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

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

25. 09. 2007
                 _____________________________________________________________

    Otvorenie:   16.00 h
    Ukončenie:  19.00 h

    Prítomní podľa prezenčnej listiny:    26
    - poslanci MsZ                                    17
    - ostatní prítomní                                  9 

    Neprítomní:
    - ospravedlnení                                    PaedDr. Mgr. Milan Buk
                                                                 Pavol Jeleň

    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 komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Vystúpenie občanov mesta
4. Informácia o príprave projektov v oblasti čerpania fondov z EÚ v nadväznosti na vydané,    
    resp.  pripravované výzvy národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 
    2013
5. Diskusia
6. R ô z n e
7. Návrh na uznesenie
8. Záver   

 
    Primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský zároveň predložil návrh na doplnenie 
programu rokovania MsZ   v   r ô z n o m :
     - bod 6/a
       Prezentácia projektu „Multimediálne mestečko“ zástupcov Vyššej školy biznisu z Noweho 
       Saczu.
     - bod 6/b
       Návrh na začlenenie Mesta Stará Ľubovňa do regionálnej energetickej agentúry PSK  
       v rámci programu „Inteligentná energia pre Európu„ a spolufinancovanie Mesta Stará 
       Ľubovňa na uvedenom programe.
  

 



    Hlasovanie za predložený program rokovania MsZ
    prítomných pri hlasovaní:   16 poslancov
    za hlasovalo:                        16 “ 
   proti:                                       0 “
    hlasovania sa zdržalo:            0 “  

    -  s c h v á l e n  é .

    K bodu č. 2

    Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie,  do ktorej boli   z v o l e n í :
     
    - Ing. Peter Sokol
    - Ing. Milan Kulik
    - MUDr. Jana Priputníková
      
    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   16 poslancov
    za hlasovalo:                       16 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    Za overovateľov zápisnice boli   u r č e n í :
 
    - Ing. Ján Krafčák
    - Milan Sivulka

    K bodu č. 3

    Vystúpenie občanov mesta.

    V tomto bode programu rokovania nevystúpil nikto z občanov mesta.

    K bodu č. 4

    Informáciu o príprave projektov v oblasti čerpania fondov z EÚ v nadväznosti na vydané, 
resp. pripravované výzvy národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 
predniesol vedúci odboru SIEČ Ing. Jozef Greizinger – písomne.

    Uviedol, že materiál je stále otvorený. Niektoré aktivity sa budú korigovať, dopĺňať a 
niektoré sa vypustia.  

    K bodu č. 5

    Diskusia.

    V rámci diskusie   v y s t ú p i l i :

    JUDr. Milan Knapík:
    - požadoval zakomponovať do materiálu „Rekonštrukciu domu č. 5 s pasážou na Nám. Sv. 



Mikuláša“.

    RNDr. Valent Jaržembovský:
    - pouvažovať nad prioritami,  pripraviť financie atď.. 

    Milan Benko:
    - skonštatoval, že na výstavbu IBV – rómska osada bola vytypovaná lokalita smerom na 
Jarabinu. Čo viedlo Mesto k rozhodnutiu, že predmetná výstavba sa má realizovať v lokalite 
Medzi Lipníkmi? 

    Odpovedal RNDr. Valent Jaržembovský:
    - obec Jarabina, Salaš u Franka, OV Slovenského zväzu záhradkárov atď. mali veľké výhrady 
k pôvodne vytypovanej lokalite. V súčasnosti je spracovaná štúdia na predmetnú výstavbu 
a uskutočnili sa predrokovania  s vlastníkmi pozemkov. Keďže životný štýl časti tejto minority 
je veľmi odlišný /v osobitnom zmysle slova/, núti nás vytvoriť osobitné zázemie života.

    Ing. Ján Sumilas:
    - mal námietky k vyčleneniu uvedenej lokality na výstavbu rómskej osady. Zároveň vyslovil 
obavy, či osada sa zaplní Rómami.
  
     RNDr. Valent Jaržembovský:
     - nie je dôvod pochybovať o tom, že výstavba IBV je potrebná a že domy nižšieho štandardu 
budú obsadené sociálne slabšími skupinami ľudí.   
     
    Ing. Viliam Oravec, CSc.:
    - skonštatoval, že triedne delenie je a bude aj v budúcnosti.
    
    Zdenek Dlugoš:
    - nezdieľal rovnaký názor, čo sa týka zástavby Ul. SNP rodinnými domami;
    - uskutoční sa verejná súťaž na výstavbu garáží na sídl. Východ?

    Milan Sivulka:
    - v akom štádiu je príprava výstavby obchodných centier Kaufland a Tesco?
    - je budova Zdravotného strediska na Mierovej ul.zisková?  Sú vyššie príjmy ako výdavky? 
    - aké prevádzkové náklady si vyžiada mobilná ľadová plocha?  

    Ing. Jozef Greizinger:
    -  príjmy zo vstupného by mali predbežne vykryť prevádzkové náklady na mobilnú ľadovú 
plochu.
   
    Ing. Pavol Gurega:
    -  skonštatoval, že mesto sa rozvíja, ak má firmy, bývanie, školy;
    -  vyjadril potrebu zredukovať čínske obchody v centre mesta;
    -  podotkol, že „Stacionár“ je mestská aktivita a preto by sa v súvislosti s realizáciou 
výstavby nemali spomínať súkromné firmy;
    - nesúhlasil s avizovaným presunom ZUŠ naspäť do pôvodných priestorov. Pri obhliadke 
budovy riaditeľ školy vyjadril spokojnosť s vytvorenými podmienkami. 

    
    JUDr. Milan Knapík:
    - uviedol, že predpokladom finančného krytia projektov je tvoriť prebytok v bežnom 
rozpočte mesta;
    - skonštatoval, že MESTO má vytvorený priestor na prijatie úveru a ak by k tomu 
nepristúpilo, bolo by to nesprávne rozhodnutie, keďže v zmysle rozpočtových pravidiel 



MESTO môže prijať úver, ak celková suma dlhu MESTA neprekročí 60% skutočných bežných 
príjmov  predchádzajúceho rozpočtového roka. Výška úveru MESTA činí 28 mil. Sk. MESTO 
môže bez problémov prijať ďalších cca 30 mil. Sk. V súčasnosti je najústretovejšia banková 
inštitúcia Dexia banka;
     - upozornil na skutočnosť, že niektorý majetok vo vlastníctve MESTA chátra. Navrhol jeho 
rozsiahlu údržbu alebo odpredaj. Zároveň skonštatoval, že imidž mesta povýšili aj súkromné 
firmy.  
     
    RNDr. Valent Jaržembovský:
     - uviedol, že materiál je rozsiahly a diskusia bohatá, preto navrhol vrátiť sa k tomuto bodu na 
ďalšom zasadnutí MsZ.  

    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní bodu č. 4 sa uznieslo nasledovne:

    a/ vzalo na vedomie predbežnú potrebu finančného krytia akčného plánu projektových 
a investičných aktivít Mesta Stará Ľubovňa v roku 2007 vo výške 29 385 000,– Sk. 
Finančné krytie sa predpokladá:
    - zo ŠFRB
    - úverom z bankovej inštitúcie
    - z finančných zdrojov MESTA

    b/ schválilo dokument „Stratégia prípravy a akčný plán projektových a investičných aktivít 
Mesta Stará Ľubovňa na roky 2007 – 2013“ s pripomienkami.  

    c/ odporučilo primátorovi mesta stanoviť priority pre realizáciu akčného plánu 
a finančného krytia akcií do konca roku 2007 a 2008 a následne predložiť na rokovanie 
najbližšieho MsZ na účely schválenia potrebnej výšky úveru.
  
    K bodu č. 6

    V rámci    r ô z n e h o   bolo prerokované:

    a/  Prezentáciu projektu „Multimediálne mestečko“  predniesli zástupcovia Vyššej školy 
biznisu z Noweho Saczu Marek Rogóz a Katarzyna Gielarowska – písomne.

    Ing. Peter Burian:
    - informoval, že niektoré slovenské firmy už vstúpili do tohto projektu;
    - idea je spojiť hranice a vízia powiatu  je tvoriť spoločné projekty v infraštruktúre.

    Ing. Viliam Oravec, CSc.:
    - aké výhody bude mať mesto po vstupe do uvedeného projektu?
        
    RNDr. Valent Jaržembovský:
    - je to ešte chaotické. Treba premýšľať do čoho ideme.

    Ing. Peter Sokol:
    - skonštatoval, že od 01. 01. 2008 po vstupe do Schengenu by sa mala zlepšiť kvalita ciest. 
Poľská strana mešká s dopravným prepojením Stará Ľubovňa - Muszyna 

    MsZ prezentáciu projektu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.

    b/  Návrh na začlenenie Mesta Stará Ľubovňa do regionálnej energetickej agentúry PSK 
v rámci programu „Inteligentná energia pre Európu“ a spolufinancovanie Mesta Stará Ľubovňa 
na  uvedenom programe predniesol Ing. Peter Burian – písomne. 



    MsZ schválilo začlenenie Mesta Stará Ľubovňa do regionálnej energetickej agentúry 
Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu „Inteligentná energia pre Európu“ 
a spolufinancovanie Mesta Stará Ľubovňa vo výške 3 125 EUR, čo predstavuje podiel 5%
z výšky spolufinancovania konečného príjemcu.

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   17 poslancov
    za hlasovalo:                       17 “ 
    proti:                                     0 “                                 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    K bodu č. 7 

    Poverený člen návrhovej komisie Ing. Peter Sokol predniesol návrh na uznesenie 
z II. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré bolo 
schválené.

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   17 poslancov 
    za hlasovalo:                       17 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “  

    K bodu č. 8

    Rokovanie II. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 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:

Ing. Ján Krafčák
Milan Sivulka

Zapísala: Anna Kmečová
 


