
„Šťastný nový rok chcem Vám priať, aby človek človeka mal rád. Aby 

jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za to stál.“ 

 

Milí Ľubotínčania! 

 

Na prahu nového roka Vás chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť a z celého 

srdca Vám zaželať úspešný štart do roka 2017.  

Na začiatku „nového“ sa zvykneme obzrieť za tým „starým“ a bilancovať. 

Rok 2016 bol pre našu obec ukončením niektorých aktivít, opäť podporených aj 

zo zdrojov EÚ, ale bol najmä rokom príprav na ďalšie získavanie finančných  

prostriedkov EÚ v novom programovacom období 2014 – 2020. Na začiatku 

minulého roka sme slávnostne otvárali novovybudované komunitné centrum, ale 

najmä dlho očakávanú telocvičňu. V roku 2016 sa uskutočnili aj ďalšie aktivity, 

ale minulý rok bol hlavne rokom príprav nových projektov. Aj keď v roku 2016 

ešte veľa príležitosti na získanie finančných prostriedkov z EÚ nebolo, obec už 

má podpísanú zmluvu na ďalší projekt podporený EÚ s názvom „Rozšírenie 

separovaného zberu v obci Ľubotín“.  

Pripravené sú projekty: „Zvýšenie kapacity MŠ v Ľubotíne“, „Zvýšenie 

energetickej náročnosti budovy Obecného úradu“, „ČOV a kanalizácia obce, jej 

I. etapa“ a ďalšie. Ku prioritám, ktoré schválilo OZ v Ľubotíne pre rok 2017, 

okrem už spomínaných investičných akcií, patrí aj príprava „Individuálnej 

bytovej výstavby“ pre cca 60 rodinných domov. Okrem investičných aktivít sa 

v roku 2016 konalo množstvo kultúrno-spoločenských i športových akcií.  

Čas, kedy sa rok s rokom míňa je aj časom poďakovať sa Vám milí 

spoluobčania za prejavenú podporu, priateľstvo a spoluprácu. Moja vďaka patrí 

všetkým, ktorý ste v minulom roku odovzdali niečo našej obci a tým prispeli 

k jej rozvoju. 

Poďakovanie patrí  mojím spolupracovníkom a všetkým zamestnancom 

Obecného úradu, poslancom OZ, subjektom pôsobiacim v obci i sponzorom, 

ktorí podporili mnohé obecné podujatia. Za dobrú spoluprácu v uplynulom roku 

zvlášť ďakujem Farskému úradu a ZŠ s MŠ Ľubotín. Moje poďakovanie 

adresujem aj deťom, žiakom, mládeži a športovcom za reprezentáciu Ľubotína.  

Pred nami je nový rok a s ním aj ďalšie plány a snahy obce k jej ďalšiemu 

zveľadeniu a napredovaniu s cieľom zlepšenia života v nej.  

Len to najkrajšie a najlepšie Vám chcem priať, na začiatku nového roka 

2017 Vám zaželať: tak potrebné Božie požehnanie, veľa zdravia, šťastia, lásky, 

porozumenia, radosti a úspechov v práci i v každodennom živote. 

Želám Vám veľa pohody, žiadne nehody, význame dohody, úžasné 

príhody, zhody a všetky výhody.  

 

S prianím úspešného roka 2017,  

Ing. Jozef Havrila, starosta 


