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

Z á p i s n i c a
z I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

zo dňa 29. 12. 2OO6
_________________________________________________________

Otvorenie: 15.OO h
Ukončenie: 17.OO h

Prítomní podľa prezenčnej listiny:                              48
- poslanci MsZ 19
- ostatní prítomní 29

K bodu č. 1

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni  otvoril úradujúci primátor mesta 
MUDr. František Orlovský, ktorý privítal novozvolených poslancov MsZ a ostatných 
prítomných.

Uviedol, že samospráva v tomto volebnom období bude pracovať
v novej sile - novom zložení. Zdôraznil, že prijatím mandátu poslanci prijímajú aj 
zodpovednosť za ďalší rozvoj mesta. 

Následne predložil návrh na tento program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Informácia o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta

3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
a odovzdanie insígnií

4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

5. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

HLASOVANIE za predložený návrh programu rokovania MsZ
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo: 19 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "
- s c h v á l e n é .



Úradujúci primátor mesta MUDr. František Orlovský u r č i l
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľka:
- Anna Kmečová

Overovatelia zápisnice:
- MUDr. Marta Benková
- Ing. Pavol Gurega

K bodu č. 2

Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy MESTA, konaných O2. 12. 
2OO6 predniesol predseda mestskej volebnej komisie Rastislav Troščák - písomne.

MsZ informáciu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.

K bodu č. 3

Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a odovzdanie insígnií.

JUDr.  Vladimír  Dlugolinský  prečítal  znenie  sľubu novozvoleného primátora  mesta 
RNDr. Valenta Jaržembovského,  ktorý svojím podpisom potvrdil zloženie sľubu primátora 
mesta na volebné obdobie 2OO6 - 2O1O.

MUDr. František Orlovský  následne odovzdal primátorovi mesta  RNDr. Valentovi 
Jaržembovskému insígnie, zablahoželal mu k zvoleniu do funkcie primátora mesta a poprial 
veľa síl do náročnej práce.

Zároveň skonštatoval, že za 4 roky mesto neupadlo a odovzdáva ho s dobrým svedomím 
do rúk primátora mesta a poslancov MsZ.

Vedenia mestského zastupiteľstva sa ujal primátor mesta
RNDr. Valent Jaržembovský.

Poďakoval exprimátorovi za prácu v prospech občanov a rozvoja mesta. Skonštatoval, 
že len ten, kto v takejto funkcii pracoval, vie to ohodnotiť. Vyjadril tiež presvedčenie, že bude
aj naďalej pracovať v prospech mesta a zaželal mu veľa úspechov
v práci lekára - chirurga. MsZ konštatovalo, že novozvolený primátor mesta RNDr. Valent 
Jaržembovský zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.

K bodu č. 4

Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva.

JUDr. Vladimír Dlugolinský prečítal znenie sľubu poslancov MsZ.

Predseda mestskej volebnej komisie Rastislav Troščák pred
zložením sľubu odovzdal poslancom MsZ "Osvedčenie o zvolení do funkcie".

Následne novozvolení poslanci MsZ svojím podpisom potvrdili
zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 
2OO6 - 2O1O.



MsZ konštatovalo, že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, a to:

- Pavol Jeleň
- MUDr. Marta Benková
- Milan Benko
- Ing. Ján Krafčák
- Ing. Pavol Gurega
- Milan Sivulka
- MUDr. Jana Priputníková
- Ing. Ján Barilla
- Mgr. Ján Alexík
- PhDr. Edita Oláhová
- MUDr. Ján Laskovský
- Ing. Viliam Oravec, CSc.
- Ing. Ján Sumilas
- Michal Petrilák
- JUDr. Milan Knapík
- Ing. Peter Sokol
- Ing. Milan Kulík
- PaedDr. Mgr. Milan Buk
- MUDr. Anton Križalkovič

K bodu č. 5

Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli z v o l e n í :

- PaedDr. Mgr. Milan Buk
- MUDr. Anton Križalkovič
- Ing. Ján Sumilas

HLASOVANIE
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo:         19 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Určenie overovateľov zápisnice - viď bod č. 1.

K bodu č. 6

Návrh na uznesenie.

Poverený člen návrhovej komisie MUDr. Anton Križalkovič predniesol návrh na 
uznesenie z I. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré bolo schválené.



HLASOVANIE
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo:         19 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

K bodu č. 7

Rokovanie I. zasadnutia MsZ v Starej Ľubovni ukončil primátor mesta RNDr. Valent 
Jaržembovský.

Skonštatoval, že táto krátka chvíľa nás všetkých uviedla do
skutočnej reality. Poslanecký zbor pozostáva z 9 nových poslancov a 1O staronových 
poslancov, ktorí majú držať líniu mesta. Predchádzajúce 4-ročné obdobie bolo úspešné. Aj toto 
obdobie bude  úspešné, keď sa zjednotia sily a všetkým pôjde o spoločnú vec, t. j. budú sa 
prijímať rozhodnutia v prospech mesta. Je to zodpovednosť pred občanmi a samým sebou. 
Uviedol, že volebné obdobie rýchlo uplynie a bol by rád, keby si všetci po jeho skončení mohli 
podať ruky s vedomím, že nesklamali. Poďakoval sa  za dôveru a pripil na zdravie, úspech a 
dobrý štart do nového roku. Vyslovil želanie, aby sme sa všetci stretávali ako priatelia a o 4 
roky snáď aj na tomto mieste.

V závere pozval všetkých prítomných na čašu vína.

RNDr. Valent Jaržembovský
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Marta Benková

Ing. Pavol Gurega

Zapísala: Anna Kmečová


