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Č. žiadosti Názov žiadateľa/ 
Meno a Priezvisko 

Stručný popis účelu použitia dotácie 

2 Daniel SIMÁK 
Zhotovenie dreveného prístrešku na štarte cyklotrás 

pre 10 osôb s možnosťou prenocovania pre 2 
osoby. 

8 Slavko PIKNA 
Náter lavičiek, stojanov na volejbalovú sieť, 

sušiakov na bielizeň, hojdačky, malého kolotoča, 
obruby pieskoviska, stojanov na čistenie kobercov. 

10 Stanislav FEDOR 

Úprava vstupu č. 68 pred bytovým domom na 
Mierovej ulici. Údržba pôvodného okapového 

chodníka, osadenie parkových obrubníkov vrátane 
výsadby zelene a osadenia lavičiek. 

11 Anton BUDOŠ 

Úprava vstupu č. 72 pred bytovým domom na 
Mierovej ulici. Údržba pôvodného okapového 

chodníka, osadenie parkových obrubníkov vrátane 
výsadby zelene a osadenia lavičiek. 

13 Kamil KONKOĽ 

Skrášlenie oplotenia na futbalovom ihrisku 
nasprejovanými obrázkami, ktorých návrhy prejdú 

pred samotnou realizáciou kontrolou zo strany 
Mesta (z vnútornej strany oplotenia nadpis „Stará 
Ľubovňa“). Aktivita bude spojená s menším 

športovým festivalom. 

14 
ACTIVE SPIŠ 

- v zastúpení: Jozef Romaňák 

Podpora zavedenia služby zdieľaných bicyklov 
zakúpením a osadením 4 stojanov pre tieto 

zdieľané bicykle vrátane informačných tabúľ.  

15 
Môj kraj, o. z. 

- v zastúpení: Mgr. Monika 
Hennelová 

Zabezpečenie pracovného náradia pre o. z. pri 
budovaní oddychovej a relaxačnej zóny pre 

turistov, v rámci ktorej sa vybuduje lesná útulňa 
a sauna. Zároveň sa vyčistí lesný chodník od miesta 

nazývaného „Žuntohuvka“ po miesto nazývané 
„Smočia diera“. 

16 
SRRZ-RZ pri Materskej škole 

Vsetínska 36 
- v zastúpení: Mgr. Jana Arendáčová 

Dovybavenie školského dvora kúpou a montážou 
nového certifikovaného hracieho prvku – lezecká 

lanová stena Wiatrak.  

17 Jarmila HOWANSKI 
Zhotovenie betónového základu pre koterce a sklad 

granúl v Karanténnej stanici Stará Ľubovňa. 

19 Mgr. Lenka VAŠKOVÁ 
Dobudovanie príjazdovej cesty k priestorom 

Karanténnej stanice. 

4 

Obyvatelia bytového domu 17. 
novembra 557/26,28 

- v zastúpení: Mgr. Ivana 
Maslejáková, Jaroslava Šalamonová 

Zveľadenie prostredia okolo bytového domu, a to 
osadením stola a lavičiek a dotvorením priestoru 

pre hranie sa detí. 


