Bratislava, 24. máj 2019

Nová Ľubovňa opäť atraktívnejšia
Obec Nová Ľubovňa patrí s počtom obyvateľov niečo vyše 3 000 k najväčším v okrese. Z roka na rok
sa obec rozširuje a omladzuje, priemerný vek obyvateľov je iba 37,3 roka. Obec pravidelne navštevujú
turisti, hlavne kvôli jej kúpeľom s minerálnymi prameňmi. Obyvatelia z celého prešovského kraja
sem však chodia aj vďaka podniku na spracovanie liečivých bylín a vynikajúcej miestnej pekárni.
A práve v blízkosti týchto priestorov bolo dlhé roky neupravené okolie, ktoré kazilo imidž obce
a obyvateľom znepríjemňovalo život. Rozhodli sa to preto zmeniť a aj vďaka Prvej stavebnej
sporiteľni sa im to podarilo.
Bytový dom číslo 237 v obci Nová Ľubovňa kúpili jeho terajší vlastníci
od miestneho poľnohospodárskeho družstva ROZKVET aj
s priľahlým pozemkom v roku 2003. Po kúpe domu si založili
spoločenstvo vlastníkov, pretože celý objekt plánovali
zrekonštruovať. „Ešte v roku 2009 sme si založili stavebné sporenie
a následne sme si vzali z Prvej stavebnej sporiteľne aj úver,“ hovorí
predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov Ľubuša Bučková.
„Najskôr sa nám podarilo zrekonštruovať byty a následne obnoviť aj
celú bytovku.“ Limity úveru však neumožnili kultivovať aj pozemok
v okolí domu, opravila sa iba časť chodníkov. Preto sa obyvatelia
bytovky opäť obrátili na Prvú stavebnú sporiteľňu. „Chceli sme, aby
celý priestor pôsobil esteticky a upravene, aj kvôli veľkému počtu
návštevníkov z celého kraja. Preto sme požiadali o príspevok
z grantového programu na jeho revitalizáciu.“
PSS financovala väčšinu nákladov
Z grantových prostriedkov Prvej stavebnej sporiteľne sa urobila revitalizácia oplotenia bytovky vrátane
nových náterov, zrealizovali sa aj viaceré terénne úpravy. Vymenil sa trávnik, vysadili sa okrasné
rastliny, kvety a kríky, zeleň sa doplnila dekoratívnym kameňom a štrkom. Okrem toho sa opravili
základy pri vstupe do garáží, zakúpili sa a osadili vegetačné tvárnice na komunikačné priestory. Keďže
v lokalite je veľa rodín s malými deťmi, pri bytovke opravili aj hraciu plochu pre najmenších obyvateľov.
Podarilo sa vybudovať a následne upraviť aj altánok, ktorý bude slúžiť obyvateľom a ich priateľom zo
susedstva na spoločné posedenia.
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„Projekt sme spracovali v roku 2017, s prácami sme začali o rok neskôr a na jar tohto roka bolo všetko
hotové. Na projekt sme si urobili aj vlastnú zbierku. Bez pomoci Prvej stavebnej sporiteľne, ktorá
financovala 75 percent nákladov, by sa však projekt nepodarilo dokončiť v tak krátkom čase, jeho
realizácia by sa pravdepodobne natiahla na niekoľko rokov“, dopĺňa informácie Ľubuša Bučková. „Prvá
stavebná sporiteľňa pomáha v rámci svojho grantového programu najmä malým obciam na Slovensku,
ktoré nemajú dostatok prostriedkov. Neobvyklá nie je ani pomoc konkrétnym spoločenstvám vlastníkov
bytov, ktorí si chcú skrášliť okolie svojej bytovky. Je to aj tento prípad. Sme radi, že sme mohli pomôcť“,
hovorí predseda predstavenstva PSS Imrich Béreš.
Grantový program PSS
Prvá stavebná sporiteľňa pomáha obyvateľom Slovenska už štvrtý rok. V rámci svojho grantového programu umožňuje
mestám, obciam, vlastníkom bytov a rodinných domov upraviť, zveľadiť či vhodne funkčne naplniť „územia nepatriace
nikomu,“ ako sú verejné priestranstvá v obytných zónach a vnútrobloky bytových domov. Grantový program vyhlásila Prvá
stavebná sporiteľňa v septembri 2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Prvá stavebná sporiteľňa doteraz celkovo
podporila 34 projektov v celkovej hodnote 326 184,88 € sumou viac ako 108 000 eur. Na Strednom Slovensku pomohla Prvá
stavebná sporiteľňa doteraz 14-tim projektom, po 10 projektov podporila na Strednom a Východnom Slovensku.
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