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Milí Staroľubovňania, 

dostáva sa vám do rúk zhrnutie investičných a projektových aktivít mesta za uplynulé dva 
roky. Naším zámerom je informovať vás o tom, čo sa podarilo zrealizovať a na aké akcie boli 

použité finančné prostriedky mesta. 

Prechádzajúce dva roky možno charakterizovať ako obdobie, v ktorom boli dokončené pro-
jekty, ktoré boli začaté v predchádzajúcom volebnom období, ako napr. dostavba nájomných 
bytov na sídlisku Východ a rekonštrukcia kina Tatra i realizáciou množstva investičných akcií 
rozvojového programu mesta, ktoré sú uvedené v materiáli. V neposlednom rade ho možno 

charakterizovať ako prípravné obdobie na realizáciu dôležitých investičných akcií mesta.

Tie najdôležitejšie momenty si vám dovoľujeme 
predstaviť na nasledujúcich stranách. 

S úctou Ľuboš Tomko





MESTO PRE OBČANOV

Moderná komunikácia

Zapájanie obyvateľov mesta

Mesto zriadilo sms info službu a e-mail info, kde po jed-
noduchej registrácii na www.smsspravodaj.info/stara-
lubovna/ môžete dostávať formou sms a e-mailu praktic-
ké informácie, napr. o odstávke vody, prerušení dodávky 
elektriny, krízových situáciách či o  hlavných podujatiach 
v meste. Služba je zdarma! 

Mesto zriadilo svoj oficiálny facebook, kde pravidelne predstavuje hlavné podujatia mesta, pýta sa 
na názor občanov a prezentuje rozvojové akcie mesta. Na facebookovej stránke mesta je dnes regis-
trovaných už vyše 3500 ľudí.

Občania mali prvýkrát možnosť zapojiť sa aj do gran-
tovej schémy mesta, kde mestské zastupiteľstvo vy-
členilo čiastku 5000 € na malé projekty pre občanov. 
Vďaka týmto grantom obyvatelia mesta svojpomoc-
ne realizovali úpravu detských ihrísk, výsadbu zelene, 

úpravu lesnej cyklotrasy či rozšírenie parkovacích 
miest. Zaviedol sa systém pravidelných štvrťroč-
ných stretnutí s  občanmi od  druhého polroka 
2015. 1. stretnutie sa uskutočnilo v  mestskej časti 
Podsadek a druhé vo vynovenom kine Tatra.

Stretnutie občanov, 2015, Kino Tatra
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Elektronické služby 
Mesto sa intenzívne pripravuje na  spustenie 
elektronických služieb, vďaka ktorým si bude 
môcť obyvateľ vybaviť mnohé základné úkony 
z pohodlia svojho domova. V roku 2016 prebehla 
analýza potrieb obyvateľov v tomto smere.
V roku 2017 bude Mesto plne pripravené na vy-
bavenie potrieb obyvateľov elektronicky, čo určite 
zefektívni fungovanie Mestského úradu v  Starej 
Ľubovni.

Občania rozhodli hlasovaním aj o vianočnej výzdobe na frekventovanom kruhovom objazde.

V  roku 2016 sa uskutočnili ďalšie stretnutia 
s  občanmi, a  to na  OD  Družba a  na  sklonku 
roka v  kine Tatra. V  roku 2016 vznikla aj po-
radná pracovná skupina pri primátorovi 
mesta, a  to z  iniciatívy niekoľkých Staroľubov-
ňanov. Odborníci z oblasti architektúry, dizajnu, 
histórie či záhradnej architektúry by mali riešiť 
a  vyjadrovať sa k  veciam týkajúcich sa vizuálu, 
vývoja a estetizácie Starej Ľubovne v rámci roz-
vojového programu mesta.

Stretnutie občanov, 2016, OD Družba
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ENERgETicky EfEkTíVNE RiEšENiA

BýVANiE

Modernizácia verejného osvetlenia

Zníženie energetickej náročnosti budov

Mestu sa podarilo získať finančné prostriedky prostredníctvom pro-
jektu z európskych fondov na modernizáciu verejného osvetlenia. 
Vymenilo sa takmer 500 svietidiel za moderné a úsporné LED svietid-
lá. celkovo mesto získalo na realizáciu projektu takmer 340 tisíc €. Ok-
rem lepšej svietivosti dôjde aj k úspore nákladov za verejné osvetlenie, 
a to o takmer 50 %.

V rámci energetických úspor mesto pripravilo projekty na zníženie 
energetic-
kej nároč-
nosti budov 
ZUš Jána 
Melkov iča , 
Zš na  Levočskej ulici, Domu kultúry a  tzv. 
bieleho domu. V decembri 2016 sa v rámci 
RPM na rok 2017 vyčlenilo z vlastných zdro-
jov mesta 336 tisíc eur na  rekonštrukciu 
Domu kultúry (zateplenie, výmena strechy 
a fasáda). 

Mesto si vytypovalo v roku 2015 vhodné lokality 
na výstavbu rodinných domov, ako aj na pokra-
čovanie výstavby bytoviek cez štátny fond rozvoja 
bývania. V roku 2015 boli dokončené dva bytové 
domy, kde vzniklo spolu 30 nových nájomných by-
tov. V roku 2016 sa pripravila zastavovacia štúdia 
a začne sa s výkupom pozemkov. Prebieha taktiež 

intenzívna komunikácia s  investormi v  lokalitách 
šibeničná hora, Hajtovky a na Lipovej ulici.
Mesto pripravuje aj verejno-obchodnú súťaž 
na odpredaj mestských parciel pod starým cinto-
rínom. ide o sedem pozemkov s výmerou od 700 
do 800 m2 na výstavbu rodinných domov blízko 
centra mesta.

Dom kultúry

Nová bytovka, sídlisko Východ Nová lokalita na výstavbu rodinných domov
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DOPRAVA

Juhovýchodný obchvat mesta

Asfaltovanie miestnych 
komunikácií a chodníkov

Rok 2015 bol prelomový, čo sa týka cesty k vytú-
ženému obchvatu mesta. Mesto vysporiadalo 
všetky pozemky pod budúcou obchvatovou 
komunikáciou a mestské zastupiteľstvo schváli-
lo odpredaj pozemkov VÚc Prešov. 
Na obchvat mesta bolo minulý rok vydané sta-
vebné povolenie a projekt bol zaradený do indi-
katívneho zoznamu projektových zámerov integ-
rovaného regionálneho operačného programu.

V roku 2015 sa novej asfaltovej pokrývky dočkala 
Ulica duklianskych hrdinov a  opravený bol aj 
frekventovaný chodník na Levočskej ulici sme-
rom na Novú Ľubovňu (obe akcie v hodnote oko-
lo 30 tisíc eur).
V roku 2016 sa asfaltovala miestna komuniká-
cia (Mk) na Tatranskej ulici, vynaložené finančné 
náklady mesta boli vo výške 23 420 €. Asfaltovaná 
bola plocha v rozsahu 1 492 m2.
Takisto Mk na Továrenskej ulici, celkové finančné 
náklady boli vo výške 55  710 € (spolufinancovanie 
mesta vo výške 20  000 €, združená investícia/SSc, 
PSk, firmy v priemyselnej zóne, Hniezdne - 35 710 €). 
Dokončená bola dlhoočakávaná výstavba chodní-
ka na Mýtnej ulici (úsek: most Poprad - lávka). 
Preinvestované náklady na  stavbu boli vo výške 
35 491 €.

Ulica duklianskych hrdinov

Tatranská ulica

Továrenská ulicaMýtna ulica
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Opravený 
kruhový objazd
Mesto v spolupráci s prednostom Okresného úra-
du v Starej Ľubovni dôrazne apelovalo na Sloven-
skú správu ciest na potrebu komplexnej opravy 
kruhového objazdu, čo sa v roku 2015 v mesiaci 
august po dlhých rokoch skutočne podarilo.

V roku 2016 sa zrekonštruoval chodník v loka-
lite blokov EFGH. Obnovená bola plocha chod-
níka v rozsahu 425 m2 s vynaloženými finančnými 
nákladmi vo výške 6 011 €.
Asfaltovanie sa dotklo aj mestskej komunikácie 
na Mýtnej ulici pri Okresnom riaditeľstve Hasičs-
kého a záchranného zboru. Vynaložené finančné 
náklady mesta boli vo výške 17 008 € (asfaltovaná 
plocha: 1 126 m2).
Asfaltovania sa dočkal aj chodník na  Štúrovej 
ulici. Vynaložené finančné náklady mesta boli vo 
výške 46 315 € (2 628 m2).
Rekonštrukcia chodníka prebehla aj na Letnej 
ulici (tzv. čínsky múr). Zrekonštruovaná bola 
plocha chodníka v rozsahu 405 m2 s vynaložený-
mi finančnými nákladmi vo výške 7 405 €.

Medzibloková lokalita EFGH

Mýtna ulica

Štúrová ulicaLetná ulica
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škOLSTVO

V oblasti školstva bola najväčšou investíciou akcia 
Rozšírenie kapacít ZŠ Podsadek (260 tisíc eur, 
40 tisíc eur spoluúčasť mesta). Odstránili sa tak 
dlhoročné problémy s nepostačujúcou kapacitou  
v tejto miestnej časti.

Nová trieda pre deti (vyše 25 tisíc eur) vznikla 
na elokovanom pracovisku Mš Vsetínska na ko-
menského ul. Nová sála tanečného odboru 
ZUŠ Jána Melkoviča (vyše 20 tisíc eur) bola vy-
tvorená v priestoroch Domu kultúry. 

V roku 2006 bola v rámci projektu Rozšírenie kapacít MŠ Tatranskej otvorená modulová prístavba 
pre 20 detí. Mesto tu získalo vyše 90-tisícovú štátnu dotáciu, celkové náklady presiahli sumu 105 tisíc 
eur. Opravila sa aj havarijná strecha nad telocvičňou ZŠ na Levočskej ulici, ktorú podporilo minis-
terstvo školstva sumou 60 tisíc eur (celkové náklady: vyše 66 tisíc eur). Najväčšou školskou investíciou  
roku 2016 bola rekonštrukcia telocvične v ZŠ na Komenského ulici, kde sa preinvestovalo takmer 
140 tisíc eur (MšVVaš SR: 60 tisíc eur, mesto: takmer 60 tisíc eur, vlastné zdroje Zš: vyše 17 tisíc eur). 
Zrekonštruovala sa aj kuchyňa v ZŠ na Komenského ul. s investíciou takmer 50 tisíc eur a v ZŠ 
Za vodou sa uskutočnila časť akcie Odstránenie vlhkosti v murive za vyše 16 tisíc eur.   

Modulová prístavba ZŠ Podsadek Nová trieda elokovaného pracoviska MŠ na Komenského ul.

Tanečná sála ZUŠ J. Melkoviča

Zrekonštruovaná telocvičňa ZŠ na Komenského ul.Modulová prístavba MŠ na Tatranskej ul.

8



šPORT, kULTÚRA A VOĽNý ČAS

V novembri 2016 sa v Nowom Targu spečatil pod-
pismi 9-tich poľských, slovenských samospráv 
a EZÚS TATRy vlajkový projekt týkajúci sa realizácie 
ii. etapy Historicko–kultúrno–prírodnej cesty oko-
lo Tatier, schválený v rámci Programu interreg V – 
A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. V rámci neho sa 

vybuduje ďal-
ších 60 km cyk-
listických trás, aj 
4-kilometrový 
úsek Hniezd-
ne – Stará Ľu-
bovňa. 

cyklotrasa

Pod starým cintorínom vyrástlo v  roku 2016 tzv. 
workoutové ihrisko, ktoré stálo 7300 eur, sumou 
1200 eur bolo financované z Výzvy PSk, zvyšok išiel 
z mestskej pokladnice. 

Za tzv. čínskym múrom sa v jari 2017 začne s vý-
stavbou detského ihriska, na  ktoré prebiehala 
v roku 2016 verejná zbierka. Vyzbieralo sa 9 tisíc 
eur a rovnaký vklad vloží aj mesto.

ihrisko s umelým trávnikom

Nové ihriská - street workoutové a príprava detského

V lete 2016 sa začalo s výstavbou ihriska s ume-
lým trávnikom na futbalovom štadióne. Ukonče-
né bude v marci roku 2017. Mesto rokuje so Sloven-
ským futbalovým zväzom (SfZ), kde sa rysuje šanca, 
že jeho príspevok bude vyšší o 30 tisíc eur. SfZ mal 
pôvodne prispieť sumou 120 tisíc eur (mesto vkladá 
130 tisíc eur a VÚc PSk ďalších 100 tisíc eur). 
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Náklady na modernizáciu kina Tatra na multifunkčné zariadenia s hostelom tvorili čiastku vyše 525 ti-
síc €. V kine je možné sledovať filmy aj v 3D.

Popri tradičných podujatiach bolo prínosom aj organizovanie nových podujatí, ako napr. Pivný festival 
v letnom období, City Run v spolupráci s VSE či Rozprávkové nedele v Dome kultúry pre najmenších.

Modernizácia kina Tatra

Podujatia v meste

Rozprávkové nedele

Pivný festival

VSE City Run
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ZRUšENiE HERNí
Stopku dostal hazard v  meste. Na  sklonku roku  
2014 mestské zastupiteľstvo zakázalo prevádz-
kovanie hazardných hier na  území mesta Stará 
Ľubovňa, a to na základe petície, ktorú podpísalo 
vyše 4 000 obyvateľov. 
Herne zo Starej Ľubovne postupne odchádzajú 
a  definitívne utíchnu koncom roku 2017, keďže 
vtedy skončia posledné platné licencie.

V máji 2016 sa otvorila tradícia nového 3-dňového festivalu Ľubovniansky majáles s gurmanskými špe-
cialitami a so súťažou O najlepší gruľovník. V septembri mesto v spolupráci s ĽOS pripravilo premiérové 
podujatie Slávnosti goralsko-poľskej kultúry, kde sa predstavilo 220 účinkujúcich. A ku kultúrnym 
štvrtkom pribudli vystúpenia v historickom centre pod názvom Hudba pri fontáne. Novou akciou sú 
aj Vianočné trhy, ktoré začali svoju tradíciu v roku 2015 a v roku 2016 boli okrem programu rozšírené 
o nové stánky s predajom rýb, sladkých dobrôt i zabíjačkových špecialít i rôznych remeselných výrobkov. 

Stará Ľubovňa sa v roku 2016 stala dejiskom poslednej etapy veľkej športovej akcie Východ Road liga, kde 
dorazilo takmer 80 cyklistov, z toho 17 jazdcov z okresu. Jej súčasťou boli aj premiérové detské preteky.          

1. Ľubovniansky majáles Vianočné trhy
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ĎALšiE AkciE Z ROZVOJOVéHO
PROgRAMU MESTA 2015 - 2016

Nové prvky na ihriskách, 1 550 €

Parkovacie plochy (sídlisko Západ a Východ), 25 754 €

Lávka Pasterník, 12 777 €
Rekonštrukcia oplotenia - 
cintorín Podsadek, 7 330 €

Lávka cez rieku Poprad - rekonštrukcia podlahy 
a náter konštrukcií, 18 784 €

Rozšírenie kamerového systému, 5. etapa, 
15 270 € (spoluúčasť mesta 1 523 €)
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Oporný múr MsÚ, 23 709 € (z toho 5 000 € - OO cR) Osvetlenie cestných priechodov, 6 000 €

Bezbariérové priechody - úprava chodníkov, 8 098 €

Mestský mobiliár - doplnenie lavičiek, 4 922 €

Rekonštrukcia oplotenia - nový cintorín, 2 983 €

Modernizácia Domu smútku (oprava strechy), 12 994 €

Rekonštrukcia schodiska: Východ - Levočská 
ulica, 18 000 €
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Ďalšie menšie akcie v meste, 31 097 €

Stavebné úpravy Obchodného domu Družba - 
schodisko, 37 000 €

Viacúčelové ihrisko - Podsadek, 20 195 €

Revitalizácia detských ihrísk a vnútroblokových 
priestorov sídlisk, 4 302 €

Celkovo bolo v roku 2015 na investičných akciách preinvestovaných 
okolo 800 000 €, v roku 2016 vyše 930 000 € 

a Rozvojový program mesta na rok 2017 ráta so sumou 1,3 mil. €.
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