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Riešená časť oblasti LO - plánovaný rozvoj – popis, harmonogram
ZÁMERY  ROZVOJA-  LEGENDA:
1.
Rekreačno-ubytovací areál  tvorí rekreačné (rodinné) domy , penzióny a hotel   
                                                                                
Predpokladaná realizácia 2010-2016.
2.
Turisticko-relaxačný komplex pozostáva z týchto aktivít :
vyhrievaný futbalový štadión s kvalitnou umelou trávou tretej generácie a s osvetlením
                       
Predpokladaná realizácia 2010-provizórny FŠ,
2016 definitívny FŠ.
-      krytý zimný štadión s celoročnou prevádzkou + curling,  squash
                                                                                        Predpokladaná realizácia 2014.
krytý 25 m bazén + 8 m detský bazén, obidva s celoročnou prevádzkou, ohrievanou vodou +
fitness, rehabilitačno-relaxačné centrum – wellness / sauny, masáže, kúpele, solárium, aromaterapia,  
elektroliečba ,  bahno a pod./                
Predpokladaná realizácia 2011.
otvorený 50 m bazén s ohrievanou vodou s možnosťou celoročnej prevádzky
                                                                                        Predpokladaná realizácia 2012.
krytá všešportová hala / sálový futbal, tenisové kurty, basketbal, bedminton / parkovisko
                                                                                        Predpokladaná realizácia 2013.
malý lyžiarsky areál s detskou škôlkou a školou lyžovania
                                                                                         Predpokladaná realizácia 2015.
lyžiarsky vlek na Čepelku s letnou bobovou dráhou 1500 m
                                                                                         Predpokladaná realizácia 2018.
-       vonkajšie športoviská – kryté kurty, požičovňa a opravovňa lyží a horských bicyklov, detské ihrisko,
ihrisko pre teenegerov - kolieskové korčule, skateboard
                                                                                        Predpokladaná realizácia 2015.
3.
Kultúrno – spoločenská časť  bude pozostávať z týchto zariadení :
A
amfiteáter umiestnený v ubytovacej zóne vyhrievaný (kino,  divadlo,  koncerty)
B
diskotéka s celodennou prevádzkou pre mladých i starších, biliard, stolný futbal...
C
bowling a curling – prepojenie na disko
R
štýlová reštaurácia so živou ľudovou  hudbou
K
koliba
H
hotel 250
P  
penzióny 20-50
I
recepcia strediska
4,

Námestie- vybavenosť:

-

5.

6.

prízemie – rýchle občerstvenie s vonkajším sedením, trafika, otvorené dielne: rezbárstvo, výroba
krojov, suveníry, škôlka+ihrisko, jazierko (v zime klzisko), fontána, (v zime stromček),  butiky so
športovými potrebami a oblečením.....
poschodie – výstavné priestory-galérie, knižnica, malá kinosála-prednášky.....
podkrovie – ubytovanie zamestnancov strediska (byty, garsónky, internát)

Turistický okruh k jelenej obore  - súčasť turistických chodníkov so strednou náročnosťou v okolí

s cieľovou destináciou.               

Predpokladaná realizácia 2017.

Lanovka na  Tiesňavy s rozhľadňou - súčasť turisticko-relaxačného komplexu, lyžiarskeho  areálu

7.
Golfový areál s vybavenosťou a rezidenčným ubytovaním - v nadväznosti na   
             preriešenie hlavnej dopravnej komunikácie v lokalite, na obidvoch stranách údolia.
                                                                                        Predpokladaná realizácia 2020.
8.

Rozvoj obce,  ďalšie aktivity strediska podporované klastrom, obcou a inými investoromi:
A)

reštrukturalizácia poľnohospodárskeho družstva L. Osada:
- manufaktúra  na  spracovanie lesných  plodov : konzerváreň, sušiareň,  muštáreň, pálenica
- mäsový manufaktúrny kombinát na spracovanie: mäsa  z  diviny, mäsa z domácich chovov  
hydiny, zajacov, baraniny, jahňaciny, kozľaciny                                                                 
- mliečne výrobky z kravského, ovčieho, kobylieho a kozieho mlieka
B)   „otvorené dvory“ –  drevorezbárstvo,  výroba krojov  a suvenírov, tkáčstvo
C)
koniarstvo a poníky – už začaté
D)
nové turistické trasy a cyklotrasy a  prepojenie na jestvujúcu sieť
E)   kino, divadlo, koncertná sieň (rekonštrukciou jestvujúceho kultúrneho domu)
- spoločenská sála - rekonštruciou jestvujúceho zariadenia, ktorá spolu s univerzálnou
             
  divadelnou sálou môže  slúžiť spoločne pri významných podujatiach
- malá scéna (určená pre malé javiskové formy a komorné koncerty ), ktorá vznikne  
         
  rekonštrukciou jestvujúceho kostola česko-bratskej cirkvi husitskej
     
- trhovisko – vznikne na novom námestí po zbúraní budovy fary česko-bratskej cirkvi
  husitskej.
       
Možnosť využita aj pre slávnosti, folklór, zábavy.
                                                                                
Predpokladaná realizácia 2011-25.
9.
Turistico-informačné stredisko – pri odbočke do L. Revúc s parkoviskom
             a občerstvením. 24h služba.
                                                                                       Predpokladaná realizácia 2012.
10.

11.

ZŠ internátna – súčasná ZŠ je vybudovaná aj s ubytovaním (škola v prírode).

V popoludňajších hodinách bude prebiehať vyučovanie, dopoludnia tréningy.
Hlavné  výukové okruhy – tenis, hokej, futbal, plavecké disciplíny.

Železeznička Ružomberok hl. stanica – L.Osada – zrealizované na pôvodnom

zvršku železnice RK-Korytnica.
                                                                                       

Predpokladaná realizácia 2025.

12.
Krytá zjazdovka 600m  s  obchodno-zábavným centrom služieb  - súčasť    
        lyžiarskeho a bobového areálu Čepelka - komerčné, rekreačné a stravovacie  služby  a parkovisko.
                                                                                         Predpokladaná realizácia 2025.
13.

Korytnica – reštrukturalizácia:  kúpele (trávenie, osteoporóza), hotel*****, rezidenčné

bývanie, kasíno,  hospic, kozmetická chirurgia.
                                                                                         Predpokladaná realizácia 2015.
14.

Dobudovanie infraštruktúry IS v obciach LO, LL, LR za pomoci dotácií EÚ, združenia klastru  
a investorov (teplofikácia + bio  kotolne , výmenníky, teplovody, prekládka EI do zeme, vodovody,
kanalizácia,  , optické káble, info-systém, ....)
                                                                                 
Predpokladaná realizácia 2009-16.

a turistických chodníkov k jelenej obore a do L. Lúžnej. Rozhľadňa  bude vybudovaná rekonštrukciou
dosluhujúceho vysielača.
                                                                                  
Predpokladaná realizácia 2017
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