
Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa 

 

Okres Stará Ľubovňa sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji a aj keď je 

situácia v nezamestnanosti v okrese (v roku 2019 miera nezamestnanosti 6,6%) v porovnaní 

so susednými okresmi Kežmarok, Sabinov, Bardejov, ktoré patria medzi najmenej rozvinuté 

okresy „priaznivá“, je spôsobená najmä tým, že vysoké percento obyvateľov okresu je 

zaradených v kategórií samostatne zárobkovo činnej osoby a vykonáva svoju činnosť ako 

podnikateľský subjekt. V okrese je evidovaných 7 300 fyzických podnikateľských subjektov, 

čo pri 25 000 ekonomicky aktívnom obyvateľstve okresu predstavuje takmer 30%-tný podiel.  

Priaznivá situácia v zamestnanosti obyvateľov je spôsobená aj tým, že obyvatelia v porovnaní 

s inými regiónmi výraznejšie odchádzajú za prácou do iných ekonomicky vyspelých regiónov 

Slovenskej republiky alebo do zahraničia (najmä štátov Európskej únie, ale často i na 

americký kontinent). Mimo okresu je zamestnaných cca 4 500 ekonomicky aktívnych 

obyvateľov.  

 

 Okres Stará Ľubovňa má zlú dostupnosť - najdlhšiu vzdialenosť - v porovnaní so 

susednými okresmi k diaľniciam či už smerom na západ – Poprad, alebo východ – Prešov. 

 

 Severnú časť staroľubovnianskeho okresu tvorí hranica s Poľskom. Prírodné 

podmienky celého ľubovnianskeho okolia poskytujú možnosť pre cestovný ruch, rekreáciu aj 

turistiku. V okrese je množstvo atrakcii (hrady, kúpele, múzea, pútnické miesta, historické 

budovy).  

 

Podpora pre obce okresu Stará Ľubovňa pomôže skvalitniť infraštruktúru a zabezpečiť 

kvalitnejšie podmienky pre život obyvateľov i návštevníkov daných obcí. 

 

1. Podpora pre mesto Stará Ľubovňa 

 Mestská krytá plaváreň  

Mestská krytá plaváreň s regionálnym významom ponúka pre verejnosť plavecký bazén s 

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

rok 2018 využilo služby mestskej plavárne 30 758 návštevníkov. 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 bazénovej, tepelnej 

technológie, obvodového plášťa a strechy objektu, elektroinštalácie a osvetlenia, okien 

a dverí 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 na rekonštrukciu vykurovania, 

zateplenie fasády, výmenu okien, výmenu bazénovej technológie, rekonštrukciu 



sociálnych zariadení a interiérového zázemia, výmenu osvetlenia, vzduchotechniky, 

klimatizácie a úpravu vonkajších priestorov plavárne.  

Rozpočtový náklad na rekonštrukciu je odhadovaný na 2 500 000 EUR. 

 Prepojenie miestnej komunikácie zo sídliska Západ s cestou III. triedy cez ulicu 

Vansovej 

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. 

Sekundárnym prínosom je zabezpečenie priameho prístupu na vybudovaný juhovýchodný 

obchvat, ktorý v roku 2019 v spolupráci s mestom vybudoval Prešovský samosprávny kraj 

s rozpočtovým nákladom 2,35 mil. EUR. Navrhovaná obchvatová komunikácia je 

klasifikovaná funkčnej triedy B2, kategórie MZ 9/50 s obojstrannými chodníkmi. 

Výstavba stavebných objektov zahŕňa aj rekonštrukciu vozovky dolnej časti Vansovej 

ulice a dokončenie konštrukčných vrstiev vozovky v hornej časti ulice. Okrem 

dopravného prepojenia sú riešené aj rozvody jednotlivých inžinierskych sietí v úseku 

novej komunikácie. Výstavbou novej komunikácie sa zabezpečia kvantitatívne 

a kvalitatívne technické parametre, dopravne plynulé, environmentálne prínosné, 

ekonomicky nenáročné prepojenie odľahčovacej a prepojovacej komunikácie. Na stavbu 

je vydané právoplatné územné rozhodnutie, v súčasnosti prebieha príprava podkladov 

a vyjadrení pre stavebné konanie.  

Rozpočtový náklad stavby je 1 120 000 EUR. 

2. Podpora pre mesto Podolínec  

Mesto Podolínec v rámci zlepšenia dopravnej situácie v meste plánuje výstavbu 

a rekonštrukciu miestnej komunikácie na uliciach Sládkovičova a Jozefa Smreka. 

Komunikácia vedie zo sídliska Sládkovičova popri ihrisku základnej školy a popred 

materskú školu. V súčasnosti je cesta úzka, má dve zúžené miesta a keďže je prístupom k 

materskej škole, chodia po nej rodičia s deťmi peši, ale privážajú deti do škôlky aj autami. 

Absencia chodníka a parkoviska vedie k nebezpečným situáciám. Cieľom projektu je 

rozšíriť cestu, vybudovať chodník pre peších a vybudovať parkovisko. Pri príprave 

projektu v roku 2019 mesto vysporiadalo pozemky pre parkovisko a rozšírenie cesty so 

súkromnými vlastníkmi. Projektová dokumentácia je pred dokončením. Revitalizácia 

dotknutého územia skvalitní dopravu zo sídliska do centra mesta a zvýši bezpečnosť v 

okolí materskej školy. Do roku 2022 naviac mesto plánuje aj výstavbu športovej haly v 

areáli základnej školy, rozšírenie cesty a vybudovanie parkovísk tak bude prínosom aj pre 

tento plánovaný projekt. 

 

 

 

 



3. 24 projektov v obciach okresu Stará Ľubovňa v sume 600 000 eur 

Názov príjemcu Účel dotácie 
Dotácia v 

eurách 

Obec Kamienka Rekonštrukcia a údržba vnútorných 

priestorov obecného úradu 

40 000 

Obec Hromoš Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci 28 000 

Obec Plavnica Rozšírenie jedálne základnej školy 

a materskej školy 

30 000 

Obec Šarišské Jastrabie Dobudovanie telocvične 30 000 

Obec Nižné Ružbachy Zmena stavby so súpisným číslom 58 na 

dom smútku 

28 000 

Obec Malý Lipník Rekonštrukcia kultúrneho domu 20 000 

Obec Starina Rekonštrukcia obecného úradu 20 000 

Obec Litmanová Renovácia priestorov kultúrneho domu 20 000 

Obec Stráňany Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej 

komunikácie, výstavba oporného múru 

20 000 

Obec Údol Rekonštrukcia obecného vodovodu 25 000 

Obec Ruská Voľa nad 

Popradom 

Oprava miestnej komunikácie 20 000 

Obec Kyjov Oprava miestnej komunikácie 30 000 

Obec Hraničné Zateplenie a zníženie energetickej 

náročnosti obecného úradu 

26 000 

Obec Jarabina Rekonštrukcia domu kultúry 35 000 

Obec Veľký Lipník Detské ihrisko 20 000 

Obec Šambron Parkovisko pri dome smútku 25 000 

Obec Kremná Obnova a rekonštrukcia sály a interiéru 

v obecnom úrade 

20 000 

Obec Vislanka Zlepšenie technickej infraštruktúry – 

asfaltovanie prístupových ciest 

20 000 

Obec Orlov Rekonštrukcia elektrických rozvodov 

v kultúrnom dome a obecnom úrade 

25 000 

Obec Obručné Rekonštrukcia sociálnych zariadení, 

oplotenia a prístupovej cesty k obecnému 

úradu 

15 000 

Obec Hniezdne Rekonštrukcia havarijného stavu 

ústredného kúrenia v kultúrnom dome 

25 000 

Obec Čirč Oprava interiéru kultúrneho domu 30 000 

Gréckokatolícka cirkev, 

farnosť Sulín 

Zefektívnenie vykurovania v Chráme sv. 

archanjela Michala 

18 000 

Humanitarian, n.o. Vybudovanie bezbariérovosti interiérov 

centra Senior vo Vyšných Ružbachoch 

30 000 

 


