
* Nové lavičky budú poskytnuté formou vecného plnenia prostredníctvom VPS, p. o. Stará Ľubovňa pre          
   zachovanie jednotného vizuálu mestského mobiliáru – cena lavičky je 150 € s DPH/ks. 

Záleží nám na Starej Ľubovni ! 
2018 

 
Máte nápad, ako skrášliť svoje mesto a dokážete ho uskutočniť 

dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily  
s vašimi priateľmi, susedmi a známymi? 

   
Mesto Stará Ľubovňa vyhlasuje 

 
V Ý Z V U 

 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu revitalizácie 
verejných plôch, rekonštrukciu existujúceho mobiliáru a vybudovanie 

nových prvkov v meste Stará Ľubovňa (ďalej len „výzva“) 
 

za účelom tvorby a údržby verejných priestranstiev, zvyšovania kvality života obyvateľov 
mesta Stará Ľubovňa a posilnenia občianskej spolupatričnosti a podpory iniciatívy občanov 

mesta. 
 
 
Vyhlasovateľ výzvy Mesto Stará Ľubovňa 
Dátum vyhlásenia 
výzvy 

03. apríl 2018 

Termín na podanie 
žiadosti 

04. máj 2018 (vrátane) 

Objem disponibilných 
finančných 
prostriedkov 

5 000 € 

Oblasti podpory 1.1. čistenie vodných tokov vrátane revitalizácie brehových 
porastov a vybudovanie prvkov na „zachytenie vody v krajine“ 

1.2. výsadba novej a revitalizácia pôvodnej zelene na trvalo 
neudržiavaných verejných priestranstvách (dreviny, trvalé 
trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry) 

1.3. zveľaďovanie lokalít medziblokových priestorov a verejných 
priestorov v rodinnej zástavbe, prostredníctvom rekonštrukcie 
a novej výstavby (napríklad stojany na bicykle, stoly, 
prístrešky, mostíky, informačné panely, oprava a údržba 
lavičiek a umelecké prvky; určené na prírodné, kultúrne, 
cirkevné a športové vyžitie)* 

1.4. zveľaďovanie využívaných cyklotrás a chodníkov pre peších 
1.5. investovanie do materiálno - technického vybavenia zariadení 

za účelom zriaďovania zázemia pre mimovládne neziskové 
organizácie pôsobiace na území mesta 

1.6. údržba detských ihrísk vrátane doplnenia nových 
certifikovaných hracích prvkov (v súlade s STN EN 1176 
a STN EN 1177) 



 
Oprávnený žiadateľ  registrované mimovládne neziskové organizácie 

 neformálne občianske združenia (napr. bytové spoločenstvo, 
skrášľovací spolok a pod.) 

 fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Stará 
Ľubovňa staršie ako 18 rokov 

Výška dotácie  
 

Max. výška dotácie na jednu žiadosť je 500 €. 

 žiadosť nemusí byť podporená v plnej výške 
 jeden žiadateľ môže podať iba jednu žiadosť 

Lehota a spôsob 
predkladania žiadostí 

 

 žiadosť je potrebné doručiť do podateľne mesta Stará Ľubovňa 
formou poštovej služby - s dátumom na podacej pečiatke pošty 
najneskôr dňa 04. máj 2018 alebo osobne 1 x v písomnej 
forme na adresu:  

 
Mesto Stará Ľubovňa 
Obchodná 1 
064 01 Stará Ľubovňa 

 žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísanom formulári 
(viď Príloha č. 1), žiadosti predložené v inej ako predpísanej 
forme nebudú akceptované a budú vyradené z ďalšieho 
hodnotenia 

 žiadosť musí byť vyplnená úplne (vo všetkých bodoch), 
presne, jednoznačne a zrozumiteľne a podpísaná 
štatutárnym zástupcom žiadateľa/prípadne FO; týmto 
podpisom žiadateľ potvrdzuje aj správnosť všetkých údajov 

Kontakty na účely 
konzultácie 

Otázky súvisiace s predmetom výzvy adresujte zamestnancom 
mesta:  
Ing. Miriama Varcholová 
Tel.: 052/43 15 228, 0903/623 066 
E-mail: miriama.varcholova@staralubovna.sk 
 
Mgr. Ivana Vrbjarová 
Tel.: 052/43 15 267 
E-mail: ivana.vrbjarova@staralubovna.sk     
  

Schvaľovanie žiadostí  o ne/schválení žiadosti bude rozhodovať komisia, a to 
najneskôr do 10. mája 2018 

 o ne/úspešnosti žiadosti a výške poskytnutej dotácie bude 
žiadateľ písomne informovaný 

 zoznam ne/úspešných uchádzačov bude zverejnený aj na 
webovom sídle mesta 

Podmienky 
poskytnutia dotácie 

 

 dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na 
základe žiadosti podanej v súlade s výzvou 

 na poskytnutie dotácie nie je právny nárok 
 oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len 

jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v opačnom prípade 
budú vylúčené všetky jeho žiadosti 

 nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých dôjde k realizácii 
oblastí podpory, musia byť vo výlučnom vlastníctve Mesta 



 

 
 

PhDr. Ľuboš Tomko 
     primátor mesta 

 oblasti podpory, na ktoré sa vyžaduje Ohlásenie 
udržiavacích prác, Ohlásenie stavebných úprav, 
Oznámenie správcovi pozemku a pod. vybavuje úspešný 
žiadateľ vrátane úhrady správneho poplatku 

 Mesto Stará Ľubovňa poskytne dotáciu formou vecného 
plnenia, resp. refundácie preukázateľne vynaložených 
výdavkov prostredníctvom príspevkovej organizácie VPS, 
p. o. Stará Ľubovňa 

 žiadateľ bude telefonicky upovedomený o pripravenosti 
vecného plnenia s výzvou, aby sa v danom termíne dostavil 
na prevzatie materiálu, tovaru 

Vyúčtovanie dotácie  najneskôr do 5. decembra 2018 je príjemca dotácie povinný 
predložiť vyúčtovanie dotácie na predpísanom formulári 
(viď Príloha č. 2) 

 vyúčtovanie dotácie musí byť vyplnené úplne (vo všetkých 
bodoch), presne, jednoznačne a zrozumiteľne a podpísané 
štatutárnym zástupcom žiadateľa/prípadne FO; týmto 
podpisom žiadateľ potvrdzuje aj správnosť všetkých údajov 

 vyúčtovanie dotácie je potrebné doručiť do podateľne Mesta 
osobne 1 x v písomnej forme  

 
Sprístupňovanie 
informácií 

Mesto Stará Ľubovňa zverejní na začiatku kalendárneho roka 2019 
informáciu o podporených žiadostiach. 


