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

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

zo dňa 21. 02. 2008
                        _________________________________________________

    Otvorenie:   13.00 h
    Ukončenie:  17.20 h

    Prítomní podľa prezenčnej listiny:   36   
    - poslanci MsZ                                   19
    - ostatní prítomní                                17           

    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 doplnenie programu rokovania MsZ o nasledovné body: 

    - bod č. 1/a 
      Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Ing. Jána Sumilasa 

    - bod č. 1/b
      Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca MsZ JUDr. Rastislava Stašáka   

  1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
  2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
  3. Vystúpenie občanov mesta
  4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a vyhodnotenie interpelácie 
     poslancov

  5. Interpelácia poslancov
  6. Informácia o schválenom rozpočte MESTA, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
      organizácie VPS na rok 2008
  7. Informatívna správa o perspektívnom vývoji rozvojového programu mesta, výstavby 
      a údržby miestnych komunikácií na rok 2008
  8. Správa o vybavovaní sťažností, petícií a ostatných podaní občanov v roku 2007 
  9. Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za rok 2007
10. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta
11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa
12. R ô z n e :
     a/ Návrh Štatútu Mestskej polície v Starej Ľubovni
      b/ Návrh zmeny VZN č. 31 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí
      c/ Zámer MESTA na vybudovanie Metropolitnej optickej siete a nových e-služieb 
          v meste Stará Ľubovňa – doplňujúce informácie
      d/ Prehľad využívaných cien na účely predaja a nákupu pozemkov podľa uznesení MsZ  
          Stará Ľubovňa za obdobie rokov 1995 – 2007 

 



      e/ Žiadosť RNDr. Valenta Jaržembovského, bytom Stará Ľubovňa, Okružná 18 
          o zrušenie predkupného práva na odkúpený byt 
      f,/ Žiadosti o odpredaj a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností:
         - Peter Smandra, Letná 17, Stará Ľubovňa 
         - Mgr. Rudolf Žiak, Zimná 26, Stará Ľubovňa
         - Peter Šulík, Letná 30, Stará Ľubovňa
         - PhDr. Štefan Haščák, Zimná 12, Stará Ľubovňa
         - MUDr. Mária Hovanová, Mierová 76, Stará Ľubovňa
         - BUS KARPATY, spol. s r. o., Prešovská 5, Stará Ľubovňa
         - MARCUS REAL, s. r. o., Ferdiša Kostku 1, Bratislava
         - EUROtec, s. r. o., Továrenská 22, Stará Ľubovňa  
         - Michal Špes, Podsadek 6, Stará Ľubovňa
      g/ Návrh na zrušenie uznesenia MsZ  č. IV-M/2003, časť G/1 zo dňa 31. 07. 2003
      h/ Návrh na výkup pozemkov:
         - Ing. Anton Chabada, Na rovni 32/312, Ľubotín
         - František Oros, Zamoyského 31/801, Stará Ľubovňa 
         - Daniel Bednarčík, Prešovská 13, Stará Ľubovńa
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

    Hlasovanie za predložený program rokovania MsZ aj s doplnkami:
    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. 1/a

    Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Ing. Jána Sumilasa /VO č. 3 – KDH/ predložil primátor 
mesta RNDr. Valent Jaržembovský – písomne.

    Uviedol, že dôvodom vzdania sa mandátu poslanca MsZ Ing. Sumilasa je nástup do funkcie 
vedúceho daňového referátu MsÚ, čo je nezlučiteľné s funkciou poslanca MsZ.
    V treťom volebnom obvode ho nahradí nominant za KDH JUDr. Rastislav Stašák.

    Primátor mesta poďakoval odstupujúcemu poslancovi Ing. Jánovi Sumilasovi za pomerne 
krátke, ale aktívne pôsobenie v poslaneckom zbore. 

    Ing. Ján Sumilas poďakoval za dobrú atmosféru na zasadnutiach a pekné vzťahy medzi 
poslancami. Je to dobrý kolektív po odbornej a ľudskej stránke. Bude mi ľúto za ním. Zaželal 
veľa úspechov v ďalšej práci a rozumné rozhodnutia v prospech mesta. 

    MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Ing. Jána Sumilasa.

    K bodu č. 1/b

    Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca MsZ JUDr. Rastislava Stašáka.

    JUDr. Milan Knapík predniesol sľub poslanca MsZ a JUDr. Rastislav Stašák ho svojím 
podpisom potvrdil.

    MsZ konštatovalo, že náhradník – poslanec MsZ JUDr. Rastislav Stašák /volebný obvod č. 



03/ zložil zákonom predpísaný sľub poslanca MsZ.
     
    K bodu č. 2

    Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli  z v o l e n í :
    - Michal Petrilák
    - Milan Benko
    . Milan Sivulka
    
    Hlasovanie 
    prítomných pri hlasovaní:   17 poslancov
    za hlasovalo:                       17 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    Za overovateľov zápisnice boli  u r č e n í :
    - MUDr. Ján Laskovský
    - Ing. Ján Barilla

    K bodu č. 3

    Vystúpenie občanov mesta.

    V tomto bode programu rokovania nevystúpil nikto z občanov mesta Stará Ľubovňa.

    K bodu č. 4

    Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a vyhodnotenie interpelácie 
poslancov predniesla prednostka MsÚ PaedDr. Klaudia  Satkeová – písomne.

    Zároveň predniesla stanovisko spol. s r. o. Slobyterm Stará Ľubovňa k vystúpeniu občianky 
mesta Mgr. Boženy Stašenkovej na MsZ 29. 01. 2008 – viď prílohu.

    MsZ správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.

    K bodu č. 5

    V rámci   i n t e r p e l á c i e   poslancov vystúpili: 
    Pavol Jeleň:
    - požadoval nainštalovať bezpečnostnú kameru v Podsadku;    
    - navrhol prijať VZN k zákazu zgrupovania sa občanov, používania alkoholických nápojov 
      a fajčenia v centre mesta a na priestranstvách, ktoré sú najviac navštevované turistami;
    - tlmočil požiadavku občanov na Budovateľskej ul. na úpravu rozbahnenej cesty z dôvodu   
      stavebných prác;
    - tlmočil prosbu Štefana Lissýho o preriedenie stromoradia pred blokom „M“ a tiež 
      o skrátenia konárov stromov.
 
    PaedDr. Mgr. Milan Buk:
    - požadoval, aby pri vstupe do mesta v blízkosti cesty sa umiestnil billboard s nápisom  
      napr.: „Víta Vás mesto Stará Ľubovňa“;    
    - navrhol, aby budova bývalého Petrostavu na Popradskej ul. sa zrekonštruovala na  
      nájomné byty.

    Milan Benko:



    - poukázal na potrebu opravy dlažby na terase OD Družba okolo transformátora Vsl. 
       energetiky, keďže vykonané práce na sklonku roka 2007 vyšli nazmar a dlažba sa začala 
      rozpadávať /vyzvať VSE o opravu/; 
    - požadoval informácie o možnosti výstavby „priemyselného parku“ v meste;
    - zaujímal sa, akú čiastku dopláca MESTO na jedného žiaka ZUŠ, čo sa týka 
      prevádzkových nákladov; 
    - žiadal reagovať na uverejnený článok v ĽN ohľadom nesprávnej interpretácie, že 
      poslanci MsZ odvolávajú riaditeľov štátnej správy.
   
    PhDr. Edita Oláhová:
    - prosila o vyriešenie problému komunikácie za čínskom múrom a na Okružnej ul., ktorú 
      niektorí občania využívajú na prejazd autom;
    - informovala sa, či občan si môže objednať veľkoobjemový kontajner za poplatok, keď 
      likviduje z bytu veľké množstvo odpadu. 
 
    Ing. Pavol Gurega:
    - žiadal riešiť ozvučenie starého cintorína, keďže cez pohrebné obrady, najmä v zimnom  
      období a pri väčšom počte účastníkov pohrebu je terajšie ozvučenie nedostatočné alebo 
      žiadne. 

    Michal Petrilák:
    - prosil o možnosť osvetlenia parkoviska na Ul. 1. mája 7 /prechod ku ZŠ na Levočskej 
      ul./.

    MUDr. Jana Priputníková:
     - požadovala urýchliť riešenie vstupnej a parkovacej plochy pred Detskou neurologickou 
       ambulanciou na Sládkovičovej ul. so zabezpečením „dôstojného“ priestoru medzi 
       plánovanou stavbou zdravotného strediska  MUDr Hovanovej  a spomínanej ambulancie 
       so zabezpečením voľného bezbariérového vstupu. 

    Zdenek Dlugoš:
    - prosil oddelenie školstva MsÚ o zabezpečenie areálu Materskej školy na Tatranskej ul..  
      Celý areál je otvorený, neuzamknutý. Schádzajú sa tam skupiny mladých ľudí, ktorí ničia   
      majetok MŠ, hlučne sa zabávajú a neraz obťažujú aj občanov obytných domov na  
      Tatranskej ul.. Žiadal mestskú políciu o častejšiu kontrolu tejto lokality, najmä v piatok 
      a v sobotu večer;
    - tlmočil požiadavku občanov, ktorí majú pracovisko na Levočskej ul. a prechádzajú do 
      práce cez Štúrovu ul. dolu kopcom /okolo Slobytermu/ o riešenie prechodu touto 
      skratkou „verejným osvetlením“ /dvoma až troma svetlami/, ktorá je nebezpečná hlavne 
      v zimnom období.     

    MsZ interpeláciu poslancov vzalo na vedomie.

    K bodu č.  6

    Informáciu o schválenom rozpočte MESTA, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie VPS na rok 2008 predniesol vedúci ekonomického oddelenia Ing. Miroslav Srnka 
– písomne.

    MsZ informáciu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.

    K bodu č. 7



    Informatívnu správu o perspektívnom vývoji rozvojového programu mesta, výstavby 
a údržby miestnych komunikácií na rok 2008 predniesol Ing. arch. František Benko – 
písomne.

    MsZ informatívnu správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.

    K bodu č. 8

    Správu o vybavovaní sťažností, petícií a ostatných podaní občanov v roku 2007 predniesla 
Ing. Elena Rešetárová /ÚHK/ - písomne.

    MsZ správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu. 

    K bodu č. 9

    Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za rok 2007 predniesla 
Ing. Elena Rešetárová /ÚHK/ – písomne.

    MsZ správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.  

    K bodu č. 10

    Informatívnu správu o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta predniesol 
Ing. arch. František Benko – písomne. 

    MsZ informatívnu správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.
    
    K bodu č. 11

    Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa predniesol vedúci odboru SIEČ
Ing. Jozef Greizinger – písomne.

    MsZ prerokovaný bod vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.

    Primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský sa ospravedlnil z rokovania MsZ 
z dôvodu pracovnej cesty a  poveril vedením MsZ JUDr. Milana Knapíka.

    ROKOVANIE MsZ ĎALEJ VIEDOL ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA
    JUDr. MILAN KNAPÍK.
   
    K bodu č. 12

    V rámci   r ô z n e h o   bolo prerokované:
    
    a/ Návrh Štatútu Mestskej polície v Starej Ľubovni predniesol Mgr. Matej Zamkovský – 
písomne.

    MsZ schválilo  Štatút Mestskej polície v Starej Ľubovni v zmysle predloženého návrhu 
a s nasledovnou zmenou: 
    - ruší pôvodné znenie čl. II ods. 3 a nahrádza novým: „Náčelníka mestskej polície na návrh  
      primátora mesta schvaľuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo“.

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov



    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “   

    b/ Návrh zmeny VZN č. 31 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí 
predniesol Mgr. Matej Zamkovský – písomne.

    Uviedol, že novelizácia VZN č. 31 zmenou jednotlivých článkov sa javila ako nevhodná 
forma zmien, preto sa pristúpilo k vypracovaniu úplne nového znenia VZN o dotáciách.
    Vydaním nového VZN č. 44, ktoré nahradí pôvodné VZN č. 31 sa zjednodušia a sprehľadnia 
podmienky pre poskytovanie dotácií a ich zúčtovanie.     

    MsZ po prerokovaní uvedeného bodu zrušilo VZN č. 31 o poskytovaní dotácií a návratných 
finančných výpomocí v celom rozsahu /schválené uznesením MsZ č. XIII/2000 zo dňa 09. 11. 
2000/ a schválilo VZN č. 44 o poskytovaní dotácií v zmysle predloženého návrhu 
a s nasledovnými zmenami: 
    - v čl. VI ods. 2 za čiarkou doplniť: „z ktorého boli poskytnuté najneskôr do 31. 12.    
      príslušného kalendárneho roka, vrátane prípadného výnosu z tejto nevyčerpanej dotácie“; 
    - v čl. V ods 5 zmena termínu: „vyúčtovanie musí žiadateľ predložiť do 15. 12. príslušného 
      kalendárneho roka“ /pôvodný termín - do 15. 01. nasledujúceho kalendárneho roka/.

    Hlasovanie za zrušenie VZN č. 31
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “   

    Hlasovanie za schválenie VZN č. 44 aj so zmenami
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                        18 “
    proti:                                      0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:            0 “   

    c/ Zámer MESTA na vybudovanie Metropolitnej optickej siete a nových e-služieb v meste
Stará Ľubovňa – doplňujúce informácie predniesol Ing. Jozef Greizinger – písomne.

    MsZ schválilo materiál v zmysle predloženého návrhu, a to:

    - verejné obstarávanie na „Konzultačné služby pre projekt Metropolitná optická sieť v meste 
Stará Ľubovňa“, ktoré obsahujú vyhotovenie Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta 
Stará Ľubovňa, vyhotovenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Metropolitnej 
optickej siete v meste Stará Ľubovňa, vyhotovenie Dokumentácie pre verejné obstarávanie 
realizačného projektu a technicko-projektovej dokumentácie k projektu          Metropolitnej 
optickej siete v meste Stará Ľubovňa, vyhotovenie Dokumentácie pre verejné 
obstarávanie realizácie projektu Metropolitnej optickej siete v meste Stará Ľubovňa 
a vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre projekt Metropolitnej optickej siete 
v meste Stará Ľubovňa v súlade s Operačným programom informatizácie spoločnosti 
/OPIS/ - Prioritná os č. 3 Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v gescii riadiaceho 
orgánu Ministerstva financií SR; 
 
    - verejné obstarávanie na dodávateľa technicko-projektovej dokumentácie realizačného 
projektu „Metropolitnej optickej siete v meste Stará Ľubovňa“;
         
    - zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu „Metropolitnej 



optickej siete v meste Stará Ľubovňa“ vo výške 5% z celkových nákladov projektu.

    Hlasovanie 
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                        18 “
    proti:                                      0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:            0 “ 

    MsZ zároveň uložilo vedúcemu ekonomického oddelenia zakomponovať náklady súvisiace 
s projektom „Metropolitnej optickej siete v meste Stará Ľubovňa“ do úpravy rozpočtu  Mesta 
Stará Ľubovňa na rok 2008.  

    d/  Prehľad využívaných cien na účely predaja a nákupu pozemkov podľa uznesení MsZ 
Stará Ľubovňa za obdobie rokov 1995 – 2007 predniesol Bc. František Boleš  - písomne. 

    PhDr. Edita Oláhová:
    - ocenila, že sa spracoval takýto materiál. Mal by byť záväzný pre odpredaj pozemkov, aby 
sa zabránilo subjektívnemu hodnoteniu pozemkov.

    Bc. František Boleš:
    - poznamenal, že ak by sa materiál schválil ako záväzný, ceny pozemkov budú záväzné aj pre 
MESTO pri výkupe pozemkov.

    Ing. Viliam Oravec, CSc.:
    - pokiaľ ceny v jednotlivých lokalitách by mali byť záväzné, tak podľa jeho názoru len vo 
výnimočných prípadoch.

    JUDr. Milan Knapík:
    - skonštatoval, že materiál spĺňa účel, na ktorý bol spracovaný. Je to orientačný cenník.
    
    MsZ prerokovaný materiál vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.

    e/ Žiadosť RNDr. Valenta Jaržembovského, bytom Stará Ľubovňa, Okružná 18 o zrušenie 
predkupného práva na odkúpený byt predniesla PaedDr. Klaudia Satkeová – ústne.

    MsZ  súhlasilo  so  založením  bytu  č.12  na  Okružnej  ul.18,  súpisné  číslo  849  inému 
nadobúdateľovi ako Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti RNDr. Valenta Jaržembovského 
a manželky Mgr. Margity, bytom Stará Ľubovňa, Okružná 18 a so zrušením predkupného práva 
na odkúpený byt z dôvodu požiadania o hypotekárny úver. 

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    f/ Žiadosti o odpredaj a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností predniesol
 Bc. František Boleš – písomne.

    f1/ Žiadosti o odkúpenie časti pozemkov v zábere podľa novovypracovaného geometrického 
plánu na účely rozšírenia pozemkov k novostavbám rodinných domov  v lokalite pri 
Ľubovnianskej nemocnici v Starej Ľubovni, a to:
         - Petra Šulíka a manželky Ľudmily, 
            bytom Letná 30, Stará Ľubovňa, časť KN-E 1667/1 s výmerou cca 160 m2



         - Petra Smandru a manželky Heleny,
            bytom Letná 17, Stará Ľubovňa, časť KN-E 1667/1 s výmerou cca 110 m2
         - Mgr. Rudolfa Žiaka a manželky Janky, 
            bytom Zimná 26, Stará Ľubovňa, časť KN-E 1667/1 s výmerou cca 120 m2.

    MsZ schválilo odpredaj časti pozemkov v zmysle odporúčania MsR za cenu
800,– Sk/m2  s podmienkou, že menovaní v prvom rade odpredajú časť pozemkov p. č. KN-C 
2617/12,  KN-C  2617/15  a KN-C  2617/33  s výmerou  potrebnou  na  rozšírenie  miestnej 
komunikácie na Štúrovej ul. podľa novovypracovaného geometrického plánu.
    
    Hlasovanie za cenu 800,– Sk/m2 aj s podmienkou
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “ 
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    f2/ Žiadosť  PhDr. Štefana Haščáka a manželky Mgr. Márie, bytom Stará Ľubovňa, Zimná 12 
o odkúpenie pozemku,  a to p. č. KN-C 3015/373 - ostatné plochy s výmerou 171 m2 podľa 
geometrického plánu č. 2/2008 na účely rozšírenia záhrady k rodinnému domu.

    Predkladateľ informoval, že MsR odporučila odpredať pozemok za cenu 80,– Sk/m2.

    Milan Benko:
    - poznamenal, že za uvedenú cenu sa odpredávali preluky. 
    - podal návrh na odpredaj pozemku za cenu 120,– Sk/m2.

    Hlasovanie za cenu 120,– Sk/m2
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       15 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržali:            3 “
    
    -  s c h v á l e n é .

    f3/  Žiadosť  MUDr.  Márie  Hovanovej,  bytom Stará  Ľubovňa,  Mierová  76  o odkúpenie 
pozemku,  a to  p.  č.  KN-C  863/33  s výmerou  223  m2  zameraného  geometrickým  plánom 
č. 11/2008 na účely výstavby polyfunkčného domu so zdravotníckymi službami.

    Predkladateľ informoval, že MsR odporučila odpredať pozemok za cenu 970,– Sk/m2  

    Hlasovanie za cenu 970,– Sk/m2
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:           0 “
    
    -  s c h v á l e n é . 

    f4/  Návrh  na  zámenu  pozemkov  medzi  BUS KARPATY,  spol.  s r.o.,  Stará  Ľubovňa, 
Prešovská 5 a Mestom Stará Ľubovňa nasledovne:
           - predmetom zámeny zo strany BUS KARPATY, spol. s r.o. je pozemok p. č. KN-C 
             641/1 na Prešovskej ul., ktorý je v súčasnosti využívaný na verejné účely ako    
             chodník  so zeleňou,

 - predmetom zámeny zo strany Mesta Stará Ľubovňa budú pozemky v lokalite Pod 



   štokom.
             Ide o časť pozemku, na ktorom sa realizuje výstavba rybníka pri rieke Poprad.
             Zámenu pozemkov realizovať v pomere 1:10, kde je zohľadnená cenová relácia    
             pozemkov druhom pozemkov – poľnohospodárske pozemky – zastavané plochy 
             a nádvoria. 

       Zámenu realizovať na základe geodetického zamerania dotknutých pozemkov.
    Milan Benko:
    - nesúhlasil so zámenou pozemkov;
    - poukázal, že na Levočskej ul. je chodník iba z jednej strany cesty a prečo na Prešovskej 
ul. musia byť chodníky z oboch strán.  

    Ing. Pavol Gurega:
    - skonštatoval, že chodník na Prešovskej ul. je potrebný.

    Pavol Jeleň:
    - uviedol, že MESTO môže len uvítať predmetnú zámenu. Občania chodník postrádajú. Ulica 
je frekventovaná aj mládežou /POWER CLUB atď./. 

    Milan Sivulka:
    - upozornil, že chodník má význam aj z bezpečnostného hľadiska. Môže dôjsť k dopravnej 
nehode a budú nás trápiť výčitky, že máme na tom podiel aj my.;
    - súhlasil s navrhovanou zámenou.

    Michal Petrilák:
    -  podal  sprostredkovanú informáciu,  že  k rybníku bude mať prístup široká verejnosť aj 
napriek tomu, že areál bude oplotený.  
 
    Ing. Viliam Oravec, CSc.:
    -  podal  návrh,  aby  zámena  pozemkov  sa  realizovala  v pomere  1:5,  keďže  spoločnosť 
vykonáva podnikateľskú činnosť.
    
    JUDr. Milan Knapík:
    -  vzhľadom na nejednotnosť názorov,  navrhol  stiahnuť  bod z rokovania MsZ a poveriť 
zodpovedného  pracovníka  MESTA  rokovať  so  zástupcami  spol.  s r.  o.  BUS  KARPATY 
o zámene pozemkov v pomere 1:5.
    
    MsZ súhlasilo s návrhom  stiahnuť bod z rokovania MsZ a poverilo primátora mesta 
rokovať  so  spol.  s r.  o.  BUS  KARPATY  vo  veci  zámeny  pozemkov  s Mestom  Stará 
Ľubovňa v pomere cca 1:5.

    f5/ Žiadosť spol. s r. o. MARCUS REAL so sídlom Bratislava, Ferdiša Kostku 1 o odkúpenie 
pozemkov, a to p. č. KN-C 1161/4 s výmerou 195 m2, KN-C 1161/15 s výmerou 46 m2 a KN-
C  1161/16  s výmerou  297  m2,  celkom  s výmerou  538  m2  podľa  novovypracovaného 
geometrického plánu č. 16/2008 na účely výstavby polyfunkčného objektu pri OD-Rozvoj.

    Predkladateľ informoval, že MsR odporučila odporedať pozemky za cenu 1000,– Sk/m2.
    
    Pavol Jeleň:
    - súhlasil s odpredajom pozemkov na vyššie uvedený účel.;
    - skonštatoval,,  že nie je to veľký záber zelene a budova OD Rozvoj sa zveľadí.
    
    JUDr. Milan Knapík:
    - poznamenal, že oživí to pešiu zónu.  Nevidí dôvod brániť tejto aktivite.



    
    Hlasovanie za cenu 1000,– Sk/m2.
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    -  s c h v á l e n é .

    f6/ Žiadosť spol..s r. o. MARCUS REAL so sídlom Bratislava, Ferdiša Kostku 1 o prenájom 
pozemku p. č. KN-C 1142/13 s výmerou 1082 m2 na účely výstavby verejného parkoviska .

    MsZ  schválilo prenájom pozemku za 1EUR/rok na obdobie 30 rokov bez predkupného 
práva. 

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    f7/ Žiadosť spol. s r. o. EUROtec, Stará Ľubovňa, Továrenská 22 o odkúpenie pozemkov 
v zábere podľa novovypracovaného geometrického plánu odčlenením časti pozemkov p. č. KN-
C 2837/1 a KN-C 2838/1 v potrebnom zábere na účely výstavby  krytej tenisovej haly. 

    Predkladateľ uviedol, že MsR nenavrhla cenu pozemku, nakoľko nebolo im známe, ako je 
pozemok zaťažený inžinierskymi sieťami.

    JUDr. Milan Knapík:
    - poznamenal, že MsR  predložený zámer akceptovala.

    MUDr. Jana Priputníková:
    - požadovala, aby na predmetnom pozemku sa vybudovalo namiesto tenisovej haly ihrisko..
    
    Michal Petrilák:
    - mal výhrady k výstavbe krytej tenisovej haly, ale súhlasil by snáď s výstavbou tenisových 
kurtov.
    
    Milan Sivulka:
    - podotkol, že predmetná žiadosť nebola prerokovaná v komisii výstavby pri MsZ.

    JUDr. Milan Knapík:
     - vzhľadom na vznesené pripomienky podal návrh na stiahnutie bodu z programu rokovania 
MsZ.

    MsZ súhlasilo so stiahnutím bodu z rokovania MsZ a žiadalo  predložiť komisii výstavby, 
územného  a regionálneho  rozvoja  pri  MsZ  návrh  projektovej  štúdie  firmy  EUROtec  na 
výstavbu krytej tenisovej haly na účely posúdenia možnosti jej realizácie.  

    f8/ Žiadosť Michala Špesa a manželky Márie, bytom Stará Ľubovňa, Podsadek 6 o 
odkúpenie časti pozemku, a to p. č. KN-E 1-6792/1 - orná pôda, diel 1 s výmerou 53 m2
k p. č. KN-C 1943/55 a diel 2 s  výmerou 31 m2 k p. č. KN-C 1662 podľa geometrického plánu 
č. 153/2007 na účely majetkovoprávneho vyrovnania  



    Predkladateľ informoval, že predmetná žiadosť sa opätovne prerokováva z dôvodu nového 
zamerania  pozemkov.  MsR  odporučila  odpredať  pozemok  za  cenu  80,–  Sk/m2  a  zároveň 
súhlasila so zrušením pôvodného uznesenia.

    g/ Návrh na zrušenie uznesenia MsZ zo dňa 31. 07. 2003, č. IV-M/2003, G/1 – trvá na 
pôvodnej cene odpredaného pozemku /150,– Sk/m2/, a to p. č. 6792 – neknihovaná   parcela  k. 
ú. Stará Ľubovňa, diel 8 o výmere 16 m2 pričlenený k p. č. KN 1662 a diel 9 k novovytvorenej 
parcele č. KN 1943/41 o výmere 56 m2 – vodné plochy pre nadobúdateľa 
Michala Špesa  a manželku Máriu, bytom Stará Ľubovňa, Podsadek 6/755.  

    Hlasovanie k bodu g/ 
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 
    hlasovania sa zdržalo:           0 

    -  s c h v á l e n é .
                                                       
    Hlasovanie k bodu f8/ - odpredaj pozemku za cenu 80,-- Sk/m2
    prítomných pri hlasovaní:    18 poslancov
    za hlasovalo:                         18 “ 
    proti:                                       0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:             0 “ 
    
    -  s c h v á l e n é . 
 
    h/ Návrh na odkúpenie častí pozemkov od vlastníkov:
        - Ing. Antona Chabadu a manželky Márie, Ľubotín, Na rovni 32/312,

 časť p. č. KN-C 640/18        
       - Františka Orosa, Stará Ľubovňa, Zamoyského 31/801,
         časť p. č. KN-C 640/17

  - Daniela Bednarčíka a manželky Aleny, Stará Ľubovňa, Prešovská 13,
          časť p. č. KN-C 640/2 
        v potrebnej výmere na účely zriadenia chodníka predniesol Bc. František Boleš – 
        písomne.

    Predkladateľ informoval, že uvedený bod programu rokovania má nadväznosť na bod f4/ a 
tento bol  stiahnutý z programu rokovania MsZ. 

    Vzhľadom na  uvedenú skutočnosť  predsedajúci  JUDr.  Milan Knapík  stiahol  bod h// 
z programu rokovania MsZ.     
    
    K bodu č. 13

  Poverený  člen  návrhovej  komisie  Michal  Petrilák  predniesol  návrh  na  uznesenie  z IX. 
zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré bolo schválené.     

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       19 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:           0 “ 
       



    K bodu č. 14

    Rokovanie IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni ukončil zástupca
primátora mesta JUDr. Milan Knapík, ktorý poďakoval prítomným za účasť na rokovaní.

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

  
         
     

  

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Ján Laskovský

Ing. Ján Barilla

Zapísala:  Anna Kmečová
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