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

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

zo dňa 17. O1. 2OO7
__________________________________________________________

Otvorenie: 15.3O h
Ukončenie: 18.3O h

Prítomní podľa prezenčnej listiny: 38
- poslanci MsZ 19
- ostatní prítomní 19

K bodu č. 1

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni otvoril  primátor mesta  RNDr. 
Valent Jaržembovský, ktorý privítal poslancov MsZ a ostatných prítomných a predložil návrh 
na tento program rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej a volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Vystúpenie občanov mesta
4. Interpelácia poslancov
5. Určenie počtu členov mestskej rady
6. Voľba členov mestskej rady
7. Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve
8. Voľba predsedu a členov komisií pri mestskom zastupiteľstve
9. Schválenie členov dozornej rady:

- Slobyterm, spol. s r. o.
- EKOS, spol. s r. o.
- ĽMS, s. r. o.
- Marmon, s r. o.
- Ľubovnianska nemocnica, n. o.

1O. Schválenie zástupcov MESTA v školských radách
11. Zrušenie uznesenia MsZ č. II/199O, bod E/SPLNOMOCŇUJE zo dňa 28. 12. 199O
12. Plány práce MsZ na I. polrok 2OO7
13. Schválenie platu primátora mesta
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

Primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský zároveň predložil návrh na doplnenie 
programu rokovania MsZ o nasledovné body:



bod č. 8
po b/ Žiadosť Mgr. Jána Alexíka o vzdanie sa mandátu

poslanca MsZ

po c/ Zloženie sľubu poslanca MsZ Zdenka Dlugoša

bod č. 12
po b/ Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

mesta na I. polrok 2OO7

HLASOVANIE za predložený program rokovania MsZ
aj s doplnenými bodmi

prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo: 18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

- s c h v á l e n é .

K bodu č. 2

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

Návrhová komisia:
- Ing. Pavol Gurega
- Milan Benko
- MUDr. Anton Križalkovič

HLASOVANIE
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Volebná komisia:
- PaedDr. Mgr. Milan Buk
- MUDr. Marta Benková
- MUDr. Jana Priputníková

HLASOVANIE
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:          17 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: 1 "

Za overovateľov zápisnice boli u r č e n í :
- JUDr. Milan Knapík
- Ing. Viliam Oravec, CSc.

K bodu č. 3

Vystúpenie občanov mesta.



V tomto bode programu rokovania MsZ  v y s t ú p i l   Ing. Stanislav Bartko, Letná 24, 
Stará Ľubovňa.

Predložil zoznam občanov - skupinku mladých ľudí, ktorí majú  záujem pracovať v 
komisiách pri MsZ. Bol by rád, aby poslanci pri voľbe komisií prihliadli na túto 
skutočnosť, aby aj táto veková kategória bola zastúpená v komisiách.

Odpovedal RNDr. Valent Jaržembovský:
- skonštatoval, že ho milo prekvapil záujem mladých ľudí o prácu v orgánoch MESTA. 

Návrh do jednotlivých komisií sa

tvoril podľa odbornosti navrhovaných ľudí. Návrh sa podáva neskoro, keď veci sa už 
uzatvárajú. Napriek tomu bude riešený a sčasti realizovaný na ďalších zasadnutiach MsZ.

MsZ vystúpenie občana mesta vzalo na vedomie.

K bodu č. 4

Interpelácia poslancov.

V rámci i n t e r p e l á c i e poslancov vystúpili:

PaedDr. Mgr. Milan Buk:
-  podal  návrh  na  riešenie  križovatky,  najmä  zadného traktu  -  Nám.  sv.  Mikuláša  + 

Levočská ul. smerom k budove J-SD kvôli zásobovaniu prevádzok, prepojeniu parkoviska tak, 
ako bolo v minulosti;

- požadoval prehodnotiť rekonštrukciu budovy bývalej Materskej školy na Okružnej 
ulici.

MUDr. Jana Priputníková:
- mala výhradu ohľadom neskorého dodania materiálov na zasadnutie MsZ, t. j. tesne 

pred rokovaním. Požadovala, aby materiály sa doručovali dostatočne v predstihu, aby poslanci 
mali  časový priestor  na  ich  preštudovanie.  Čo sa  týka  materiálov  predložených  na  dnešné 
rokovanie, je to najmä zloženie komisií na nové volebné obdobie. Je to dokument, ku ktorému 
sa majú vyjadriť poslanci. Niektoré mená nie sú jej známe, teda ako môže hlasovať?

RNDr. Valent Jaržembovský:
- reagoval na vystúpenie poslankyne MUDr. Priputníkovej tým, že niektorých 

navrhovaných kandidátov do komisií sám nepozná. Ich výber bol časovo náročný, nakoľko 
absolvoval osobné stretnutia s nimi. Na ďalšie zasadnutia budú materiály doručené v predstihu 
tak, ako to bolo doposiaľ zaužívané. Na margo záujmu občanov pracovať v komisiách 
poznamenal, že po určitej dobe eufória opadne a výsledky aktivity sa budú dať zhodnotiť. 

MsZ interpeláciu poslancov vzalo na vedomie.

K bodu č. 5

Určenie počtu členov mestskej rady predniesol primátor mesta
RNDr. Valent Jaržembovský - písomne.

Navrhol, aby MsR v tomto volebnom období pracovala s počtom členov 6. Zároveň 
odporučil, aby na dnešnom zasadnutí sa volilo 5 členov mestskej rady a 6 člen aby sa dovolil 
pri schvaľovaní zástupcu primátora mesta. 



HLASOVANIE za počet členov MsR - 6
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:          18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

- s c h v á l e n é v zmysle predloženého návrhu.

Poslanci MsZ zriadili mestskú radu s počtom členov 6.

K bodu č. 6

Voľba členov mestskej rady.

RNDr. Valent Jaržembovský žiadal poslancov o vyjadrenie sa k forme voľby členov 
MsR, t. j. verejným alebo tajným hlasovaním.

PaedDr. Mgr. Milan Buk:
- navrhol tajné hlasovanie.

HLASOVANIE za voľbu členov MsR tajným hlasovaním
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

- s c h v á l e n é .

RNDr. Valent Jaržembovský:
- požiadal členov volebnej komisie o vykonanie volieb tajným hlasovaním.

Poverený člen volebnej komisie PaedDr. Mgr. Milan Buk
informoval, že hlasovanie bude platné, ak kandidáti získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov 
prítomných poslancov.

Kandidáti na členov mestskej rady:
- Ing. Pavol Gurega
- Pavol Jeleň
- JUDr. Milan Knapík
- Milan Sivulka
- Ing. Peter Sokol

Počet oprávnených poslancov: 18
Počet poslancov, ktorým bol vydaný hlasovací lístok: 18
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 18
Počet platných hlasovacích lístkov: 18

Volebná komisia konštatovala, že tajné hlasovanie bolo platné. Navrhnutí kandidáti 
získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, a to: 

- Ing. Pavol Gurega 13 hlasov
- Pavol Jeleň 16 "
- JUDr. Milan Knapík 16 "
- Milan Sivulka 15 "
- Ing. Peter Sokol 15 "



Poslanci MsZ zvolili členov MsR v zmysle výsledkov tajného hlasovania.

RNDr. Valent Jaržembovský:
- poznamenal, že MsR má byť prvým filtrom i ukazovateľom smeru rokovania, aby 

MsZ nemalo pochybnosti pri prerokovávaní predložených materiálov. 

K bodu č. 7

Zriadenie komisií pri mestskom zastupiteľstve predniesol primátor mesta RNDr. Valent 
Jaržembovský - písomne.

Navrhol, aby komisia sociálnych vecí a verejného poriadku bola rozdelená na dve 
samostatné komisie, ktoré budú mať vlastné plány práce.

Zároveň informoval, že seniori v našom meste majú záujem zriadiť komisiu pri MsZ. Je 
to racionálny návrh, ale môže byť
reálny až v II. polroku 2OO7 po prehodnotení kandidátov do
komisie. Skonštatoval, že je nevyhnutné vytvoriť objektívny systém podpory pre všetkých 
dôchodcov v meste.

Poslanci MsZ zriadili komisie MsZ v zmysle predloženého návrhu a so zmenami 
predloženými na rokovaní MsZ nasledovne:

- komisiu finančno-ekonomickú
- komisiu cestovného ruchu, obchodu a podnikateľskej činnosti
- komisiu výstavby, územného a regionálneho rozvoja
- komisiu životného prostredia a rady zdravia
- komisiu pre prideľovanie a odpredaj bytov
- komisiu pre vzdelávanie, kultúru a mládež
- komisiu pre šport
- komisiu sociálnych vecí
- komisiu verejného poriadku
- komisiu na ochranu záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

K bodu č. 8

a/ Voľbu predsedu a členov komisií pri mestskom zastupiteľstve predniesol primátor 
mesta RNDr. Valent Jaržembovský - písomne.

Komisia finančno-ekonomická
___________________________

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu 
nasledovne:

JUDr. Milan Knapík, poslanec MsZ - predseda
Ing. Ján Barilla, poslanec MsZ
Ing. Pavol Gurega, poslanec MsZ
Ing. Ján Krafčák, poslanec MsZ
Ing. Jozef Rešetár
Ing. Štefan Gerjak
Ing. Štefan Mitník



HLASOVANIE za predsedu komisie JUDr. Milana Knapíka
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         17 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: 1 "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo: 18 "
proti:       O "
hlasovania sa zdržalo:       O "

Komisia výstavby, územného a regionálneho rozvoja
_________________________________________________

Ing. Pavol Gurega:
- podal návrh na zmenu - namiesto MUDr.Františka Orlovského Ing. Michala Šipoša.

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu a so 
zmenou predloženou poslancom na rokovaní MsZ nasledovne:

Ing. Ján Sumilas, poslanec MsZ - predseda
Ing. Peter Sokol, poslanec MsZ
Ing. Vladimír Gladiš
Ing. Michal Šipoš
Ing. Tibor Petrík
Ing. Jozef Greizinger
Ing. Ľubomír Bartovic
Ing. Ján Dulák
Ing. arch. František Benko

HLASOVANIE za predsedu komisie Ing. Jána Sumilasa
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:          18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Komisia cestovného ruchu, obchodu a podnikateľskej činnosti
___________________________________________________________

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu 
nasledovne:

Ing. Viliam Oravec, CSc., poslanec MsZ - predseda
Pavol Jeleň, poslanec MsZ
Ing. Milan Kulik, poslanec MsZ



Norbert Frank
Ing. Michal Drobňák
Ján Kočiš
Peter Duranka
Marián Geleneky, ml.
Ing. Miroslav Srnka

HLASOVANIE za predsedu komisie  Ing. Viliama Oravca, CSc.
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež
_________________________________________

Ing. Peter Sokol:
- navrhol doplniť komisiu o členku Irinu Novákovú.

Ing. Pavol Gurega:
- navrhol do komisie ďalšieho člena Rastislava Jeleňa.

Poslanci MsZ zvolili predsedníčku a členov komisie v zmysle predloženého návrhu a s 
doplnkami predloženými poslancami na rokovaní MsZ nasledovne:

PhDr. Edita Oláhová, poslankyňa MsZ - predseda
MUDr. Jana Priputníková, poslankyňa MsZ
PaedDr. Eva Kollárová
Monika Dušeková
Mgr. Dušan Sroka
Mgr. Magdaléna Smreková
Mgr. Ivana Šipošová
Ľubomíra Slodičáková
Vasiľ Kuzmiak
Mgr. Dalibor Mikulík
Mgr. Anna Houšková
Irina Nováková
Rastislav Jeleň
Oľga Matviaková

HLASOVANIE za predsedníčku komisie PhDr. Editu Oláhovú
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov



za hlasovalo:          18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Komisia pre šport
_________________

PaedDr. Mgr. Milan Buk:
- podal návrh na doplnenie komisie o Mgr. Rastislava Vargu.

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu a s 
doplnkom predloženým poslancom na rokovaní MsZ nasledovne:

Milan Sivulka, poslanec MsZ - predseda
Michal Petrilák, poslanec MsZ
Jozef Krajger
Miroslav Furtkevič
Mgr. Ján Alexík
PaedDr. František Solár
JUDr. Rastislav Stašák
Ondrej Dragošek
František Vorobeľ
Ondrej Haky
Mgr. Ladislav Varga
Anna Lukáčová

HLASOVANIE za predsedu komisie  Milana Sivulku
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:          18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Komisia životného prostredia a rady zdravia
___________________________________________

PhDr. Edita Oláhová:
- navrhla doplniť do komisie MUDr. Borisa Poľanského.

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu a s 
doplnkom predloženým poslankyňou na rokovaní MsZ nasledovne:

MUDr. Ján Laskovský, poslanec MsZ - predseda
MUDr. Marta Benková, poslankyňa MsZ
RNDr. Jozef Firment
Eulália Štefanová
Ing. Jozef Benko
Ing. Ján Kolcun
Ing. Mikuláš Kovaľ



Ing. Štefan Mageran
MUDr. Boris Poľanský
Ing. Miroslav Pristáš

HLASOVANIE za predsedu komisie  MUDr. Jána Laskovského
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Komisia sociálnych vecí
_______________________

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu 
nasledovne:

PaedDr. Mgr. Milan Buk, poslanec MsZ - predseda
Zdenek Dlugoš, poslanec MsZ
Mgr. Miroslav Matviak
Mgr. Anton Tomko
Mgr. Anna Lazorčáková
Mgr. Valerián Kupec
Mgr. Dušan Duda
Mgr. Mária Kurucová
Mgr. Soňa Gaborčáková
Ing. Ľudmila Murcková

HLASOVANIE za predsedu komisie PaedDr. Mgr. Milana Buka
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:          18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Komisia pre prideľovanie a odpredaj bytov
_________________________________________

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu 
nasledovne:

MUDr. Anton Križalkovič, poslanec MsZ - predseda
Milan Benko, poslanec MsZ
Ing. Pavol Kaleta



Vincent Tešla
Ing. Ján Petrus
Ing. Ján Osvald
Ing. Mária Sulitková

HLASOVANIE za predsedu komisie  MUDr. Antona Križalkoviča
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:          17 "
proti: O "
hlasovania sa zdržal: 1 "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

Komisia verejného poriadku
__________________________

Pavol Jeleň:
- požadoval doplniť komisiu o Mgr. Štefana Karaffu.

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu a s 
doplnkom poslanca predloženým na rokovaní MsZ nasledovne:

Milan Benko, poslanec MsZ - predseda
JUDr. Dušan Kormaník
Július Korčkovský, ml.
Slávko Vojtek
Lukáš Orlovský
Marek Križalkovič
Mgr. Štefan Karaffa
Oskár Ščigulinský

HLASOVANIE za predsedu komisie  Milana Benka
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         17 "
proti: O "
hlasovania sa zdržal: 1 "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         17 "
proti: O "
hlasovania sa zdržal: 1 "

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
____________________________________________________________
MUDr. Jana Priputníková:
- nesúhlasila s funkciou predsedníčky komisie. Uviedla, že nemá ešte skúsenosti s touto 



prácou a ani prehnané sebavedomie. Chce sa najprv učiť od skúsených poslancov.

Milan Sivulka:
- navrhol za predsedu komisie JUDr. Milana Knapíka.

Ing. Peter Sokol:
- upozornil, že v zmysle zákona majú byť v uvedenej komisii zastúpené všetky politické 

strany a tiež aj nezávislí poslanci. Z uvedeného dôvodu boli z komisie vyškrtnutí poslanci 
Milan Sivulka a Ing. Pavol Gurega a doplnení do komisie poslanci JUDr. Milan Knapík a Ing. 
Viliam Oravec, CSc..

Poslanci MsZ zvolili predsedu a členov komisie v zmysle predloženého návrhu a so 
zmenami predloženými poslancami na rokovaní MsZ nasledovne:

JUDr. Milan Knapík, poslanec MsZ - predseda
MUDr. Jana Priputníková,      poslankyňa MsZ
PhDr. Edita Oláhová, poslankyňa MsZ
MUDr. Ján Laskovský, poslanec MsZ
MUDr. Anton Križalkovič,     poslanec MsZ
Ing. Viliam Oravec, CSc.,     poslanec MsZ

HLASOVANIE za predsedu komisie  JUDr. Milana Knapíka
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržal: O "

HLASOVANIE za členov komisie
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:          17 "
proti: O "
hlasovania sa zdržal: 1 "

Návrh poslancov MsZ na vykonávanie obradov určených zákonom a obradov 
organizovaných mestským úradom
____________________________________________________________

MUDr. Ján Laskovský:
- požadoval, aby bol vyškrtnutý z predloženého návrhu z rodinných dôvodov.

RNDr. Valent Jaržembovský:
- namiesto MUDr. Jána Laskovského navrhol MUDr. Martu Benkovú.

MsZ schválilo poslancov MsZ na vykonávanie obradov v zmysle predloženého návrhu 
a so zmenami predloženými na rokovaní MsZ nasledovne:

- JUDr. Milan Knapík
- Ing. Peter Sokol
- MUDr. Marta Benková
- Milan Sivulka
- Ing. Ján Barilla
- Ing. Viliam Oravec, CSc.



Poznámka:

HLASOVANIE
prítomných pri hlasovaní: 18 poslancov
za hlasovalo:                        18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

b/ Žiadosť Mgr. Jána Alexíka o vzdanie sa mandátu poslanca MsZ predniesol primátor 
mesta RNDr. Valent Jaržembovský - písomne.

Uviedol, že menovaný sa vzdal mandátu poslanca z dôvodu nezlučiteľnosti funkcií 
riaditeľa ZŠ a poslanca MsZ.

Na uvoľnený mandát v zmysle výsledkov komunálnych volieb nastupuje náhradník - 
poslanec Zdenek Dlugoš.

MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Mgr. Jána Alexíka.

c/ Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva Zdenka Dlugoša. JUDr. Vladimír 
Dlugolinský prečítal znenie sľubu poslanca MsZ.

Následne novozvolený poslanec MsZ svojím podpisom potvrdil zloženie zákonom 
predpísaného sľubu poslanca mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2OO6 - 
2O1O.

MsZ vzalo na vedomie zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca MsZ Zdenka 
Dlugoša ako náhradníka na uvoľnený mandát.

K bodu č. 9

a/ Návrh predsedov a členov dozorných rád do obchodných spoločností MESTA 
predniesol primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský - písomne.

SLOBYTERM, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
______________________________________

Ing. Pavol Gurega:
- navrhol do komisie namiesto Ing. Jána Sumilasa poslanca Zdenka Dlugoša a poslanca 

Ing. Jána Sumilasa do komisie s. r. o. Marmon.

RNDr. Valent Jaržembovský:
- požiadavka sa dá akceptovať. Návrh Ing. Jána Sumilasa zdôvodnil tým, že v komisii je 

potrebné aj zastúpenie odborníka z oblasti stavebníctva. 
Poslanci MsZ schválili predsedu a členov dozornej rady spol. s r. o. Slobyterm v zmysle 

predloženého návrhu a so zmenou
predloženou poslancom na rokovaní MsZ nasledovne:

Ing. Dušan Krivoňák - predseda
Mária Žilecká
Milan Sivulka
Ing. Ján Krafčák
Ing. Ján Barilla
Zdenek Dlugoš



Ing. Michal Drobňák

HLASOVANIE za predsedu dozornej rady
Ing. Dušana Krivoňáka

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

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

EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa
_________________________________

Poslanci MsZ schválili predsedu a členov dozornej rady spol. s r. o. EKOS v zmysle 
predloženého návrhu nasledovne:

Ing. Jozef Greizinger - predseda
Ing. Ivan Gbur
Milan Benko
Ing. Pavol Gurega
Slávko Vojtek

HLASOVANIE za predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Greizingera
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo:         19 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

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

ĽUBOVNIANSKA MEDIÁLNA SPOLOČNOSŤ, s. r. o. Stará Ľubovňa
________________________________________________________

Poslanci MsZ schválili predsedu a členov dozornej rady spol. s r. o. ĽMS v zmysle 
predloženého návrhu nasledovne:

PaedDr. Klaudia Satkeová - predsedníčka
Daniela Kravcová
Mgr. Dušan Duda
PaedDr. Mgr. Milan Buk
Michal Petrilák

HLASOVANIE za predsedníčku dozornej rady  PaedDr. Klaudiu Satkeovú
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo:        19 "



proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

HLASOVANIE za členov dozornej rady
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo: 18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: 1 "

MARMON, s. r. o. Stará Ľubovňa
______________________________

Poslanci MsZ schválili predsedu a členov dozornej rady s. r. o. Marmon v zmysle 
predloženého návrhu nasledovne:

Václav Homišan - predseda
Mgr. Matej Zamkovský
Ing. Peter Sokol
Ing. Viliam Oravec, CSc.
Ing. Ján Sumilas

HLASOVANIE za predsedu dozornej rady  Václava Homišana
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo:         19 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "

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

b/ Návrh poslancov MsZ zastupujúcich MESTO v orgánoch Ľubovnianskej nemocnice, 
n. o. predniesol primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský - písomne.

Poslanci MsZ schválili v zmysle predloženého návrhu:

- JUDr. Milana Knapíka do Správnej rady ĽN, n. o.
- MUDr. Jána Laskovského do Dozornej rady ĽN, n. o.

HLASOVANIE za JUDr. Milana Knapíka /správna rada/
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo:          18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržal: 1 "

HLASOVANIE za MUDr. Jána Laskovského /dozorná rada/
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo: 19 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: O "



K bodu č. 1O

Návrh na schválenie zástupcov MESTA v školských radách predniesol primátor mesta 
RNDr. Valent Jaržembovský - písomne.

Poslanci MsZ schválili zástupcov MESTA v školských radách a v mestskej školskej 
rade v zmysle predloženého návrhu a so zmenami predloženými poslancami na rokovaní MsZ 
nasledovne:

Základná škola, Ul. za vodou č. 14

Ing. Ján Sumilas
Milan Sivulka /pôvodne MUDr. Anton Križalkovič/
JUDr. Vladimír Dlugolinský

Základná škola, Levočská ul. č. 6

PaedDr. Mgr. Milan Buk /pôvodne PhDr. Edita Oláhová/
Zdenek Dlugoš
Ing. Miroslav Srnka

Základná škola, Komenského ul. č. 6

Ing. Peter Sokol
MUDr. Anton Križalkovič /pôvodne Ing. Milan Kulík/
PaedDr. Klaudia Satkeová

Základná škola Podsadek č. 14O

MUDr. Marta Benková
Michal Petrilák

Základná umelecká škola, Nám. gen. Štefánika č. 6

Ing. Pavol Gurega
PhDr. Edita Oláhová
Ing. Peter Burian

Materská škola, Vsetínska ul. č. 36

MUDr. Jana Priputníková
Milan Benko

Centrum voľného času, Farbiarska ul. č. 7

Ing. Peter Sokol
Ing. Viliam Oravec, CSc.

Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra č. 6

Ing. Ján Barilla

Obchodná akadémia, Jarmočná ul. č. 132
Pavol Jeleň



Stredné odborné učilište, Jarmočná ul. č. 1O8

Ing. Viliam Oravec, CSc.

Stredné odborné učilište, Levočská ul. č. 4O

Ing. Milan Kulik /pôvodne Milan Sivulka/

Odborné učilište internátne, Levočská ul. č. 24

MUDr. Anton Križalkovič

Špeciálna základná škola, Levočská ul.

PhDr. Edita Oláhová /pôvodne PaedDr. Milan Buk/

MESTSKÁ ŠKOLSKÁ RADA

PaedDr. Klaudia Satkeová

HLASOVANIE
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo:         18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržalo: 1 "

K bodu č. 11

Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 11/199O, bod E/SPLNOMOCŇUJE zo dňa 28. 12. 
199O predniesol zástupca prednostu MsÚ JUDr. Vladimír Dlugolinský - ústne.

RNDr. Valent Jaržembovský:
- skonštatoval, že v období, keď sa prijímalo uznesenie bola situácia v orgánoch 

MESTA oproti terajšiemu stavu iná - bol to silnejší orgán. Mal 4O-členný poslanecký zbor a 
13-člennú MsR. Preto MsZ túto kompetenciu odovzdalo MsR. Pred 2 rokmi sám inicioval 
zrušenie tohto uznesenia, nakoľko nie je v súlade so zákonom. Týka sa to aj schvaľovania platu 
primátora mesta.

Poslanci MsZ zrušili uznesenie MsZ č. II/199O, bod E/ zo dňa
28. 12. 199O - splnomocňuje mestskú radu v súlade so zákonom 369/199O Zb. § 11 
rozhodovať vo veciach ods. 3 bod g/ a h/.

HLASOVANIE
prítomných pri hlasovaní: 19 poslancov
za hlasovalo:          18 "
proti: O "
hlasovania sa zdržal: 1 "

K bodu č. 12

a/ Návrh plánov práce MsR, MsZ a komisií MsZ na I. polrok 2OO7 predniesol zástupca 
prednostu MsÚ JUDr. Vladimír Dlugolinský - písomne.



b/ Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2OO7 
predniesla HKM Ing. Marta Oravcová - písomne.

JUDr. Vladimír Dlugolinský uviedol, že plány práce komisií MsZ sú predložené 
komisiám na ich dopracovanie a následne na opätovné prerokovanie v MsZ. 

Ing. Ján Barilla:
- informoval sa, prečo kontrolná činnosť ÚHKM bude vykonávaná iba vo vybraných 

subjektoch. 
Ing. Marta Oravcová:
- je to náročná práca. ÚHKM rieši aj sťažnosti, ktoré by sa mali posunúť výkonnému 
úradu a tým sa vytvorí pre nás viac priestoru na kontrolnú činnosť.

Poslanci MsZ schválili plány práce MsR, MsZ a plán kontrolnej činnosti útvaru 
hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2OO7 v zmysle predloženého návrhu a vzali na 
vedomie plány práce komisií MsZ s tým, že po dopracovaní v jednotlivých komisiách budú 
predložené na opätovné prerokovanie v MsZ. 

K bodu č. 13

Návrh na schválenie platu primátora mesta predniesol poslanec MsZ JUDr. Milan 
Knapík - písomne.

Poslanci MsZ vzali na vedomie plat primátora mesta s platnosťou od 29. 12. 2OO6 v 
zmysle predloženého návrhu.

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

K bodu č. 14

Poverený člen návrhovej komisie Ing. Pavol Gurega predniesol návrh na uznesenie z 
II. 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. 15

Rokovanie II. zasadnutia MsZ v Starej Ľubovni ukončil primátor mesta RNDr. Valent 
Jaržembovský, ktorý poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

RNDr. Valent Jaržembovský PaedDr. Klaudia Satkeová
primátor mesta prednostka MsÚ



Overovatelia zápisnice:

JUDr. Milan Knapík
Ing. Viliam Oravec, CSc.

Zapísala: Anna Kmečová


