
Predkladacia správa 

 

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predkladá ako 

iniciatívny materiál Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa (ďalej len „návrh“), ktorého cieľom je komplexná rekonštrukcia 

objektu mestskej plavárne a výstavba obchvatovej komunikácie v Starej Ľubovni, výstavba 

a rekonštrukcia miestnej komunikácie v Podolínci a realizácia 24 projektov v obciach okresu 

Stará Ľubovňa. 

 

Mestská krytá plaváreň v Starej Ľubovni ponúka pre verejnosť plavecký bazén s dĺžkou 

25 m a detský bazén  s dĺžkou 7 m. Plaváreň  je v prevádzke viac ako 30 rokov. Využíva sa 

najmä  na rekreačné plávanie pre širokú verejnosť, plavecké výcviky a hodiny telesnej výchovy 

pre materské, základné a stredné školy. Vzhľadom na havarijný stav viacerých častí objektu je 

pre ďalšie prevádzkovanie nevyhnutná rekonštrukcia. Mesto Stará Ľubovňa má v záujme 

zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu krytej plavárne a dosiahnuť zvýšenie kvalitatívnej úrovne 

služby a zároveň stabilizáciu prevádzkových nákladov. V súčasnosti prebieha vypracovanie 

projektovej dokumentácie. 

 

Hlavným cieľom mesta Stará Ľubovňa v oblasti dopravnej infraštruktúry je dopravne 

a technicky prepojiť najväčšie sídlisko Západ s cestou III. triedy na Levočskej ulici 

prostredníctvom vybudovania odľahčovacej miestnej komunikácie na ulici Vansovej, čím sa 

zároveň zabezpečí priamy prístup na novovybudovaný juhovýchodný obchvat. Výstavbou 

novej komunikácie sa zabezpečí plynulé, environmentálne prínosné, ekonomicky nenáročné 

dopravné prepojenie. Na stavbu je vydané právoplatné územné rozhodnutie, v súčasnosti 

prebieha príprava podkladov a vyjadrení pre stavebné konanie. 

 

Mesto Podolínec v rámci zlepšenia dopravnej situácie v meste plánuje výstavbu a 

rekonštrukciu miestnej komunikácie na uliciach Sládkovičova a Jozefa Smreka. V súčasnosti 

je cesta úzka, má dve zúžené miesta a keďže je prístupom k materskej škole, absencia chodníka 

a parkoviska vedie k nebezpečným situáciám. Cieľom projektu je rozšíriť cestu, vybudovať 

chodník pre peších a vybudovať parkovisko. V roku 2019 boli vysporiadané potrebné pozemky 

a projektová dokumentácia je pred dokončením. Revitalizácia dotknutého územia skvalitní 

dopravu zo sídliska do centra mesta a zvýši bezpečnosť v okolí materskej školy.  

 

Predloženým materiálom sa navrhuje, aby vláda Slovenskej republiky uvoľnila finančné 

prostriedky zo zdrojov Všeobecná pokladničná správa v sume 800 000 eur Mestu Stará 

Ľubovňa na rekonštrukciu mestskej plavárne, čím významne prispeje k rozvoju športu v 

regióne,  v sume 600 000 eur Mestu Stará Ľubovňa na výstavbu obchvatovej komunikácie, čo 

výrazne zníži intenzitu cestnej premávky v centre mesta, Mestu Podolínec v sume 150 000 eur, 

čím sa zlepší dopravná situácia v meste, a na realizáciu ďalších 24 projektov v obciach okresu 

Stará Ľubovňa v sume 600 000 eur 

 

Materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania v zmysle Jednotnej 

metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.  Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov 

na rozpočet verejnej správy a financovanie návrhu sú súčasťou materiálu. Pri návrhoch na 

uvoľnenie finančných prostriedkov sa uplatňuje postup podľa bodu 2.4. ods. e)  Jednotnej 

metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. 

 

Návrh má negatívny vplyv na štátny rozpočet. Zdrojové krytie bude zabezpečené v rozpočte 

kapitoly Všeobecná pokladničná správa. 


