
   MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   S T A R Á   Ľ U B O V Ň A
                _____________________________________________________ 

U z n e s e n i e
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

                         _________________________________________________
                         zo dňa 13. 11. 2008                                        číslo: XIII/2008

    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov

A. B e r i e   n a   v e d o m i e : 

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a vyhodnotenie interpelácie 
   poslancov v zmysle predloženého návrhu.  

     
    2. Interpeláciu poslancov v zmysle zápisnice: 
        - Ing. Pavla Guregu 
        - JUDr. Rastislava Stašáka
        - Pavla Jeleňa 
        - PhDr. Edity Oláhovej
        - Michala Petriláka

    3. Informatívnu správu o priebehu realizácie RPM, výstavby a údržby MK za obdobie 
        I. – IX. 2008 a príprave akcií RPM, výstavby a údržby MK na rok 2009 v zmysle 
        predloženého návrhu. 

      
4. Informatívnu správu o príprave rozpočtu MESTA, rozpočtových organizácií a 

            príspevkovej       
       organizácie VPS na roky 2009, 2010, 2011 v zmysle predloženého návrhu.  

      5. Hodnotiace správy škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008 v zmysle 
        predloženého návrhu.
  
    6. Správu o vyhodnotení Kultúrneho leta 2008 v zmysle predloženého návrhu.

   7. Správu o vyhodnotení XVII. Ľubovnianskeho jarmoku v zmysle predloženého návrhu.         
         

   8. Informatívnu správu o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za obdobie január – 
       október 2008 v zmysle predloženého návrhu. 

    9. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 30. 10. 
        2008 v zmysle predloženého návrhu. 

10. Informáciu o reálnom stave majetkovoprávneho vyrovnania vlastníctva pozemkov    
      v lokalite sídliska Východ v zmysle predloženého návrhu.

 B. S c h v a ľ u j e :

230. Zmenu VZN Mesta Stará Ľubovňa z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009  
        nasledovne:
       - dňom 01. 01. 2009 sa bude vo všetkých VZN Mesta uvádzať ako prvá mena € a druhá 
          mena Sk. Duálne zobrazenie hodnôt bude platiť do 31. 12. 2009. Dňom 01. 01. 2010 



          zostáva v textoch VZN Mesta len zobrazenie hodnôt v € . 

231. Zmenu VZN č. 2, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní čistoty a ochrany zelene          
      na území mesta z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého 
      návrhu.   

232. Zmenu VZN č. 9 o verejných kultúrnych podujatiach z dôvodu zavedenia EURA od
     01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu.                                                                               

233. Zmenu VZN č. 10 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov z dôvodu 
        zavedenia EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu.    

   234. Zmenu VZN č. 21 o vykonávaní rozkopávkových a výkopových prác na území mesta 
           Stará Ľubovňa z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého 
           návrhu.

 
  235. Zmenu VZN č. 24 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru kontroly mesta 
          Stará Ľubovňa z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého 
          návrhu. 

  
  236. Zmenu VZN č. 27 o používaní mestských symbolov z dôvodu zavedenia EURA od 
          01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu. 

        
   237. Zmenu VZN č. 30 o odpredaji bytov a nebytových priestorov v meste Stará Ľubovňa   
           z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu.

                                                                               
238. Zmenu VZN č. 33 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného 
       stavebného odpadu vznikajúceho na území mesta Stará Ľubovňa z dôvodu zavedenia 
       EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu. 

239. Zmenu VZN č. 37 o opatrovateľskej službe z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009 
       v zmysle predloženého návrhu.

240. Zmenu VZN č. 38 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch za jeho   
       znečisťovanie na území mesta Stará Ľubovňa z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01.2009 
       v zmysle predloženého návrhu.
    

  241. Zmenu VZN č. 40 o ochrane nefajčiarov z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009 
          v zmysle predloženého návrhu. 

 
  242. Zmenu VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady   
          a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa a z dôvodu zavedenia EURA 
          od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu.                                                                           

 
  243. Zmenu VZN č. 42 o chove a držaní psov na území mesta Stará Ľubovňa z dôvodu    
          zavedenia EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu. 

                                                                   
244. Zmenu VZN č. 44 o poskytovaní dotácie z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009 

      v zmysle predloženého návrhu. 

  245. Zmenu VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, 
          v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov 
          v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa 



          z dôvodu zavedenia EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu. 
 

  246. Zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa z dôvodu 
           zavedenia EURA od 01. 01. 2009 v zmysle predloženého návrhu. 

                                                                  
     247. Poskytnutie nenávratnej dotácie na havarijnú opravu strechy Krytej plavárne, Mierová 
             62, Stará Ľubovňa vo výške 1 191 262,20 Sk z Rezervného fondu Mesta Stará Ľubovňa 

           v zmysle žiadosti spol. s r. o. Slobyterm Stará Ľubovňa. 
  

248. Doplnenie zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  
                                  Mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu nasledovne:
                                    

        Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa 
        - vyučovací jazyk slovenský
        Základná škola, Levočská ul. 6, Stará Ľubovňa
        - vyučovací jazyk slovenský
        Základná škola, Ul. za vodou 14, Stará Ľubovňa
        - vyučovací jazyk slovenský
        Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa
        - vyučovací jazyk slovenský
        Materská škola, Vsetínska ul. 36, Stará Ľubovňa
        - vyučovací jazyk slovenský
        Základná umelecká škola, Okružná ul. 9, Stará Ľubovňa
        - vyučovací jazyk slovenský
        Centrum voľného času, Farbiarska ul. 35, Stará Ľubovňa
        - výchovný jazyk slovenský                                                                       

249. Odpredaj mestských bytov doterajším nájomníkom v zmysle predloženého návrhu, a to: 
       - Pavlovi Stanislavovi a manželke Judite, Mierová 15, Stará Ľubovňa

         - Nadežde Husárovej, Sládkovičova 12, Stará Ľubovňa      

250. a) Úpravu cenníka mestskej autobusovej dopravy od 01. 12. 2008 – tarifa MAD v zmysle
               predloženého návrhu. 
          
          b) Zmenu cestovného poriadku mestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 14. 12. 
              2008 v zmysle predloženého návrhu.

251. Odpredaj pozemkov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,  Levočská 4/338, 
        Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-C 938/10 s výmerou 434 m2, p. č. KN-C 938/2 s výmerou 
        127 m2,  p. č. KN-C 939 s výmerou 230 m2 - zastavané plochy, spolu s výmerou 791 m2 
        na účely majetkovoprávneho vyrovnania užívaných nehnuteľností za cenu podľa návrhu

          260 000,- Sk (8 630,42 €), čo je v priemernej cene 328,70 Sk (10,91 €) za 1 m2. 
          Pozemky ocenené znaleckým posudkom č. 92/2007 zo dňa 03.10.2007.

    252. Odpredaj pozemku Viliamovi Hudecovi, 1. mája 10, Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-C             
            4061/17 s výmerou 2073 m2  podľa geometrického plánu č. 120/2008, trvalý trávny 
            porast v k. ú. Stará Ľubovňa – extravilán na účely výsadby vysokej a nízkej zelene – 
            zušľachtenie lokality v súlade s pripravovanou aktualizáciou ÚPN za cenu 80,– Sk/m2.

    253. Odpredaj časti pozemku Jozefovi Strenkovi, Levočská 26, Stará Ľubovňa, a to p.č. KN-C 
            2870/65 s výmerou 32 m2 - zastavané plochy a p. č. KN-C 2902/4 s výmerou 11 m2 - 
            ostatné plochy podľa geometrického plánu č. 121/2008 na účely rozšírenia záhradky p. č. 
            KN-C 2870/40, ktorej menovaný je vlastníkom za cenu 200,– Sk/m2.



         254. Odpredaj pozemku Márii Pastyrčákovej, Podsadek 30, Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-C     
          1731/5 s výmerou 26 m2 - zastavané plochy na účely osamostatnenia prístupu 
          k rodinnému domu podľa geometrického plánu č. 119/2008 za cenu 80,– Sk/m2.

  255. Odkúpenie pozemku od Renáty Barnovskej, Kolačkov 11, a to p. č. KN-C 4017/2 
                                    s výmerou 729 m2 a p. č. KN-C 3939/2 s výmerou 41 m2, spolu s výmerou 770 m2 na 
                                    účely výstavby obchvatovej komunikácie a miestnej komunikácie budúcej výstavby IBV 
                                    na sídlisku Východ za cenu 270,– Sk/m2 – obchvatová komunikácia s výmerou 128 m2 
                                    a za cenu 400,– Sk/m2 – priľahlý pozemok s výmerou 642 m2, v priemernej cene 378,–  
                                    Sk/m2 (12,55 €).  

  256. Odpredaj pozemku Renáte Barnovskej, Kolačkov 11, a to p. č. KN-C 3938/44 s výmerou 
          860 m2, a to 770 m2 za cenu 378,– Sk/m2 a 90 m2 za cenu 400,– Sk/m2, t. j.
          v priemernej cene 380,– Sk/m2 (12,61 €).

         257. Odpredaj pozemkov Jánovi Sokolovi, bytom Údol 103 podľa geometrického plánu   
          č. 63/2008, a to  p. č. KN-C 934/5  s výmerou 141 m2 a p. č. KN-C 934/6 s výmerou 51 
          m2, spolu s výmerou 192 m2 na účely výstavby polyfunkčného domu za cenu 1000,–  
          Sk/m2. 

  258. Odpredaj stavby súpisné číslo 521 na Ul. obrancov mieru č. 20 v Starej Ľubovni 
          obchodnej spoločnosti Mirabel, spol. s r. o., Levočská č. 29, Stará Ľubovňa v zmysle 
          vyhodnotenia verejnej súťaže za cenu 4 360 000,– Sk - bez pozemku. 

    259. Odpredaj lesa a lesných pozemkov zapísaných na LV 1132 v k. ú. Kolačkov, p. č. KN-E 
            1662 s výmerou 242247 m2, KN-E 1708 s výmerou 17068 m2, KN-E 1710 s výmerou 
            113339 m2, spolu s výmerou 37 ha 2654 m2 žiadateľovi ANEKO TRADE, v zastúpení 
            Milanom Klimešom, Magurská 3061/5, Poprad za cenu 7,80,– Sk/m2.

    260. Odpredaj nehnuteľností kupujúcemu Milan Klimeš - ANEKO TRADE, v zastúpení 
            Milanom Klimešom,  Magurská 3061/5, Poprad, IČO: 43750532, zapísané na LV č. 7, 
            združené pozemky v pôvodnom k. ú. Kolačkov, Vojenský obvod Javorina v rozsahu 
            nasledovne: 

- KN-E 1597 s výmerou 9812 m2, les, KN-E 1596 s výmerou 9610 m2, les, KN-E 1595 
                          s výmerou 270 m2, les, KN-E 1583 s výmerou 831 m2, les, KN-E 1584 s výmerou 1284 m2, les, 

KN-E 1593 s výmerou 13351 m2, les, KN-E 1592 s výmerou 1482 m2, les, KN-E 1587 
s výmerou 4413 m2, les, KN-E 1589 s výmerou 860 m2, les, KN-E 1588 s výmerou 2654 m2, les, 
KN-E 1590 s výmerou 1360 m2, les, KN-E 1653 s výmerou 12516 m2, pasienok, KN-E 1652 
s výmerou 6769 m2, pasienok, KN-E 1651 s výmerou 575 m2, ostatné plochy,    KN-E 1594 
s výmerou 4280 m2, les, KN-E 1661 s výmerou 1401957 m2, les,  KN-E 1656 s výmerou 
10855 m2, les, KN-E 1758 s výmerou 16145 m2, lúka, KN-E 1759 s výmerou 7880 m2, lúka, 
KN-E 1660 s výmerou 1532 m2, les, KN-E 1657 s výmerou 12038 m2, les,  KN-E 1659 
s výmerou 6981 m2, les, KN-E 1591 s výmerou 17016 m2, les, KN-E 1650 s výmerou 802 m2, 
ostatné plochy, KN-E 1654 s výmerou 1662 m2, ostatné plochy, KN-E 1655 s výmerou 3320 m2, 
les, KN-E 1658 s výmerou 611 m2, les, KN-E 1585 s výmerou 2428 m2, les, KN-E 1586 
s výmerou 1658 m2, les, KN-E 1598 s výmerou 978 m2, les, spolu s výmerou 155 5930 m2 za 
cenu 7,80 Sk/m2 do výlučného vlastníctva.

      
      Na odpredávaných pozemkoch je zapísaná ťarcha – vecné bremeno podľa § 16 ods. 5 
      zákona č. 145/95 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákona č. 138/91 Zb. Obce sú povinné 
      zachovávať účelové určenie majetku na obranu štátu.

                           261. Odpredaj nehnuteľností Poľnohospodárskemu družstvu Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 



      č. 240, v zastúpení Ing. Štefanom Olšavským , predsedom družstva, zapísaných na LV 
      č.7 - združené pozemky v pôvodnom k. ú. Kolačkov, Vojenský obvod Javorina v rozsahu 
      nasledovne : p. č. KN-E 1832, druh pozemku - trvalý trávny porast s výmerou 2500 m2 
      za cenu 10,– Sk/m2 a p. č. KN-E 1833, druh pozemku - trvalý trávny porast s výmerou 
      4517 m2 za cenu 3,– Sk/m2 do výlučného vlastníctva. Na odpredávaných pozemkoch je 
      zapísaná ťarcha – vecné bremeno podľa § 16 ods. 5 zákona č. 145/95 Z. z., ktorým sa 
      dopĺňa zákon č. 138/91 Zb.. Obce sú povinné zachovávať účelové určenie majetku na 
      obranu štátu.

 262. Odpredaj nehnuteľností, a to garáží s pozemkom na sídlisku Východ v Starej Ľubovni 
         60 žiadateľom v súlade s uzatvorenou Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve podľa prílohy. 

  
 263. Zámenu pozemkov s navrhovateľom Ing. Alfrédom Schneiderom, Štúrova 13, Stará 

      Ľubovňa, ktorý je vlastníkom pozemku p. č. KN-E 2051/2 s výmerou 328 m2 zabratého 
      budúcou obchvatovou komunikáciou za pozemok Mesta Stará Ľubovňa p. č. KN-C 

                                   1935/155 v k. ú. Stará Ľubovňa s výmerou 268 m2.  

                           264. Začatie prác na obstarávaní zmeny a doplnku ÚPN-SÚ Stará Ľubovňa na účely 
                                   Umiestnenia stavby „Obchodné centrum Fachmarktzentrum Stará Ľubovňa“ v lokalite 
                                   Vyšné Šruty.

 C. Ruší :

 32. Uznesenie MsZ č. XII/2008 zo dňa 18.09.2008, B/224 - odpredaj nehnuteľností 
Poľnohospodárskemu družstvu Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa č. 240, v zastúpení

           Ing. Štefanom Olšavským , predsedom družstva, zapísaných na LV č. 7 - združené       
           pozemky  v pôvodnom k. ú. Kolačkov, Vojenský obvod Javorina v rozsahu nasledovne : 
           p. č. KN-E 1832, druh pozemku - les s výmerou 2500 m2 za cenu 10,– Sk/m2 a p. č. KN-
           E 1833, druh pozemku- trvalý trávny porast s výmerou 4517 m2 za cenu 3,– Sk/m2 do 
           výlučného vlastníctva. Na odpredávaných pozemkoch je zapísaná ťarcha – vecné 
           bremeno v zmysle § 9 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 172/2003 Z. z. „účelové určenie majetku 
           na obranu štátu“.

                 33. Uznesenie MsZ č. XI/2008  v časti B/180 zo dňa 19. 06. 2008 –  zámenu pozemkov  
           s navrhovateľom Ing. Alfrédom Schneiderom, Štúrova 13, Stará Ľubovňa, ktorý je 
           vlastníkom pozemku p. č. KN-E 2051/2 s výmerou 328 m2 zabratého budúcou 
           obchvatovou komunikáciou za pozemok Mesta Stará Ľubovňa p. č. KN-C 1935/140
           v k. ú. Stará Ľubovňa s výmerou 268 m2.

  D. S ú h l a s í : 

 13. S podaním žiadosti na Ministerstvo školstva SR o zapožičanie čestného názvu pre 
       Základnú umeleckú školu na Okružnej ul. č. 9 v Starej Ľubovni - „Základná umelecká 
       škola Jána Melkoviča“ v zmysle predloženého návrhu. 

 14. S odpredajom bytu č. 45 na Tatranskej ul. 19, súpisné číslo 1065 inému nadobúdateľovi 
       ako Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti Anetty Prišticovej (rod. Heinsovej) –    
       Málkovej,  bytom Stará Ľubovňa, Tatranská 19 a so zrušením predkupného práva na 
       odkúpený byt z dôvodu zmeny trvalého bydliska. 

 15. S odpredajom bytu č. 6 na Ul. za vodou 3, súpisné číslo 1083 inému nadobúdateľovi ako 
    Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti Márie Nemergutovej, rod. Kosturkovej, bytom 
    Stará Ľubovňa, Za vodou 3 a so zrušením predkupného práva na odkúpený byt z dôvodu 
    zmeny trvalého pobytu. 



   16. S odpredajom bytu č. 58 na Tatranskej ul. 12, súpisné číslo 1064 inému nadobúdateľovi 
         ako Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti Mgr. Jany Beťkovej, bytom Stará Ľubovňa, 

          Tatranská ul. 12 a so zrušením predkupného práva na odkúpený byt z dôvodu zmeny 
          trvalého bydliska. 

    17. S prevodom bytu č. 405 na Levočskej ul. 38, súpisné číslo 372 inému nadobúdateľovi ako 
          Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti Márie a Miroslava Jancurovcov, bytom Stará 
          Ľubovňa, Štúrova 40 a so zrušením predkupného práva na odkúpený byt z dôvodu 
          darovania bytu príbuzným. 

   18. S odpredajom bytu č. 303 na Levočskej ul. 38, súpisné číslo 372 inému nadobúdateľovi 
         ako Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti Jozefa Hnatkoviča a manželky Gabriely, 
         bytom Stará Ľubovňa, Levočská 38 a so zrušením predkupného práva na odkúpený byt 
         z dôvodu zmeny trvalého pobytu.                                           

E. O d p o r ú č a   primátorovi mesta: 
 

   19. Zakomponovať pripomienky poslancov MsZ do VZN č. 49 o nájme bytov a materiál 
         predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ. 

   20. Požiadať členov Dozornej rady spol. s r. o. Slobyterm o vykonanie kontroly efektívneho 
         využitia finančných prostriedkov spoločnosti v súvislosti so schválením nenávratnej 
         dotácie na havarijnú opravu strechy krytej plavárne.    

   21. Prostredníctvom médií predstaviť verejnosti osobnosť Jána Melkoviča v súvislosti          
          s podaním žiadosti na MŠ SR o zapožičanie čestného názvu pre ZUŠ na Okružnej ul. 9 – 
          „Základná umelecká škola Jána Melkoviča“. 

                                                                                              RNDr. Valent Jaržembovský
                                                                                                          primátor mesta       
                                                                                          

Za správnosť: Anna Kmečová




