá dostupnosť Salaša Pastierka, služieb
 horský hotel Mních
Jazdiarne Jalovec
 turistické trasy prechádzajúce územím
 objekty chatovej oblasti neplatiace dane
obce
z ubytovania – únik finančných
 rozvinuté privátne ubytovanie v obci
prostriedkov
 vybudovaná jazdiareň
 chýbajú projekty na podporu CR
 prebiehajúca výstavba dreveníc
 slabá kvalita internetovej stránky obce
(súkromný investor)
z informačného a propagačného hľadiska
 veľmi dobré možnosti nemasových
foriem rekreácie a turizmu
 celoročné možnosti rekreácie
PRÍLEŽITOSTI
OHROZENIA
 dobré cestné spojenie s krajským
 ochranné pásmo môže čiastočne
mestom Žilina a okresným mestom
obmedziť rozvoj aktivít cestovného
LM
ruchu v obci
 blízkosť významných atraktívnych
 nedostatočná spolupráca obcí v rámci
stredísk cestovného ruchu (Aquapark,
regiónu pri príprave ponuky
L. Mara, LM)
a propagácii
 trend rozvoja turistiky, cykloturistiky,
 prevláda tranzitný cestovný ruch
bežeckého lyžovania, skialpinizmus
 náročné získavanie úverových zdrojov
 rozvoj moderných foriem
 blízkosť vyhľadávaných destinácií
marketingovej komunikácie
v oblasti cestovného ruchu - zameranie
sa len na určitú klientelu - napr. len na
 možnosť získania finančných
prostriedkov z fondov EÚ
občanov Poľska
 rozvoj rodinnej rekreácie
 ponuka nekompletných produktov CR
 možnosť prepojiť regionálny
 nedostatočná regionálna spolupráca
a mestský turizmus s prírodným
 chýbajúce partnerstvá (PPP)
prostredím obce
 rozvoj cezhraničnej spolupráce (česká,
poľská strana)
 záujem trhu o agroturistiku - chov
koní, oviec, možnosti pestovania
liečivých rastlín
 spolupráca s okolitými obcami
s cieľom vytvorenia spoločného
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produktu CR
blízkosť turistických destinácií Babky,
Sivý vrch, Salatín, Mních
atraktívne možnosti CR v blízkom
okolí aj v rámci celého Liptova
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2. Strom problémov obce
Nižšia dôchodková úroveň a nižší
štandard života obyvateľov

Poškodené brehové porasty
a výskyt výmoľovej erózie

Úniky finančných prostriedkov
(napr. neplatenie dane
z ubytovania)

Nedobudovaná kanalizačná
sústava

Slabé možnosti miestneho trhu
práce

Upadajúca krajinotvorba
náletovou vegetáciou

Slabo zastúpený podnikateľský
sektor

Nedobudované centrá
cestovného ruchu

Slabý miestny trh
práce, nedostatočná
adaptácia obyvateľov
na zmeny

Nedobudovaná technická
infraštruktúra obce (kanalizácia,
vodovodná sieť, cesty,
chodníky, mosty a lávky)

Nevyužité kapacity
ľudského potenciálu

Nedostatočný stupeň
revitalizácie obce

Rezervy v starostlivosti
o verejné priestranstvá
a prírodné zdroje

Starnutie populácie

Nedostatok finančných
prostriedkov v obecnom
rozpočte na väčšie investičné
aktivity

Nedobudovaná regulácia
vodných tokov v katastri obce

Nedostatočné zabezpečenie
sprievodnej vegetácie tokov

Migrácia aktívnej
a vzdelanostne
pripravenej časti
obyvateľstva
Nedostatočná
reprodukcia miestneho
obyvateľstva

Slabá podpora prístupu
k príprave a
realizácii projektov, finančná
náročnosť prípravy odbornej
projektovej dokumentácie

Slabá spolupráca
medzi subjektmi v obci

Malé možnosti získania
finančných zdrojov mimo
rozpočtu obce

príčiny

príčiny

Chýbajúci informačný
a komunikačný systém
zainteresovaných subjektov so
samosprávou

Nízka podnikateľská
aktivita, chýbajúci
rozhodujúci investori

Ekologická nestabilita krajiny
a absencia diverzifikovaných
prírodných zdrojov

Upadajúce poľnohospodárstvo
a lesná výroba
Nevyporiadané vlastnícke vzťahy
k nehnuteľnostiam

Nevyhovujúci stav budov
a zariadení v správe obce základná škola, dom smútku...

problémy

problémy

Stagunujúci ekonomický rozvoj
v obci

Malý záujem
obyvateľov o rozvoj,
o potrebné zmeny všeobecná pasivita

dôsledky

dôsledky

Rezervy v ponuke obchodu,
služieb

Rezervy v zriaďovaní
oddychových zón, líniovej
zelene a estetických prvkov obce
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3. Strategická časť
Na základe analýzy SWOT, stanovenia stromu problémov obce a so zohľadnením
strategických dokumentov nadriadeným PHSR v obci Bobrovec sme stanovili nasledovnú
víziu, rozvojové zámery a ciele pre obdobie rokov 2015-2023.

Vízia obce Bobrovec 2015 - 2023
Obec Bobrovec sa stane aktívnym, sebestačným centrom života všetkých svojich obyvateľov
s rozvinutou lokálnou produkciou a
ponukou služieb vidieckeho cestovného ruchu.
„Údolie medu a mlieka, kde sa žije.“

Kľúčové rozvojové oblasti boli stanovené nasledovne:
-

kvalitné podmienky pre život obyvateľov, lokálna produkcia a remeselníctvo
využívajúce tradíciu v modernom prevedení, vidiecky cestovný ruch, aktívne
občianstvo a partnerstvá.

Kľúčové otázky a odpovede v rozvoji obce Bobrovec:
- Prečo žiť v Bobrovci? Obec v krásnom zdravom prostredí, s atraktívnym okolím.
- Prečo podnikať v Bobrovci? Trh - atraktívna ponuka pre obyvateľov pritiahne turistov
z LM a Liptova.
- Prečo prísť do Bobrovca? Kúpite si niečo, čo inde nie a zažijete niečo nezabudnuteľné.
1. Kvalitné podmienky pre život obyvateľov
Strategický cieľ 1:
Zlepšiť podmienky pre všestranný, sebestačný a kvalitný život obyvateľov obce
2. Podpora lokálnej produkcie a remeselníctva
Strategický cieľ 2:
Vytvoriť lokálny produkčný systém založený na podnikateľských aktivitách miestnych
podnikateľov a remeselníkov s cieľom podporiť záujem o lokálnu produkciu a tvorbu
pracovných príležitostí.
3. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Strategický cieľ 3:
Vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoja vidieckeho cestovného ruchu ako prirodzenej súčasti
života obce, so zameraním na športovo založených jedincov a rodiny s deťmi.
4. Aktívne občianstvo a partnerstvá
Strategický cieľ 4:
Aktívne budovať databázy zainteresovaných subjektov, sieťovať ich so zámerom dosiahnuť
ich participáciu na správe verejných vecí.
Návrh opatrení v rámci jednotlivých rozvojových oblastí:
1. Kvalitné podmienky pre život obyvateľov
Infraštruktúra a občianska vybavenosť:
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-

-

zabezpečenie regulácie miestneho potoka z hľadiska protipovodňovej ochrany obce,
a to najmä:
- posúdiť prietočný profil mosta pri vstupe do obce Jalovec - aké prietoky
dokáže previesť,
- určiť zátopovú oblasť nad mostom Jalovec. Určiť oblasť, ktorá by bola
zatopená pri vybrežení Jaloveckého potoka pri maximálnych prietokoch,
- zrekonštruovať a vyčistiť priepusty na ceste tretej triedy v intraviláne
a extraviláne obce Bobrovec,
- obnoviť odvodňovací systém ciest v obci Bobrovec,
- vyčistiť prietočné profilov mostov a priepustov v intraviláne obce
Bobrovec,
- vybudovať odberný objekt v mieste odberu vody z Jaloveckého potoka pre
Bobrovecký potok,
- vybudovať náhon na Bobroveckom potoku od odberného objektu po
rozdeľovací objekt,
- vybudovať rozdeľovací objektu s regulačnými stavidlami na náhone
Bobroveckého potoka,
- vybudovať priepusť pod cestou tretej triedy pred domom Ivana
Ambrózyho, príp. pri dome Jozefa Tomku č.d. 185
- vybudovať obojstrannú úpravu toku so stabilizačnými prahmi dna pri
vodnej nádrži Bobrovec,
- vybudovať obojstranné úpravy toku so stabilizačnými prahmi dna nad
mostom Trstené po nájomné byty Bobrovec,
- vybudovať odberný objekt pre náhon do Mlyna,
- vybudovať prahy z lomového kameňa pre stabilizáciu dna Jaloveckého
potoka v miestach, kde došlo k zarezaniu koryta dna do nepriepustnej
ílovej vrstvy,
- revitalizovať koryto toku Bobrovec v úseku od bývalého kina Beseda až
po dom pána Jána Gregora, č.d. 45
- obnoviť pravidelné čistenie potokov v intraviláne obce Bobrovec,
obstarať odborné posúdenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou pri minimálnych
výdatnostiach prameňa. Vytipovať doplňujúci vodný zdroj,
dobudovanie siete obecných chodníkov (severná časť obce, Škorupovo, Rakovicov
chodník – od obchodu k Jalovcu),
dobudovanie siete verejného osvetlenia (Zadná voda),
odvodnenie miestneho cintorína,
dobudovanie nového cintorína
(pravidlá hrobových miest, chodník, sociálne
zariadenia),
využívanie alternatívnych zdrojov vykurovania pri budovách v majetku obce,
rekonštrukcia cesty a odvodnenie územia Bobrovec – Trstené spolu s vybudovaním
chodníka,
revitalizácia miestnych zelených plôch so zameraním na oddychové plochy, osadenie
menších smetných nádob a osadenie hracích prvkov pre deti,
riešenie osadenie nádob na zber komunálneho odpadu. Riešením by mohlo byť ich
osadenie do zeme (viď. príklad http://360energydiet.com/2011/02/14/an-innovativetrash-system-in-slovenia/),
rozšíriť kapacitu zberného dvora,
zabezpečenie výsadby zelene ako vetrolamov vo vybraných častiach obce,
doplniť značenie miestnych ulíc vzhľadom na pribúdajúcu výstavbu a zlepšenie
orientácie v obci,
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vybudovanie detského ihriska pri novovybudovaných bytových jednotkách,
dobudovanie športového areálu dostupného pre všetkých obyvateľov s podporou obce.

Služby:
- rozšírenie siete služieb pre obyvateľov obce so zámerom zabezpečenie ich
sebestatočnosti – mäsovýroba, lekáreň, bankomat príp. iné doplnkové drobné služby,
- rekonštrukcia budovy miestnej základnej školy, ktorej by predchádzalo majetkové
vysporiadanie nehnuteľnosti, vrátane dobudovania IKT infraštruktúry,
- rozšírenie kapacity miestnej materskej školy,
- vybudovanie domova sociálnych služieb/denného stacionára (vzhľadom na
demografický vývoj a najmä starnutie obyvateľstva),
- zriadenie ordinácie praktického, príp. detského lekára,
- na základe jednania s dopravným podnikom zvýšiť frekvenciu spojov z obce a do obce
počas dní pracovného pokoja, prázdnin a vo večerných hodinách,
- vybudovanie „obecného domu“ ako komunitného, kreatívneho centra, miestneho
múzea a centra lokálnej kultúry, ktorého úlohou bude prezentovať históriu, kultúru,
tradície a zvyky obce Bobrovec. Dom by poskytoval priestor pre organizovanie
vzdelávacích kurzov v lokálnych remeslách pre návštevníkov obce, ako aj domáce
obyvateľstvo v rámci celoživotného vzdelávania, v exteriéri - letné kino.
Výstavba:
- podpora individuálne bytovej výstavby pri zachovaní tradičného rázu obce,
- vypracovanie architektonického zámeru, s presnými pravidlami určujúcimi charakter
stavby, výšku budovy, farby strechy, stavebný štýl s dôrazom na tradičný ráz obce,
- podpora výstavby nájomných bytov s garážami, parkovacími miestami,
- vytvorenie systému bytovej správy novovybudovaných bytových jednotiek so
zohľadnením jej nevyhnutnosti s nárastom výstavby (vytvorenie pracovného miesta na
čiastkový úväzok),
- z hľadiska podpory budúcej IBV je potrebné riešiť podmáčanie Pastovníka
oddrenážovaním, resp. nápravou pôvodného systému odvodnenia a zvedenia vody,
- aktívne riešenie rekonštrukcie, údržby, príp. odstránenie
chátrajúcich
nedobudovaných a problémových stavieb v obci (napr. „kapitánovie dom“).
2. Podpora lokálnej produkcie a remeselníctva
- vytvorenie databázy lokálnych producentov a ich sieťovanie formou pravidelných
stretnutí organizovaných povereným pracovníkom OcÚ, resp. vytvorením
neformálneho združenia (príp. i v spolupráci s okolitými obcami),
- vybudovanie priestoru pre obecné trhovisko, kde budú mať možnosť miestni
producenti ponúkať lokálne a regionálne produkty, zároveň bude tento priestor vhodný
pre organizovanie ukážok miestnych remeselných prác počas podujatí konaných
v obci,
- vytvorenie a registrovanie lokálnej značky – Bobrovecké – droby, syry, med,
medovina (dobré príklady – MAS Horný Liptov, Podpoľanie)
- skvalitnenie existujúcej prevádzky miestnej poľnohospodárskej produkcie Milan
Gajan PPS Bobrovec so zameraním na estetickú stránku, dostupnosť jazdeckých
možností a dostupnosť miestnej predajne.
3. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
- vytvorenie databázy všetkých aktívnych subjektov, ktoré pôsobia v oblasti služieb
cestovného ruchu a ich sieťovanie,
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-

-

-

vytvorenie: loga, sloganu + dizajn manuálu, jeho dodržiavanie pri tvorbe
propagačných materiálov obce (v nadväznosti na víziu obce),
skvalitnenie propagácie obce:
o redizajn internetovej stránky obce (dodané podklady,
o vytvorenie vlastných tlačených prospektov obce (história, tradícia, kultúra,
šport, zaujímavosti), využívanie nových komunikačných technológií (soc.
siete, aplikácie, mapy a pod.),
o publikovanie vlastnej monografie obce – životný príbeh našich rodákov (plní
aj vzdelávaciu úlohu k mladším obyvateľom obce),
o publikovanie obrazovej kuchárky miestnych špecialít,
vybudovanie databázy oficiálnych ubytovacích kapacít v obci,
spolupráca obce s poskytovateľmi stravovacích služieb (hlavne v oblasti propagácie
zdarma), za predpokladu ponuky miestnej gastronómie,
preskúmanie možností zapojenia sa do klastrového združenia (napr. Liptov) ako aj do
združenia MAS Horný Liptov, čo otvára nové možnosti získania grantov a dotácií,
vybudovanie náučného chodníka Bobroveckou dolinou – s ohľadom na bohatstvo
fauny a flóry národného parku,
vybudovanie cesty ku „kráľovskému stolu do doliny“,
obnova tradície trhov na bobroveckom Pastovníku,
obnova tradície vychýrených tančiarní a zábav (murárske tance z Bobrovca, plesy,
čajové večierky, ľudové veselice),
podpora Bobroveckej muziky a mladých talentov,
obnova tradície majálesov v prírode,
majetkové vyporiadanie pozemkov v severnej časti obce, ktoré plnia strategickú úlohu
z hľadiska prístupu k chatovej oblasti v katastri obce, ako aj rozvoja služieb
vidieckeho cestovného ruchu.
zachovanie tradičného architektonického charakteru výstavby v obci, s prioritným
zachovaním rázu obce pri vstupe do územia a v centre obce,
vybudovanie „obecného dom“ ako komunitného, kreatívneho centra, miestneho múzea
a centra lokálnej kultúry, ktorého úlohou bude prezentovať históriu, kultúru, tradície
a zvyky obce Bobrovec, zároveň by poskytoval priestor pre organizovanie
vzdelávacích kurzov v lokálnych remeslách pre návštevníkov obce, ako aj domáce
obyvateľstvo v rámci celoživotného vzdelávania, letné kino,
vytvorenie „náučných ciest“ v obci Bobrovec so zapojením kultúrnych a historických
pamiatok obce a v spolupráci s miestnymi organizáciami a spolkami (návšteva
kostola, krypty v kostole, Zvonica, kaplnka atď.),
revitalizácia miestnej vodnej nádrže so zameraním na jej využitie pre letnú rekreáciu
(najmä dobudovanie sociálnej infraštruktúry, zabezpečenie pravidelnej údržby
priestranstva, hygiena),
skvalitnenie súčasnej siete ciest, ktoré je možné využívať ako cyklotrasy so
zameraním na ich orientačné značenie,
vytvorenie cyklotrasy s prepojením na východ - Žiar a na západ Kvačany,
aktívne budovanie spolupráce medzi jednotlivými obcami, cyklotrasa
s ochutnávkami, dobudovanie oddychových zón pre cyklistov,
vytvorenie cyklomapy, ski-mapy (skialpinisti, bežkári a pod.),
vybudovanie siete upravovaných bežkárskych trás počas zimnej sezóny a ich
pravidelná údržba,
zabezpečenie značenia trás pre skialpinistov,
dobudovanie a údržba oficiálnych táborísk,
rozšírenie ponuky stravovacích služieb cestovného ruchu:
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zriadenie prevádzky stravovania počas celého týždňa (pondelok – nedeľa),
zriadenie prevádzky miestnej kaviarne, cukrárne,
ponuka miestnej gastronómie,
ponuka gastronomických špecialít, ako dôvod – prečo prísť do Bobrovca –
kúpa niečoho špeciálneho,
vytvorenie systému orientačného turistického značenia v obci:
o mapového orientačného značenia,
o označenie kultúrnych a historických pamiatok obce a ich zatraktívnenie
prostredníctvom príbehov prostredníctvom tradičných foriem (tabule), ako aj
kombináciou s novými technológiami (QR kódmi),
o zriadenie informačného miesta o možnostiach trávenia voľného času v obci
a v jej okolí,
v rámci daňovej politiky obce zaviesť zónovanie podľa charakteru využitia
nehnuteľností (so zameraním na získanie príjmov pre budovanie infraštruktúry pre
rozvoj cestovného ruchu),
nájsť riešenie ohľadne neplatičov.
o
o
o
o

-

-

4. Aktívne občianstvo a partnerstvá
- budovanie databáz zainteresovaných subjektov miestnej samosprávy a ich vzájomné
sieťovanie (občania, spolky, podnikateľské subjekty a pod.),
- vytvoriť systém, ktorý informuje o aktivitách obce, o aktivitách občianskych združení
a spolkov v obci. Nadstaviť systém tak, aby sa bolo jasné do ktorých oblastí sa môžu
občania zapojiť. Zároveň umožniť spätnú väzbu občanov na aktivity projekty obce,
hodnotenie poslancov a pod.,
- zriadenie centra pre koordináciu občianskych aktivít,
- rozšírenie siete a pokrytia obecným rozhlasom,
- aktívna komunikácia s občianskymi skupinami, ich zástupcami,
- tvorba rozpočtu a ročného plánu obce s ohľadom na hodnotu, ktorú skupina tvorí
počas roka, orientácia na participatívny rozpočet,
- prizývanie členov rôznych formálnych a neformálnych združení, aktívnych občanov
na zasadnutie komisií,
- vytvoriť projektový katalóg, ktorý sumarizuje projektové zámery obce, a bude
využívaný ako zdroj nápadov pri vyhlásení výziev pre získanie grantov a dotácií,
- zabezpečiť školenie zamestnancov OcÚ a volených predstaviteľov so zameraním na
projektový manažment, tvorbu projektov financovaných EÚ,
- podporiť informovanie a komunikovanie volených predstaviteľov s občanmi
prostredníctvom miestneho občasníka, formou newslettrov,
- osadenia nových informačných tabúľ v severnej časti obce,
- zachovať tradíciu pravidelných kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré okrem
obohatenia života domácim obyvateľom, pri vhodne volenej propagácií predstavuje
veľký potenciál pre prilákanie turistov,
- budovanie e-governmentu a elektronických služieb ponúkaných miestnou
samosprávou,
- podporiť tvorbu partnerstiev a spolupráce v rámci medziobecnej spolupráce,
medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce (Poľsko, ČR) s možnosťou získavania
nových grantových možností.
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5. Programová, realizačná a finančná časť
1. KVALITNÉ PODMIENKY PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV
Aktivita
Popis aktivity

Infraštruktúra a občianska vybavenosť
1.1. Regulácia miestneho
 posúdiť prietočný profil mosta pri vstupe do obce Jalovec - aké
potoka z hľadiska
prietoky dokáže previesť,
protipovodňovej
 určiť zátopovú oblasť nad mostom Jalovec. Určiť oblasť, ktorá by bola
ochrany obce
zatopená pri vybrežení Jaloveckého potoka pri maximálnych
prietokoch,
 zrekonštruovať a vyčistiť priepusty na ceste tretej triedy v intraviláne
a extraviláne obce Bobrovec,
 obnoviť odvodňovací systém ciest v obci Bobrovec,
 vyčistiť prietočné profilov mostov a priepustov v intraviláne obce
Bobrovec,
 vybudovať odberný objekt v mieste odberu vody z Jaloveckého potoka
pre Bobrovecký potok,
 vybudovať náhon na Bobroveckom potoku od odberného objektu po
rozdeľovací objekt,
 vybudovať rozdeľovací objektu s regulačnými stavidlami na náhone
Bobroveckého potoka,
 vybudovať priepusť pod cestou tretej triedy pred domom Ivana
Ambrózyho, príp. pri dome Jozefa Tomku č.d. 185
 vybudovať obojstrannú úpravu toku so stabilizačnými prahmi dna pri
vodnej nádrži Bobrovec,
 vybudovať obojstranné úpravy toku so stabilizačnými prahmi dna nad
mostom Trstené po nájomné byty Bobrovec,
 vybudovať odberný objekt pre náhon do Mlyna,
 vybudovať prahy z lomového kameňa pre stabilizáciu dna Jaloveckého
potoka v miestach, kde došlo k zarezaniu koryta dna do nepriepustnej
ílovej vrstvy,
 revitalizovať koryto toku Bobrovec v úseku od bývalého kina Beseda až
po dom pána Jána Gregora, č.d. 45

Realizátor/R Predpoklaealizátori
daná doba
realizácie

Predpokladané finančné
náklady +
zdroje

Ukazovateľ

Obec
Vodohospodársky
podnik

1 500 000 €

Km
regulovaného
potoka
a revitalizovanéh
o koryta obce

2015-2023

obecné zdroje,
štátne zdroje,
ŠF EÚ

Vybudované
odberné
a rozdeľovacie
objekty

42

1.2. Spracovanie štúdie
zameranej na možnosti
zásobovania obce pitnou
vodou
1.3. Dobudovanie siete
obecných chodníkov

1.4. Dobudovanie siete
verejného osvetlenia

1.5. Dokončenie
revitalizácie miestneho
cintorína

1.6. Rekonštrukcia cesty
Bobrovec – Trstené,
1.7. Revitalizácia miestnych
zelených plôch

1.8. Nakladanie s odpadom

1.9. Vybudovanie detského
ihriska pri
novovybudovaných
bytových jednotkách
1.10.
Dobudovanie

 obnoviť pravidelné čistenie potokov v intraviláne obce Bobrovec,
 odborné posúdenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou pri Obec
minimálnych výdatnostiach prameňa,
 identifikovanie náhradných zdrojov pitnej vody

2016-2019

5 000 €
obecné zdroje

štúdia

 vytvorenie časového a investičného harmonogramu budovania
chodníkov v severnej časti Bobrovec - Trstené, Škorupove, Rakovicov
chodník – od obchodu k Jalovcu,
 vypracovanie projektovej dokumentácie
 investičné aktivity
 odborné posúdenia vytýčenie chýbajúcich svetelných bodov v časti
Zadná voda
 vypracovanie projektovej dokumentácie
 investičné aktivity
 odrenážovanie podmáčaných častí cintorína
 dobudovanie chodníka
 vypracovania projektovej dokumentácie pre vybudovanie sociálnych
zariadení
 vybudovanie sociálnych zariadení
 aktualizácia pravidiel prevádzkového poriadku cintorína
 vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie cesty spolu so
systémom odvodnenia územia
 investičné aktivity
 revitalizácia miestnych zelených plôch so zameraním na oddychové
plochy, osadenie menších smetných nádob a osadenie hracích prvkov
pre deti,
 zabezpečenie výsadby zelene ako vetrolamov vo vybraných častiach
obce,
 estetickejšie osadenie nádob na zber komunálneho odpadu.
 rozšíriť kapacitu zberného dvora

Obec

2016-2023

500 000 €
obecné zdroje,
ŠF EÚ

km
vybudovaných
chodníkov

Obec

2016-2018

10 000 €
obecné zdroje,

počet nových
svetelných bodov

Obec

2015-2020

250 000 €
obecné zdroje,
ŠF EÚ

Počet m
chodníka
Odvodnené
parcely

Obec

2015-2020

Km vybudovanej
cesty

Obec

2016-2020

650 000 €
obecné zdroje,
ŠF EÚ
20 000 €
obecné zdroje,
ŠF EÚ, granty
z nadácií

Obec

2016-2018

Nárast kapacity
zberného dvora

 vypracovanie projektovej dokumentácie
 realizácia investičnej aktivity

Obec

2016-2018

 prerokovanie zámeru s príslušnými aktívnymi zložkami obce

Obec,

2016-2020

20 000 €
obecné zdroje,
ŠF EÚ, granty
z nadácií
10 000 €
obecné zdroje,
ŠF EÚ, granty
z nadácií
17 000 €

Počet
revitalizovaných
verejných
priestranstiev

Nové ihrisko

Športový areál
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športového areálu
dostupného pre
všetkých obyvateľov
s podporou obce.
1.11.
Doplnenie značenia
miestnych ulíc
vzhľadom na
pribúdajúcu výstavbu
a zlepšenie orientácie
v obci,
Služby
1.12.
Rozšírenie siete
služieb a obchodov

1.13.
Rekonštrukcia
základnej školy

1.14.
Rozšírenie kapacity
budovy materskej školy

1.15.
Vybudovanie
domova sociálnych
služieb/denného
stacionára
1.16.
Zriadenie ordinácie
lekára
1.17.
Zlepšenie
dostupnosti obce

 vypracovanie projektovej dokumentácie
 realizácia investičnej aktivity

miestne
spolky,
lokálni
podnikatelia
 vypracovanie návrhu názvov ulíc, ktoré dosiaľ sú bez označenia, pre Obec
prerokovanie do zastupiteľstva
 schválenie názvov ulíc MsZ
 technické zabezpečenie značenia ulíc

obecné zdroje,
ŠF EÚ, granty
z nadácií
2016-2018

1 000 €
obecné zdroje

Počet nových
pomenovaných
ulíc

 rokovanie s potenciálnymi záujemcami o prevádzkovanie vybraných
chýbajúcich služieb, prioritne z radov miestnych lokálnych producentov
(napr. mäso výroba)
 rokovanie s bankovými inštitúciami s cieľom osadenia bankomatu
v obci,
 rokovanie so vybranými lekárenskými sieťami s cieľom zriadenia
pobočky v obci,
 majetkové vysporiadanie nehnuteľností, na ktorých sa ZŠ nachádza
 vypracovanie projektovej dokumentácie celkovej rekonštrukcie
základnej školy (rekonštrukcia vodovodného potrubia, vykurovacích
telies, výmena okien, zateplenie, prestavba strechy z rovnej na sedlovú,
výmena podlahových krytín a školského nábytku)
 vybudovanie kvalitnej IKT infraštruktúry školy
 identifikovanie vhodných alternatívy rozšírenia kapacity budovy MŠ
 zvážiť možnosť vytvorenia komplexu budov MŠ a OÚ vzájomným
stavebným prepojením súčasných budov

Obec
2015-2023
Malí a strední
podnikatelia

Podľa druhu
zvolených
aktivít/vlastné
zdroje
investorov

Počet nových
prevádzok

Obec

2015-2023

1 120 000 €/
obecné zdroje,
ŠF EÚ

Inovovaná
a rekonštruovaná
budova škola

Obec

2015-2023

350 000 €/
obecné zdroje,
ŠF EÚ

 vypracovanie odbornej štúdie na posúdenie vhodnosti vybudovania –
domova sociálnych služieb alebo denného stacionára,
 vypracovanie projektovej dokumentácie
 realizácia investičnej aktivity
 rokovanie s potenciálnymi praktickými, príp. detskými lekármi, ktorí sú
spádovými pre obec Bobrovec,
 vytvorenie priestorov pre zriadenie ordinácie,
 rokovanie s dopravným podnikom s cieľom zvýšiť frekvenciu spojov
z obce a do obce počas dní pracovného pokoja, prázdnin a vo večerných
hodinách,

Obec

2015-2023

1 000 000 €/
obecné zdroje,
ŠF EÚ

Počet
vytvorených
nových miest pre
deti
Počet klientov

Obec,
lekárska
ambulancia
Obec

2015-2023

1 000 €/ obecné Počet zriadených
zdroje
ambulancií

2015-2023

-

Počet pridaných
autobusových
spojení
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1.18.
Vybudovanie
„obecného domu“

Výstavba
1.19.
Podpora
individuálnej bytovej
výstavby vo vybraných
lokalitách

1.20.
Podpora výstavby
nájomných bytov
1.21.
Vytvorenie systému
bytovej správy
nájomných bytov

Obec
 vypracovanie projektovej dokumentácie
 realizácia investičnej aktivity - vybudovanie „obecného domu“ ako
komunitného, kreatívneho centra, miestneho múzea a centra lokálnej
kultúry, ktorého úlohou bude prezentovať históriu, kultúru, tradície
a zvyky obce Bobrovec. Dom by poskytoval priestor pre organizovanie
vzdelávacích kurzov v lokálnych remeslách pre návštevníkov obce, ako
aj domáce obyvateľstvo v rámci celoživotného vzdelávania, v exteriéri letné kino.

2015-2023

1 000 000 €/
obecné zdroje,
ŠF EÚ

Počet
návštevníkov,
Počet
remeselníkov

 majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
vo vybraných lokalitách,
 vybudovanie infraštruktúry - inžinierske siete,
 oddrenážovanie Pastovníka resp. nápravou pôvodného systému
odvodnenia a zvedenia vody ako vhodnej lokalitu na IBV,
 realizácia individuálnej bytovej výstavby podľa územného plánu, jeho
doplnkov a pri zachovaní tradičného rázu obce
 majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
vo vybraných lokalitách
 realizácia investičnej výstavby nájomných bytov spolu s garážami
 vytvorenie systému bytovej správy novovybudovaných bytových
jednotiek so zohľadnením jej nevyhnutnosti s nárastom výstavby
(vytvorenie pracovného miesta na čiastkový úväzok),

Obec
Individuálni
stavebníci

2015-2023

1 000 000 €/
obecné zdroje,
ŠF EÚ

Počet nových
bytových
jednotiek

Obec

2015-2023

Obec

2015-2023

1 200 000 €/
obecné zdroje,
ŠF EÚ, ŠFRB
4 000 €/ obecné
zdroje

Obec

2016-2023

5 000 €
obecné zdroje

Počet nových
bytových
jednotiek
Vytvorené
pracovné miesto
na čiastočný
úväzok
Štúdia

Obec
Súkromní
vlastníci

2015-2023

-

Počet
realizovaných
opatrení

Obec

2016-2023

-

Databáza
lokálnych
producentov

 spracovanie odbornej štúdie architektonického zámeru, s presnými
pravidlami určujúcimi charakter stavby, výšku budovy, farby strechy,
stavebný štýl s dôrazom na tradičný ráz obce,
 aktívne vyjednávanie s majiteľmi nehnuteľnosti pri rekonštrukcii,
odstránení nedobudovaných a chátrajúcich stavieb v obci a slabej
údržbe
 vytvorenie systému sankcií v prípade dlhodobého chátrania
nehnuteľností bez starostlivosti majiteľa v obci
2. PODPORA LOKÁLNEJ PRODUKCIE A REMESELNÍCTVA
2.1. Vytvorenie databázy
 Identifikovanie lokálnych producentov
lokálnej produkcie
 Spracovanie databázy relevantných údajov o lokálnych producentov
 Organizovanie pravidelných stretnutí s lokálnymi producentmi
povereným pracovníkom OcÚ, resp. vytvorením neformálneho
združenia (príp. i v spolupráci s okolitými obcami) s cieľom podpory
1.22.
Vypracovanie
architektonického
zámeru obce Bobrovec
1.23.
Revitalizácia obce
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2.2. Vybudovanie obecného
trhoviska

2.3. Vytvorenie lokálnej
značky produktov

vzájomnej spolupráce a partnerstva
 majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k vybranej
lokalite,
 spracovanie projektovej štúdie,
 realizácia investičnej aktivity zameranej na vybudovanie priestoru pre
obecné trhovisko, kde budú mať možnosť miestni producenti ponúkať
lokálne a regionálne produkty, zároveň bude tento priestor vhodný pre
organizovanie ukážok miestnych remeselných prác počas podujatí
konaných v obci,
 vytvorenie prevádzkového poriadku trhoviska
 vytvorenie návrhu lokálnej značky Bobrovecké
 registrovanie lokálnej značky – Bobrovecké – droby, syry, med,
medovina

2015-2023

8 000 €/ obecné Trhovisko
zdroje

2015-2023

obecné zdroje
+ miestni
producenti

2015-2023

Miestny
producent

Obec

2016-2023

-

Databáza
subjektov CR

Obec,
Miestne
subjekty
v CR
Spolupráca s
VŠ

2016-2023

obecné zdroje
+ miestne
subjekty v CR+
spolupráca s
VŠ

Obec,
Miestne
subjekty v
CR

2016-2023

? €/ obecné
zdroje +
miestne
subjekty v CR
Náklady na

Dizajn manuál,
propagačné
materiály,
počet
návštevníkov,
počet
ubytovaných
Počet získaných
grantov a dotácií

Obec

Obec, lokálni
producenti
Spolupráca s
VŠ
Gajan PPS
 skvalitniť estetickú stránku prevádzky Gajan PPS Bobrovec,
 zabezpečiť dostupnosť jazdeckých možností a miestnej predajne Bobrovec
v dlhšom časovom rozsahu.

2.4. Skvalitnenie
existujúcej prevádzky
miestnej
poľnohospodárskej
produkcie
3. ROZVOJ VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU
3.1. Vytvorenie databázy
 Identifikovanie lokálne subjekty CR
zainteresovaných
 Spracovanie databázy relevantných údajov o subjektoch CR (oficiálne
subjektov CR
ubytovacie, stravovacie služby)
 Organizovanie pravidelných stretnutí so subjektmi CR povereným
s cieľom podpory vzájomnej spolupráce a partnerstva v rozvoji CR
(napr. spoločné produkty, spoločná propagácia a pod.)
3.2. Propagácia obce ako
 Vytvorenie: loga, sloganu + dizajn manuálu, jeho dodržiavanie pri
destinácie CR
tvorbe propagačných materiálov obce (v nadväznosti na víziu obce),
 Vytvorenie propagačných materiálov obce – história, tradícia, kultúra,
šport, zaujímavosti,
 Distribúcia propagačných materiálov obce v miestnych prevádzkach,
ubytovacích a stravovacích zariadeniach v okolí
 Skvalitnenie internetovej stránky obce
3.3. Aktívne zapojenie sa
 preskúmanie možností zapojenia sa do klastrového združenia (napr.
do klastrovej
Liptov) ako aj do združenia MAS Horný Liptov, čo otvára nové
spolupráce
možnosti získania grantov a dotácií,


Lokálna značka,
počet
certifikovaných
produktov
Počet
návštevníkov,
kupujúcich
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členské
príspevky
3.4. Tvorba tematických produktov CR
a. Náučný chodník
 vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie náučného
Bobroveckou dolinkou
chodníka zameraného na prezentáciu bohatstva fauny a flóry národného
parku,
 Realizácia investičnej aktivity
b.

Cesta „ku kráľovskému
stolu do doliny“

 vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie náučného
chodníka zameraného na prezentáciu historických skutočností spojných
s Matejom Korvínom
 Realizácia investičnej aktivity

c.

„Murárske tance
z Bobrovca“

 vytvorenie série tanečných podujatí zameraných na obnovu tradície
vychýrených tančiarní a zábav (murárske tance z Bobrovca, plesy,
čajové večierky, ľudové veselice) so zapojením Bobroveckej muziky a
mladých talentov

d.

„Náučné cesty po
Bobrovci“

 vypracovanie projektovej dokumentácie vytvorenia „náučných ciest“
v obci Bobrovec so zapojením kultúrnych a historických pamiatok obce
a v spolupráci s miestnymi organizáciami a spolkami (návšteva kostola,
krypty v kostole, Zvonica, kaplnka atď.),
 realizácia investičnej aktivity

3.5. Dobudovanie
prístupovej
komunikácie k chatovej
oblasti
3.6. Revitalizácia miestnej
vodnej nádrže so
zameraním na jej
využitie pre letnú
rekreáciu
3.7. Skvalitnenie značenia
siete cyklotrás

Obec,
Miestne
subjekty
v CR
Dobrovoľníci
Obec,
Miestne
subjekty
v CR
Dobrovoľníci
Obec,
Miestne
subjekty
v CR
Miestne
spolky
Obec,
Miestne
subjekty
v CR
Miestne
spolky
Obec
Urbariát

2016-2023

Podľa možností Počet km
obce + miestne chodníka
subjekty v CR

2016-2023

Podľa možností Počet km cesty
obce + miestne
subjekty v CR

2016-2023

Podľa možností Počet
obce + miestne realizovaných
subjekty v CR podujatí

2016-2023

Podľa možností
obce +obecné
zdroje +
miestne
subjekty a
spolky v CR
350 000 €/
obecné zdroje,
ŠF EÚ

Počet km trasy
Počet zapojených
subjektov

Revitalizovaný
objekt
Počet
návštevníkov

 majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v severnej časti obce, ktoré
plnia strategickú úlohu z hľadiska prístupu k chatovej oblasti v katastri
obce, ako aj rozvoja služieb vidieckeho cestovného ruchu.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie
 Realizácia investičnej aktivity
Obec
 majetkovo-právne vysporiadanie,
 vypracovanie projektovej dokumentácie (najmä dobudovanie sociálnej Vlastník
infraštruktúry, zabezpečenie pravidelnej údržby priestranstva, hygiena), nádrže
 realizácia investičnej aktivity

2016-2023

2016-2023

80 000 €/
obecné zdroje,
ŠF EÚ

 vypracovanie projektovej dokumentácie značenie cyklotrás
 realizácia aktivity
 vytvorenie cyklomapy

2016-2023

Podľa možností Počet km trasy
obce + miestne Počet zapojených
subjekty a
subjektov

Obec,
Miestne
subjekty

Počet km cesty
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3.8. Vybudovanie
cyklotrasy prepájajúcej
Žiar - Kvačany

 vypracovanie projektovej dokumentácie budovania cyklotrasy
 aktívne budovanie spolupráce medzi jednotlivými obcami, cyklotrasa
s predajom lokálnym produktov (ochutnávkami, oddychové zóny pre
cyklistov s občerstvením a pod.)
 realizácia investičnej aktivity

3.9. Vybudovanie siete
upravovaných
bežkárskych trás počas
zimnej sezóny

 vypracovanie projektovej dokumentácie

3.10. Budovanie a údržba
oficiálnych táborísk

 identifikovanie aktuálneho stavu oficiálnych táborísk
 dobudovanie oficiálnych táborísk,
 zabezpečenie systému pravidelnej údržby

3.11. Skvalitnenie
stravovacích služieb
CR

 zriadenie prevádzky stravovania počas celého týždňa (pondelok –
nedeľa),
 zriadenie prevádzky miestnej kaviarne, cukrárne,
 vytvorenie ponuky miestnej gastronómie v lokálnych stravovacích
službách - ako dôvod – prečo prísť do Bobrovca – kúpa niečoho
špeciálneho,

3.12. Skvalitnenie
turistického značenia v
obci

 vytvorenie systému orientačného turistického značenia v obci, vrátane:
vypracovanie projektového zámeru – mapové značenie a značenie
pamiatok
realizácia mapového orientačného značenia,
označenie kultúrnych a historických pamiatok obce a ich
zatraktívnenie prostredníctvom príbehov prostredníctvom tradičných
foriem (tabule), ako aj kombináciou s novými technológiami (QR
kódmi)

 realizácia aktivity
 zabezpečenie systému pravidelnej údržby v spolupráci s okolitými
obcami a športovými klubmi,
 zabezpečenie značenia trás
 vytvorenie ski-máp (skialpinisti, bežkári a pod.),

v CR
Miestne
spolky
Obec,
susedné obce
Miestne
subjekty
v CR
Miestne
spolky
Obec,
susedné obce
Miestne
subjekty
v CR
Miestne
spolky
Obec,
susedné obce
Miestne
subjekty
v CR
Miestne
spolky
Miestni
producenti,
miestne
subjekty v
CR

Obec
Miestne
subjekty
v CR
Miestne
spolky

spolky v CR

2016-2023

Podľa možností Počet km trasy
obce, ŠF EÚ + Počet zapojených
miestne
subjektov
subjekty a
spolky v CR

2016-2023

2 000 €/
obecné zdroje
+ miestne
subjekty a
spolky v CR

2016-2023

1500 €/ obecné Počet oficiálnych
zdroje +
táborísk
miestne
subjekty a
spolky v CR

2015-2023

miestne
subjekty v CR
a miestni
producenti

2016-2023

10 000 €/
obecné zdroje
+ miestne
subjekty a
spolky v CR

Počet km trasy
Počet zapojených
subjektov

Počet
stravovacích
zariadení
Počet lokálnych
špecialiát
Počet
návštevníkov
Počet osadených
máp, tabúľ,
zavedených QR
kódov
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 zriadenie informačného miesta o možnostiach trávenia voľného času Obec
Miestne
v obci a v jej okolí,
subjekty
v CR
Miestne
spolky
3.14. Vydanie monografie
 publikovanie vlastnej monografie obce – životný príbeh našich rodákov Obec
obce
Miestne
subjekty
v CR
Miestne
spolky
3.15. Vydanie kuchárky
Obec
 publikovanie obrazovej kuchárky miestnych špecialít
miestnych špecialít
Miestne
subjekty
v CR
Miestne
spolky
3.16. Zaviesť systém zónovia
 vytvoriť odborné podklady pre zónovanie katastra obce podľa Obec
charakteru využitia nehnuteľností (so zameraním na získanie príjmov
pre budovanie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu),
 zavedenie princípu zónovania do VZN spolu s poplatkovou politikou
4. AKTÍVNE OBČIANSTVO A PARTNERSTVÁ
4.1. Rozšírenie
 zavedenie bezdrôtového vedenia miestneho rozhlasu a jeho rozšírenie Obec
a skvalitnenie vedenia
až do miestnej časti Škorupovo
miestneho rozhlasu

2016-2023

obecné zdroje
+ miestne
subjekty v CR

Infopoint

2016-2023

5 000 €/
obecné zdroje
+ miestne
subjekty v CR

Publikácia

2016-2023

2 500 €/ obecné Publikácia
zdroje +
miestne
subjekty v CR

2016-2017

-

VZN

2016-2019

5 000,-€
obecné zdroje

Počet nových
osadených
reproduktorov

 identifikovanie zainteresovaných subjektov miestnej samosprávy a ich Obec
vzájomné sieťovanie (občania, spolky, podnikateľské subjekty a pod.),
 spracovanie databázy relevantných údajov o týchto subjektoch
 organizovanie pravidelných stretnutí s týmito subjektmi s cieľom
podpory vzájomnej spolupráce a partnerstva v rozvoji obce (napr.
spoločné podujatia, spoločná propagácia a pod.) – podporiť aktívnu
participáciu
 zriadenie centra pre koordináciu občianskych aktivít, ktoré bude Obec
Miestne
zastrešovať pravidelné stretnutia s aktívnymi subjektmi v obci
spolky
 vytvoriť informačného systému založeného na viackanálovom Obec
pravidelnom informovaní o aktivitách obce, o aktivitách občianskych

2016-2023

-

Databáza
aktívnych
subjektov v obci

2016-2023

Podľa možností
obce + miestne
spolky+ granty
Podľa možností
obce + granty.

Vytvorený
kontaktný bod

3.13. Zriadenie
informačného centra

4.2. Vytvorenie databázy
aktívnych subjektov
v obci

4.3. Zriadenie centra pre
koordináciu
občianskych aktivít
4.4. Vytvorenie
informačného systému

2016-2023

Informačný
systém
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4.5. Zlepšenie komunikácie
predstaviteľov s
občanmi

4.6. Zavedenie
participatívneho
rozpočtu obce
Bobrovec
4.7. Prizývanie odborníkov
4.8. Vytvorenie
projektového katalógu

4.9. Školenia
zamestnancov
4.10. Rozšíriť počet
vývesných tabúľ
4.11. Udržiavať tradičné
kultúrne a spoločenské
podujatia

4.12. Zavedenie egovernmentu

4.13. Podpora tvorby
partnerstiev

združení a spolkov v obci (rozhlas, noviny, newletter, vývesné tabule,
stretnutia s obyvateľmi a pod.)
 podporiť informovanie a komunikovanie volených predstaviteľov Obec
s občanmi prostredníctvom miestneho občasníka, formou newsletterov,
pravidelnými stretnutiami s občanmi

2016-2023

 tvorba rozpočtu a ročného plánu obce s ohľadom na hodnotu, ktorú Obec
aktívna skupina subjektov tvorí počas roka,
 zvážiť zavedenie štatútu participatívneho rozpočtu,

2016-2023

 prizývanie členov rôznych formálnych a neformálnych združení,
aktívnych občanov na zasadnutie komisií,
 vytvorenie projektového katalógu, ktorý sumarizuje projektové zámery
obce, a bude využívaný ako zdroj nápadov pri vyhlásení výziev pre
získanie grantov a dotácií,
 priebežný zber podnetov od aktívnych zainteresovaných subjektov v
obci
 zabezpečiť školenie zamestnancov OcÚ a volených predstaviteľov so
zameraním na projektový manažment, tvorbu projektov financovaných
z EÚ,
 osadenie nových informačných tabúľ v severnej časti obce,

obec

2016-2023

Obec,
miestne
spolky

2016-2023

obec

2016-2023

obec

2016-2023

 zachovať tradíciu pravidelných kultúrnych a spoločenských podujatí, obec, miestne 2016-2023
ktoré okrem obohatenia života domácim obyvateľom, pri vhodne spolky,
miestne
volenej propagácií predstavuje veľký potenciál pre prilákanie turistov,
subjekty v
CR
obec
2016-2023
 vytvorenie kvalitnej IT štruktúry pre rozvoj elektronických služieb,
 budovanie e-governmentu a elektronických služieb ponúkaných
miestnou samosprávou v rámci národných koncepcií
 identifikovanie potenciálnych partnerov pre rozvoj medziobecnej obec
spolupráce, medziregionálnej a medzinárodnej spolupráce
 vytvárať nové partnerstvá a identifikovať možnosti spolupráce v rámci
medziobecnej
spolupráce,
medziregionálnej
a medzinárodnej
spolupráce (Poľsko, ČR) s možnosťou získavania nových grantových
možností.

2016-2023

Podľa možností Počet stretnutí
obce + granty. s občanmi
Počet vydaných
newsletterov,
občasníkov
Podľa
Realizované
rozhodnutia
projekty pre
obce +
aktívne spolky
sponzori
Počet prizvaných
odborníkov
Počet
evidovaných
projektových
zámerov
1 000 €/ obecné
zdroje, príp.
sponzori
800 €/ obecné
zdroje
podľa
rozhodnutia
obce/sponzori/g
ranty/miestne
spolky/občania
obecné
zdroje/granty
EÚ
-

Počet
vyškolených
pracovníkov
Počet vývesných
tabúľ
Počet podujatí

Počet
poskytovaných
elektronických
služieb
Počet
partnerstiev
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Záver
PHSR obce Bobrovec je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje ďalšie
smerovanie rozvoja obce, jej prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele. Dokument
predstavuje sériu konkrétnych aktivít, ktorých naplnenie prispeje k všestrannému rozvoju
obce.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je otvoreným dokumentom, ktorý v priebehu
jeho napĺňania bude aktualizovaný a dopĺňaný tak, aby čo najvhodnejšie reflektoval na
meniace sa podmienky vonkajšieho prostredia.
PHSR obce Bobrovec bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa ..........2016.
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