
D) Vízia, Stratégia, Ciele Programu (2012  -  2015) 

Oblasť Vízia Hlavné problémy Strategický cieľ Špecifické ciele

9. Životné 
prostredie 

Mesto zabezpečuje pre 
svojich obyvateľov 
čisté a zdravé životné 
prostredie a motivuje 
občanov 
a podnikateľov  k jeho 
ochrane

• Zanedbaná verejná zeleň, 
spravidla na sídliskách 
a v okrajových častiach 
mesta 

• Existencia a vznik nových 
nelegálnych skládok 
odpadov

• Negatívny „estetický“ 
vplyv súčasnej skládky 
odpadov na krajinný ráz  

• Nedobudovaný systém 
separovaného zberu 
odpadov, hlavne 
bioodpadov a šatstva, 
obuvi, VOO a pod.

• Absencia využívania 
obnoviteľných 
a alternatívnych 
energetických zdrojov 

• Nulové protipovodňové 
zabezpečenie na rieke 
Poprad, Jakubianka a 
prítokoch

Zabezpečiť ochranu 
životného prostredia na 
území mesta v záujme 
práva budúcich 
generácií na čisté 
a zdravé životné 
prostredie 

1. Revitalizovať zelené plochy a parky na území 
mesta, vrátane okrajových častí mesta,  lokalít 
KBV a IBV

2. Aktualizovať a digitalizovať generel zelene, 
s účasťou verejnosti a vyhlásiť chránené stromy 
a zelené plochy, ktoré nebudú odstránené 
v prospech nových investícií 

3. Znížiť emisie z prašnosti miestnych komunikácií 
zabezpečením kvalitnej čistiacej techniky 
a výberom poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 
emisiami prachu

4. Zabezpečiť rekultiváciu starej skládky odpadov
5. Vybudovať optickú bariéru medzi skládkou 

odpadov a štátnou cestou Stará Ľubovňa – Mníšek 
nad Popradom

6. Odstrániť nelegálne skládky odpadov a eliminovať 
ich opätovný vznik fyzickými zábranami a uložiť 
mestskej polícii dôkladné vyšetrovanie 
a identifikáciu pôvodcov nelegálnych skládok 
odpadov 

7. Zabezpečiť priebežné odstraňovanie verejného 
znečistenia, vrátane dní pracovného voľna 
a pracovného pokoja

8. Vybudovať, podporovať vybudovanie riadneho 
útulku pre zvieratá (psy, mačky.....) s cieľom 
minimalizovať počet túlavých zvierat na území 
mesta 

9. Dobudovať systém separovaného zberu odpadov, 
vrátane separovaného zberu BRO, šatstva, obuvi 

2



• Nízka kvalita čistiacej 
techniky na údržbu 
miestnych komunikácií, 
parkovísk  a iných 
verejných priestranstiev

• Mesto nezohľadňuje 
klimatické zmeny a 
energetickú stabilitu a 
bezpečnosť pri svojom 
rozhodovaní a plánovaní 
budúcnosti

• Mesto nemá prehľad o 
energetickom stave budov 
a objektov v správe/vo 
vlastníctve  mesta a 
príspevkových a 
rozpočtových organizácií

a znovupoužiteľných VOO (elektro, nábytok 
a pod.)

10. Zabezpečovať stálu informačnú kampaň 
k separovanému zberu odpadov a k minimalizácii 
odpadov, a to aj u podnikateľov

11. Vybudovať zberné miesta odpadov v KBV, 
chránených proti únikom odpadov a proti 
zneužívaniu zberných nádob

12. Zabezpečiť starostlivosť o čistotu zberných miest 
odpadov v KBV  

13. Zabezpečiť efektívnu prevádzku  zariadenia na 
zhodnocovanie BRO - kompostárne

14. Pri projektovaní nových stavieb a objektov 
slúžiacich samospráve navrhovať využitie 
alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie 

15. Vytvárať podmienky na využívanie alternatívnych 
zdrojov energie na území mesta, prednostne 
v mestských organizáciách

16. Podporovať pestovanie biomasy a jej využívanie 
v tepelnom hospodárstve

17. Revitalizovať/Modernizovať existujúci systém 
zabezpečovania tepla a TÚV pre obyvateľov  a 
využiť nové alternatívne metódy a  technológie 
vykurovania

18. Vytvoriť podmienky na energetické  využívanie 
produkovaných odpadov, hlavne BRO a odpadov 
z lesného hospodárstva   

19. Realizovať preventívne protipovodňové opatrenia 
na vodnom toku rieky Poprad, Jakubianka  a na ich 
prítokoch na území mesta (Pasterník, Jarabinka......) 
s využitím metódy vodných hrádzok

20. Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o vody na území 
mesta a zabrániť znečisťovaniu vôd odpadovými 
vodami  (žumpy, septiky, domáce ČOV a pod.) 

21. Vypracovať a schváliť taký Územný plán mesta, 
ktorý bude rešpektovať ciele Programu  

22. Podporovať iniciatívy občianskych  ne/formálnych 
združení pri ochrane a tvorbe životného prostredia 
a pri environmentálnom vzdelávaní mládeže na 
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území mesta 
23. Podporovať budovanie a budovať malé splyňovne 

na splyňovanie odpadu na jednotlivých sídliskách
24. Podporovať zabezpečovanie čistoty brehových 

porastov pozdĺž vodných tokov na území mesta 
(Jakubianka, Poprad, malé potoky)

25. Nepodporovať a nevykonávať „betónové“ regulácie 
vodných tokov, ale vytvárať podmienky na 
vytváranie tzv. „suchých poldrov“, meandrov 
a pod. – návrat k krajinotvorbe vodným živlom 

26. Zabezpečiť dôslednú kontrolu realizácie terénnych 
úprav „čistým“ stavebným materiálom v záujme 
predchádzania vzniku nelegálnych skládok 
odpadov 

27. Zabezpečiť, aby do lokalít „osobitného určenia“ 
určených na regeneráciu a rekreáciu bol zákaz 
vjazdu motoriek a štvorkoliek, ktoré svojím hlukom 
narušujú krásu prírody 

28. Vytvoriť v Ľubovnianskych novinách aj v káblovej 
televízii „eko“ okienko  - rubriku zameranú na 
vzdelávanie občanov k ochrane životného 
prostredia  
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