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Vec: 
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán mesta Stará Ľubovňa, Zmeny a 
doplnky č. 1/2016" - stanovisko 
 
  

Dňa 28.12.2016 bolo Prešovskému samosprávnemu kraju doručené Oznámenie 
o  strategickom dokumente „Územný plán mesta Stará Ľubovňa, Zmeny a doplnky č. 1/2016". 
Obstarávateľom strategického dokumentu je Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná ul. č. 1, 
064 01 Stará Ľubovňa. 

 
Hlavným cieľom navrhovaných zmien a doplnkov územného plánu je vytvárať 

podmienky pre investičné aktivity občanov či právnických subjektov podieľajúcich sa na rozvoji 
mesta. Jedná sa o nasledovné zmeny: 

• Zmena č. 1/2016/1 - Lokalita medzi Salašom u Franka a VSE na Popradskej ul.  
• Zmena plochy polyfunkčnej zástavby (občianskej vybavenosti, skladov, výroby...) vo 

výhľade na návrh.  
• Zmena č. 1/2016/2 - Lokalita nad zástavbou RD na Zimnej ul.  

Zmena plochy obytnej zástavby rodinných domov z výhľadu na návrh  
• Zmena č. 1/2016/3 - Lokalita Garbiarska ul., ul. SNP a ul. Jarmočná  
      Zrušenie cestného prepojenia Garbiarskej ul. zadnej s ul. Jarmočnou cez ulicu SNP.  
• Zmena č. 1/2016/4 - Lokalita IBV Šibeničná hora  

Zmena v časti zástavby základnej občianskej vybavenosti na výstavbu bytových domov s 
polyfunkčným využitím so 4 NP.  

• Zmena č.1/2016/5 - Lokalita Krivuľa pri Zimnej ulici  
Rozšírenie plochy športu z dôvodu osadenia vrcholového stožiaru lyžiarskeho vleku.  

• Zmena č.1/2016/6 Lokalita Rovinky k Novej Ľubovni (lokalita nad Agrostavom)  
Doplnenie lokality o IBV resp. rozšírenie lokality o IBV - výhľad  

• Zmena č.1/2016/7 Lokalita pod mestskou hájenkou  
Doplnenie územného plánu o oblasť chatovej výstavby na rekreačné účely.  

• Zmena č.1/2016/8 Lokalita Podsadek – časť plochy futbalového ihriska  
Zmena územného plánu časti plochy pre šport (cca šírka 30m) na plochu občianskej 
vybavenosti – materská škola. 
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Prešovský  samosprávny  kraj, odbor  regionálneho rozvoja v zmysle § 6 ods. 6 zákona 
NR SR    č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požaduje, aby strategický dokument bol 
riešený v súlade s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho 
neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia 
záväznej časti.   

 
 

S pozdravom 
 
 

                                                                                      Ing. František Barnáš 
  vedúci odboru

 


