
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

19. 06. 2008
                           ________________________________________________  

    Otvorenie:    13.00 h
    Ukončenie:   19.30 h

    Prítomní podľa prezenčnej listiny:   37 
    - poslanci MsZ                                   19 
    - ostatní prítomní                                18      

    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 programu rokovania mestského zastupiteľstva:

  1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
  2. Voľba návrhovej, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  3. Vystúpenie občanov mesta
  4. Správa o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a vyhodnotenie  
      interpelácie poslancov
  5. Interpelácia poslancov
  6. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa 
      za rok 2007
  7. Aktuálne otázky riešenia problematiky životného prostredia v meste Stará Ľubovňa
  8. Správa o príprave na letnú turistickú sezónu 2008 v meste Stará Ľubovňa
  9. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2008 
10. Plány práce MsR, MsZ, komisií MsZ a kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2008 
11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa – aktualizácia k 06. 06. 2008
12. R ô z n e : 
      a/ Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií 
          na rok 2008
      b/ Návrh zmeny rozpočtu MESTA, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie   
          VPS na rok 2008
      c/ Návrh plánu Mesta Stará Ľubovňa na zavedenie EURA 
      d/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu MESTA, rozpočtových organizácií 
          a príspevkovej organizácie VPS na rok 2008
      e/ Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k zmene rozpočtu MESTA, rozpočtových 
          organizácií, príspevkovej organizácie VPS na rok 2008 a k plánu Mesta Stará Ľubovňa  
          na zavedenie EURA
      f/ Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2008 – II. etapa v zmysle VZN č. 44 
      g/ Návrh na vyhlásenie súťaže a súťažných podmienok na predaj bytov v meste Stará 
          Ľubovňa
      h/ Návrh na odpredaj mestských bytov doterajším nájomníkom
      i/ Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie o súhlas k zriadeniu 

 



         Základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni, školského 
         klubu detí a zariadenia školského stravovania
      j/ Návrh na revitalizáciu detských ihrísk na území mesta v roku 2008 – II. alternatíva  
      k/ Informatívna správa o priebehu zabezpečovania informačného systému v meste Stará 
          Ľubovňa
      l/ Žiadosť Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Štúrova ul. 3, Stará Ľubovňa o odkúpenie 
         vybavenia interiéru Školskej jedálne – školského stravovacieho zariadenia 
    m/ Návrh na zmenu a doplnenie komisií pri MsZ
     n/ Návrh na zrušenie uznesenia MsZ zo dňa 29. 01. 2008, č. III-M/2008 bod B/120
         v plnom znení
     o/ Návrh na poskytnutie dotácie ZO OZ polície v Starej Ľubovni na zakúpenie výpočtovej 
         techniky
     p/ Voľba hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa 
     r/ Žiadosti o odpredaj a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností: 
         - MARCUS REAL, s. r. o., Ferdiša Kostku 1, Bratislava 
         - RBG Slovakia, s. r. o., Budovateľská 10, Stará Ľubovňa 
         - Miroslav Matviak, Mýtna 7, Stará Ľubovňa
         - Matúš Simoník, Forbasy 121 
         - Helena Salamonová, Jarmočná 27, Stará Ľubovňa 
         - Emília Koterbová, Okružná 30, Stará Ľubovňa 
         - Mirabel, spol. s r. o., Levočská 29, Stará Ľubovňa 
         - MUDr. Anton Križalkovič, Mierová 10, Stará Ľubovňa 
         - Milan Rinkovský, Lipová 36, Stará Ľubovňa 
         - EUROtec, spol. s r. o., Továrenská 22, Stará Ľubovňa 
         - Dana Dunková, Podsadek 117 
         - Pavol Jeleň, Štúrova 10, Stará Ľubovňa 
         - Ing. Alfréd Schneider, Štúrova 13, Stará Ľubovňa 
         - Kunikunda Kmečová, Nová Ľubovňa 51 
         - Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa 
         - Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa 
         - Anna Nováková, 17. novembra 136, Prešov
         - Odpredaj garáží – plnenie podmienok verejnej ponuky a vyhlásenie 2. kola verejnej 
            ponuky                                                                                
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

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

    V   r ô z n o m : bod 12/r 
                    - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyová 17, Bratislava

                              - Tesla Stará Ľubovňa, Továrenská 13
                              - Zuzana Dorogiová, Azovská 1, Bratislava 
                                 

                              bod 12/s
                    - Príprava a spolufinancovanie projektu „Integrovaný systém nakladania 
                     s odpadmi“ 

                               bod 12/t
                     - Návrh na zmenu VZN č. 33                                        

                               bod 12/u – návrh podal poslanec MsZ Pavol Jeleň 



                               - Návrh na zvýšenie platu primátora mesta s platnosťou od 01. 06. 2008

    Hlasovanie za predložený program rokovania MsZ aj s doplnenými bodmi
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    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 a volebnej komisie, do ktorých boli     
z v o l e n í : 

    Návrhová komisia: 
    - MUDr. Marta Benková
    - JUDr. Rastislav Stašák 
    - PaedDr. Mgr. Milan Buk  
   
    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   18 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:          0 “

    Volebná komisia: 
    - Ing. Pavol Gurega   
    - Milan Sivulka
    - MUDr. Ján Laskovský 

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

    Za overovateľov zápisnice boli   u r č e n í : 
     - JUDr. Milan Knapík 
     - Ing. Peter Sokol 

    K bodu č. 3 

    Vystúpenie občanov mesta. 

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

    K bodu č. 4 

    Správu o plnení uznesenia z  predchádzajúceho zasadnutia MsZ a vyhodnotenie interpelácie 
poslancov predniesla prednostka MsÚ PaedDr. Klaudia Satkeová – písomne. 

    MsZ správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu. 



    K bodu č. 5 

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

    Pavol Jeleň požadoval:
   - opraviť cestu – položiť nový koberec na Mýtnej ul. pri domoch p. Drobňáka,  p. Fuchsa 
atď.; 
    - za blokom Liptov zabezpečiť sedačky na hojdačkách /prísľub bol daný už pred rokom/;
    - postaviť detské dopravné ihrisko; 
    - rokovať so zástupcami kynologického klubu, aby pripravili ukážkovú psiu dráhu         
a vychádzkový park, vrátane košov na psie exkrementy a umožnili aj nečlenom klubu   
navštevovať parky. Pokúsiť sa s nimi dohodnúť, aby vytvorili kynologické hliadky za 
účelom  upozornenia majiteľov psov na porušenie nariadenia MsZ. Mesto by im mohlo   
za túto spoločensko-prospešnú činnosť zabezpečiť lepšie materiálno-technické vybavenie.  

    Milan Benko požadoval:
    - prehodnotiť umiestnenie dopravnej značky pri Zdravotnom stredisku na Mierovej ul.;
    - prijať VZN o predkupnom práve MESTA pri odpredaji pozemkov;    
    - rozšíriť verejné osvetlenie v Podsadku k rodinným domom Dobiášova a spol.;   
    - opraviť cestu na Mýtnej ul. pri dome p. Drobňáka;     
    - umiestniť tabule s označením ulíc v meste;    
    - prehodnotiť napojenie kanalizácie v Podsadku.   

    Ing. Ján Barilla: 
    - tlmočil požiadavku obyvateľov sídliska, aby spoločnosť EKOS zabezpečujúca údržbu 
verejnej zelene, zabezpečila po pokosení trávy súčasne aj jej zber, aby vysušená tráva sa 
neroznosila  po chodníkoch, vestibuloch  a po daždi sa nesplavovala do kanalizačných šachiet.

    PhDr. Edita Oláhová:
    - informovala sa, aká je situácia s lavičkami na sídlisku Západ, najmä na Okružnej ul.. Ako 
sa to bude riešiť? 

    Ing. Pavol Gurega požadoval:
    - spracovať informáciu o výške nájomného pre jednotlivé subjekty; 
    - riešiť garáže na sídlisku Východ z pohľadu ceny /cena pozemku ako za stavebný pozemok 
+ infraštruktúra/; 
    - spracovať správu o poplatku za odpad subjektmi na území mesta a zvlášť v prenajatých 
mestských priestoroch; 
    - riešiť problematiku vysokých koeficientov na odber vody /rozdiel medzi vodomermi v byte 
a hlavným vodomerom/.
    
    MUDr. Anton Križalkovič požadoval: 
    - vybudovať kanalizáciu a zabezpečiť odvodnenie obytného domu na Mierovej ul. 8, 10, 12 
z vnútornej strany. Voda steká od zdravotného strediska pred bytovku, pretože nie je 
zabezpečený odvodový kanál. Po daždi voda stojí pred bytovkou a zápach sa šíri do bytov.
Voda pretiekla už aj do pivníc a výťahovej šachty. Takýto stav trvá už 20 rokov. 

    MsZ interpeláciu poslancov vzalo na vedomie. 

    K bodu č. 6 



    Informatívnu správu o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za rok 
2007 predniesol náčelník MsP Oskár Ščigulinský – písomne. 

    Zdenek Dlugoš:
    - požadoval, aby mestská polícia v letnom období častejšie vykonávala obchôdzky na 
parkoviskách pri obchodných centrách LIDL a BILLA z dôvodu obťažovania a vyhrážania sa 
turistom deťmi zo sociálne slabších rodín; 
    - navrhol spojiť služby štátnej a mestskej polície.       
    
    Milan Benko:
    - informoval sa, či mestská polícia má oprávnenie zisťovať u vodičov požitie alkoholických 
nápojov alebo iných omamných látok. 
    
    Odpovedal Oskár Ščigulinský, náčelník MsP:
    - kontrolujeme iba mládež, ale máme oprávnenie zisťovať požitie alkoholických nápojov aj 
u dospelých. Túto činnosť doposiaľ nevykonávame, nakoľko nedisponujeme takýmto 
prístrojom. Je potrebné ho zakúpiť;  
    - spoločný výkon služieb sa neosvedčil. Každý si musí riešiť svoje problémy. Spolupráca je 
iba v doprave.   

    PhDr. Edita Oláhová:
    - tlmočila prosbu riaditeľa gymnázia o častejšie obchôdzky objektu školy z dôvodu  vlámania 
sa vandalov do budovy a jej následného devastovania. 
   
    Ing. Viliam Oravec, CSc.: 
    - požadoval, aby MESTO venovalo zvláštnu pozornosť objektu OD Družba z hľadiska jeho 
súčasného stavu. 
    
    Michal Petrilák:
    - poukázal, že na sídl. Západ parkujú autá na trávnatých plochách. Požadoval problém riešiť 
vyššou sankciou; 
    

    Ing. Peter Sokol:
    - je to o ľuďoch a peniazoch. Zvážiť riešenie situácie napr. aj posilnením stavu mestských 
policajtov.  
    
    Milan Sivulka: 
    - požadoval, aby mestská polícia robila pochôdzky na sídliskách najmä v popoludňajších 
a večerných hodinách; 
    - upozornil na venčenie psov na detských ihriskách a tým aj na ich znehodnotenie. 
 
    RNDr. Valent Jaržembovský:
    - štátna polícia čaká na zvýšenie stavu policajtov. Ak sa im vyskytne problém, hliadka je  na 
niekoľko hodín paralyzovaná. Situáciu bude riešiť vedenie Mesta. 

    MsZ správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu. 

    K bodu č. 7  

    Aktuálne otázky riešenia problematiky životného prostredia v meste Stará Ľubovňa 
predniesol vedúci oddelenia investícií, ÚP, SP a ŽP Ing. arch. František Benko – písomne.

    MsZ prerokovaný materiál vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu.



    K bodu č. 8 

    Správu o príprave na letnú turistickú sezónu 2008 a vývoji podnikateľskej činnosti v meste 
Stará Ľubovňa predniesol vedúci ekonomického oddelenia Ing. Miroslav Srnka – písomne. 

    MsZ správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu. 

    K bodu č. 9 

    Informatívnu správu o príprave Kultúrneho leta 2008 predniesla vedúca oddelenia kultúry 
PaedDr. Eva Kollárová – písomne. 

    MsZ správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu. 

    K bodu č. 10 

    Návrh plánov práce MsR, MsZ, komisií MsZ a kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2008 
predniesla prednostka MsÚ PaedDr. Klaudia Satkeová – písomne.   

    MsZ schválilo plány práce MsZ, komisií MsZ a kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2008 
v zmysle predloženého návrhu a zároveň vzalo na vedomie plány práce mestskej rady na II. 
polrok 2008 v zmysle predloženého návrhu – schválené MsR 10. 06. 2008. 

    K bodu č. 11 

    Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa – aktualizácia k 06. 06. 2008 predniesol 
vedúci odboru SIaEČ Ing. Jozef Greizinger – písomne.  

    MsZ rozbor projektových aktivít vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu. 

    K bodu č. 12

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

    a/ Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na 
rok 2008 predniesol Ing. arch. František Benko – písomne.  

    Zdenek Dlugoš:
     - zaujímal sa, v akom štádiu je príprava asfaltovania komunikácií v lokalite pri kotolni 
K-3 medzi garážami. 

    Odpovedal Ing. arch František Benko,: 
    - oddelenie investícií MsÚ zaslalo vlastníkom garáží výzvy vo veci spolufinancovania  
uvedenej akcie. Z cca 300 výziev sa vrátilo so súhlasným stanoviskom 60.     

    RNDr. Valent Jaržembovský: 
    - vytypovať z radov občanov tých, ktorí sú autoritou a ktorí by boli ochotní navštíviť  tých 
vlastníkov garáží, ktorí sa ešte nevyjadrili k uvedenej záležitosti. 

    MsZ schválilo prerokovaný materiál v zmysle predloženého návrhu. 

    b/ Návrh zmeny rozpočtu MESTA, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
VPS na rok 2008 predniesol Ing. Miroslav Srnka – písomne. 



    c/ Návrh plánu Mesta Stará Ľubovňa na zavedenie EURA predniesol Ing. Miroslav Srnka – 
písomne. 

    d/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu MESTA, rozpočtových organizácií a 
príspevkovej organizácie VPS na rok 2008 predniesla Ing. Marta Oravcová – písomne. 

    V súvislosti so žiadosťou spol. s r. o. Slobyterm o poskytnutie pôžičky uviedla, že bolo by 
správne, ak by spoločnosť najskôr vrátila časť pôžičky poskytnutej v predchádzajúcom 
volebnom období vo výške 500 tis. Sk a až následne požiadala o ďalšiu návratnú finančnú 
výpomoc na rok 2008 vo výške 1 500 000,– Sk

    Ing. Ján Orlovský, riaditeľ spol. s r. o. Slobyterm:
    - reagoval na vyjadrenie HKM tým, že to pociťuje ako krivdu zo strany kontrolórky. 

    Ing. Marta Oravcová:
    - uviedla, že jej vyjadrenie nebolo správne pochopené p. riaditeľom. Požadovala iba splniť 
podmienku zachovania postupnosti, t. j. najskôr vrátiť pôžičku vo výške 500 tis. Sk a až 
následne požiadať o ďalšiu výpomoc.  
 
    e/ Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k zmene rozpočtu MESTA, rozpočtových 
organizácií, príspevkovej organizácie VPS na rok 2008 a k plánu Mesta Stará Ľubovňa na 
zavedenie EURA predniesol JUDr. Milan Knapík – písomne. 

    K bodu č. 12/b
    MsZ schválilo: 
    -  zmenu rozpočtu MESTA, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 
2008;  
    -  bezúročnú návratnú finančnú výpomoc obchodnej spoločnosti  Slobyterm,   spol. s r.  o. 
Stará  Ľubovňa  vo  výške  1 500 000,–  Sk  z Fondu  rozvoja  mesta  na  účely  vrátenia 
preplatkov  občanom  z  ročného  vyúčtovania  dodávok  tepla,  TÚ  a ostatných  služieb 
spojených s bývaním za rok 2007 so záväzkom vrátenia pôžičky do 31. augusta 2008. 
    
    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       19 “ 
    proti:                                     0“
    hlasovania sa zdržalo:           0“

    K bodu č. 12/c
    MsZ prerokovaný materiál schválilo v zmysle predloženého návrhu.  

    K bodu č. 12/d
    MsZ stanovisko HKM vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu a zároveň .
odporučilo primátorovi mesta  preveriť vrátenie časti návratnej finančnej výpomoci 
poskytnutej spol. s r. o. Slobyterm  v predchádzajúcom volebnom období vo výške 
500 000,– Sk.

    K bodu č, 12/e
    MsZ stanovisko FEK vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu. 

    f/ Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2008 – II. etapa v zmysle VZN č. 44 predniesla 
PaedDr. Eva Kollárová – písomne. 



    MUDr. Jana Priputníková: 
    - požadovala informovať, na aký účel použije MFK Goral dotáciu vo výške 1 500 tis. Sk 
     
    Odpovedal RNDr. Valent Jaržembovský: 
    - na krytie činnosti MFK /prevádzka, mzdy/; 
    - II. ligu chceme tiež dôstojne hrať.  

    JUDr. Rastislav Stašák:
     - zaujímalo ho, aká je koncepcia FK. Prečo investujeme peniaze do cudzích hráčov a pritom 
naši talentovaní hráči hrajú vonku. Zastúpenie domácich hráčov v mužstve musí mať väčšinu. 
Alebo pre FK je jednoduchšie kúpiť hráča? 

    JUDr. Milan Knapík:
    - informoval, že došlo k fúzii Junošportu a MFK. Futbalový klub má filozofiu, že
v mužstve má byť väčšinové zastúpenie domácich hráčov. Klub stiahne 5 hráčov zvonku do 
Starej Ľubovne. Ak budú hrať naši chlapci, účasť na štadióne bude väčšia. Vedenie futbalu 
bude sledovať  prácu Junošportu, najmä tréningový proces. Záleží nám na tom, aby MESTO 
vychovalo mladých talentovaných futbalistov. 
  
    
    Ing. Ján Barilla: 
    - skonštatoval, že nikto nedokáže to, čo urobil pán Šulík pre futbal. Predpokladá, že v blízkej 
budúcnosti mužstvo napokon skončí v IV. lige. 

    Ing. Pavol Gurega: 
    - futbal je športovým fenoménom Ľubovne. Je potrebné športové hodnoty posunúť inde. 
    - volejbalisti by mohli hrať aj vyššiu súťaž, ak by mali vyššiu dotáciu; 
    - navrhol znížiť dotáciu MFK o 100 tis. Sk, t. j. na 1 400 tis. Sk a prideliť ich VKM. 

    Ing. Peter Sokol:
    - buďme realisti. Navrhnutá suma pre FK nie je vysoká. Iné mestá investujú oveľa viac do 
futbalu. Podporme aj volejbal, ale z iných zdrojov. 

    Milan Benko: 
    - VKM platí nájom za športovú halu ročne cca 200 tis. Sk a len malá čiastka z dotácie ostane 
na činnosť volejbalu. Požiadal MESTO, aby finančne pomohlo aj volejbalu.        
    
    Milan Sivulka:
    - VKM budeme riešiť, ak to bude aktuálne
    
    RNDr. Valent Jaržembovský:
    - ubezpečil, že volejbal nájde podporu MESTA. Riešiť sa bude v priebehu roka. 

    Ing.  Pavol Gurega: 
    - stiahol pôvodný návrh na zníženie dotácie pre FK o 100 tis. Sk 
    - podal nový návrh na zníženie dotácie pre FK o 50 tis. Sk a navýšenie dotácie pre VKM 
o 50 tis. Sk.    

    Hlasovanie za zníženie dotácie MFK o 50 tis. sk
                        a navýšenie dotácie VKM o 50 tis. sk 
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       14 “
    proti:                                     0 “



    hlasovania sa zdržalo:           5 “ 

    -  s c h v á l e n é .
   
    MUDr. Marta Benková: 
    - požiadala o navýšenie dotácie pre kynologický klub o 7 tis. Sk. 
    
    RNDr. Valent Jaržembovský: 
    - požiadavka bude riešená z limitu primátora mesta.

    MsZ schválilo dotácie na rok 2008 nad 50 tis. Sk – II. etapa v zmysle VZN č. 44 nasledovne: 
    - MFK Goral                        1 450 000,– Sk
    - ŠKM                                    114 000,– Sk
    - VKM                                    120 000,– Sk  
    - Pravoslávnej obci                 100 000,– Sk
    - Domu sv. Anny                    500 000,– Sk 
    
    a zároveň     

    vzalo na vedomie dotácie na rok 2008 do 50 tis. Sk – II. etapa v zmysle VZN č. 44 a 
predloženého materiálu – schválené MsR 10. 06. 2008.
   
    Hlasovanie 
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       19 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:           0 “ 
   
    g/ Návrh na vyhlásenie súťaže a súťažných podmienok na predaj bytov v meste Stará 
Ľubovňa predniesla PaedDr. Eva Kollárová – písomne.

    MsZ schválilo vyhlásenie súťaže na predaj bytov v meste Stará Ľubovňa v zmysle
predloženého návrhu nasledovne - cena pozemku 150,– Sk/m2 a minimálna cena bytov:

    - 2-izbový byt č. 5a o podlahovej ploche 56,13 m2, pivnica 5,59 m2, nachádzajúci sa na 
      II. podlaží na Budovateľskej ul. 482/15, Stará Ľubovňa - minimálna cena bytu      
      s pozemkom 600 000,– Sk;

    - 2-izbový byt č. 106 o podlahovej ploche 43,56 m2, pivnica 1,50 m2, nachádzajúci  sa na 
      II. podlaží na Levočskej ul. 372/38, Stará Ľubovňa – minimálna cena bytu s pozemkom 
      380 000,– Sk.           

    h/ Návrh na odpredaj mestských bytov doterajším nájomníkom predniesla PaedDr. Eva 
Kollárová – písomne.
    
    MsZ schválilo odpredaj mestských bytov doterajším nájomníkom v zmysle predloženého 
návrhu, a to: 
    - Daši Kravčákovej,    Sládkovičova ul. 11, Stará Ľubovňa
    - Antonovi Bizubovi,  Sládkovičova ul. 7,   Stará Ľubovňa
    - Mgr. Jane Betkovej, Tatranská ul. 12,       Stará Ľubovňa      

    i/ Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie o súhlas k zriadeniu 
Základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni, školského klubu detí 
a zariadenia školského stravovania predniesla PaedDr. Klaudia Satkeová – písomne. 



    MsZ súhlasilo so zriadením Základnej školy s materskou školou sv. Cyrila  a Metoda 
v Starej Ľubovni, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania, ktoré budú súčasťou 
školy v zmysle žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská 
Kapitula 9, Spišské Podhradie. 

    j/ Návrh na revitalizáciu detských ihrísk na území mesta v roku 2008 – alternatíva č. 2 
predniesol Ing. Jozef Greizinger – písomne.

    MsZ schválilo prerokovaný materiál v zmysle predloženého návrhu.

    k/ Informatívnu správu o priebehu zabezpečovania informačného systému v meste Stará 
Ľubovňa predniesol Ing. arch  František Benko – písomne. 

    MsZ informatívnu správu vzalo na vedomie v zmysle predloženého návrhu. 

    l/ Žiadosť Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Štúrova ul. 3, Stará Ľubovňa o odkúpenie 
vybavenia interiéru Školskej jedálne – školského stravovacieho zariadenia predniesol 
Bc. František Boleš – písomne.    

    MsZ schválilo odpredaj vybavenia interiéru Školskej jedálne – DHM Základnej škole sv. 
Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa v obstarávacej cene1 094 978,86 Sk za symbolickú 
1,– Sk v zmysle žiadosti zo dňa 21. 02. 2008 /nadobudnuté Delimitačným protokolom č. 
246/2006 zo dňa 14. 11. 2006/ v členení nasledovne: 

                                                                   Obstarávacia cena                          Zostatková cena
                                                                                v Sk                                             v Sk

                                                                                                                      k 31. 05. 2008 
 _______________________________________________________________________

       - stroje, prístroje a zariadenia                  399 788,00                                   122 341,00 
       - DHM                                                     410 067,80                                   410 067,80 

             - OTE /ponížené o prevod/                      407 423,06                                   407 423,06 
                                                
       _______________________________________________________________________ 
             S p o l u :                                              1 217 278,86                                   939 831,86

        OTE /ponížené o prevod 
        na ŠJ pri ZŠ na Komenského ul.            -122 300,00                                  122 300,00
            

      ________________________________________________________________________

        C E L K O M :                                      1 094 978,86                                  817 531,86 

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

     hlasovania sa zdržalo:           0 “ 

    m/ Návrh na zmenu a doplnenie komisií pri MsZ predniesla PaedDr. Klaudia Satkeová – 
písomne.



    MsZ schválilo zmenu a doplnenie komisií MsZ v zmysle predloženého návrhu nasledovne: 
    - doplnenie sociálnej komisie o nasledovných členov: 

  Ing. Mikuláša Juru
  RSDr. Štefana Pokrivčáka 
  MUDr. Annu Hogerovú  

    - doplnenie komisie verejného poriadku o nasledovného člena - poslanca MsZ: 
  JUDr. Rastislava Stašáka
            

    - zmenu predsedu komisie výstavby, územného a regionálneho rozvoja: 
       namiesto Ing. Jána Sumilasa poslanca MsZ Ing. Jána Barillu.

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “ 
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržal:             1“

    n/ Návrh na zrušenie uznesenia MsZ zo dňa 29. 01. 2008, č. III-M/2008 bod B/120 – odmenu 
vo výške 30 000,–  Sk  za pomoc pri objasnení trestného činu spáchaného na občianke mesta 
Stará Ľubovňa, bytom Podsadek s podmienkou zachovania úplnej anonymity informátorov a na 
základe  vyhodnotenia  údajov orgánmi  činnými  v trestnom konaní  predniesol  Ing.  Miroslav 
Srnka – písomne. 

    Dôvodom zrušenia uznesenia je nevyplatenie 30 tisícovej odmeny, nakoľko páchateľ bol 
vypátraný Obvodnou políciou v Starej Ľubovni. 

    MsZ zrušilo uznesenie v zmysle predloženého návrhu.

    o/ Návrh na poskytnutie dotácie ZO OZ polície v Starej Ľubovni na zakúpenie výpočtovej 
techniky predniesol Ing. Miroslav Srnka – písomne. 

    MsZ schválilo dotáciu Základnej organizácii odborového zväzu polície v Starej Ľubovni vo 
výške 26 300,00 Sk na zakúpenie výpočtovej techniky – počítačová zostava s príslušenstvom za 
objasnenie trestného činu spáchaného na občianke mesta Stará Ľubovňa, bytom Podsadek. 

    p/ Voľbu hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa predniesla PaedDr. Klaudia 
Satkeová – písomne. 

    Po prečítaní volebného poriadku požiadala uchádzačov, ktorí splnili podmienky výberového 
konania na funkciu hlavného kontrolóra, aby prezentovali svoje predstavy o činnosti hlavného 
kontrolóra v časovom limite 5 minút, a to:
    - Ing. Rastislav Budzák 
    - Ing. Darina Jobová
    - Ing. Pavol Kaleta
    - Ing. Marta Oravcová 

    PaedDr. Klaudia Satkeová ospravedlnila neúčasť Ing. Budzáka, ktorý sa nestihol vrátiť zo 
služobnej cesty. Zároveň prečítala jeho životopis. 

    Po prezentácii ostatných uchádzačov požiadala predsedu volebnej komisie Ing. Pavla 
Guregu o vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa v súlade so zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a volebným poriadkom  /viď prílohu/.



    Predseda volebnej komisie rozdal poslancom hlasovacie lístky na voľbu HKM tajným 
hlasovaním. Zároveň informoval, že hlasovanie vykoná poslanec zakrúžkovaním poradového 
čísla, za ktorým je uvedené meno kandidáta. Na zvolenie HKM je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

    Počet prítomných poslancov MsZ:                                                 19
    Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                                        19 
    Počet hlasovacích lístkov odovzdaných do volebnej urny:            19    
    Počet platných hlasovacích lístkov:                                                19
    Počet neplatných hlasovacích lístkov:                                              0 

    Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov: 

    1. Ing. Rastislav Budzák, Okružná 48, Stará Ľubovňa                     0 hlasov 
    2. Ing. Darina Jobová, Levočská 26, Stará Ľubovňa                        6 “ 
    3. Ing. Pavol Kaleta, Nám. gen. Štefánika 12, Stará Ľubovňa         3 “
    4. Ing. Marta Oravcová, 17. novembra 5, Stará Ľubovňa              10“ 

    Volebná komisia konštatovala, že Ing. Marta Oravcová získala nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých poslancov.  

    MsZ zvolilo hlavnú kontrolórku Mesta Stará Ľubovňa Ing. Martu Oravcovú  v zmysle 
zápisnice volebnej komisie z výsledku volieb HKM. 

    RNDr. Valent Jaržembovský poďakoval za kvalifikované a dôstojné vykonanie voľby 
HKM a zablahoželal Ing. Marte Oravcovej k zvoleniu do funkcie HKM

    Ing. Marta Oravcová poďakovala poslancom MsZ za prejavenú dôveru. 

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

    r1/ Žiadosť spol. s r. o. MARCUS REAL, Ferdiša Kostku 1, Bratislava o odkúpenie pozemku 
p. č. KN-C 1142/17 s výmerou 31 m2 podľa geometrického plánu  č.057/2008 zo dňa 15. 05. 
2008 na účely zriadenia úložiska komunálneho odpadu.

    MsZ schválilo odpredaj pozemku v zmysle odporúčania MsR za cenu 1 000,– Sk/m2. 

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

    r2/ Žiadosť spol. s r. o. MARCUS REAL, Ferdiša Kostku 1, Bratislava o odkúpenie pozemku 
p.  č.  KN-C 1142/21 s výmerou  114 m2 a pozemku  p.  č.  KN-C 1144/16 s výmerou  82 m2 
zameraných  geometrickým  plánom  č.  61/2008  zo  dňa  26.05.2008   na  účely  rozšírenia 
zásobovacej  časti  dvora  OD-Rozvoj.  Pozemok  je  zaťažený  vecným  bremenom  –  uložený 
optokábel v celej dĺžke odkupovaného pozemku. 

    MsZ schválilo odpredaj pozemku v zmysle odporúčania MsR  za cenu 1 000,– Sk/m2.



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

    r3/  Žiadosť spol. s r. o. RBG Slovakia Stará Ľubovňa, Budovateľská 10  o odpredaj časti 
pozemku odčleneného od p. č. KN-C 2870/1 a KN-C 2904/1 s výmerou 232 m2 na účely 
realizácie výstavby bytového domu na Levočskej ul. – ROVINKY v súlade so záväzným 
stanoviskom č. 1335/08-OV-Kk. 

    MsZ schválilo odpredaj pozemku v zmysle odporúčania MsR za cenu 900,– Sk/m2.
  
    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       19 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    r4/ Žiadosť Mgr. Miroslava Matviaka a manželky Adriany, Mierová 72, Stará Ľubovňa 
o odkúpenie pozemku p. č. KN-C 1845 s výmerou 319 m2 zameraného geometrickým plánom 
č. 5/2008 zo dňa 23. 05. 2008 na účely rozšírenia stavebného pozemku. 

    MsZ odporučilo primátorovi mesta overiť vstupy do stavieb susediaceho pozemku, kde 
môže dôjsť k obmedzeniu užívacích práv a následne predložiť na opätovné prerokovanie 
v MsZ. 

    r5/ Žiadosť Matúša Simoníka, Forbasy 121 o odkúpenie pozemku  - jeho časť odčlenenú 
geometrickým plánom č. 067/2008 zo dňa 17. 06. 2008 od p. č. KN-E 3397/1 s výmerou 249 
m2 na účely výstavby predajne elektroniky.

    MsZ schválilo odpredaj pozemku v zmysle odporúčania MsR za cenu 700,– Sk/m2 s tým, že 
Mesto Stará Ľubovňa si vyhradzuje právo prednostnej kúpy na predmet predaja po dobu   5 
rokov.

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

    r6/  Žiadosť  Heleny  Salamonovej,  rod.  Sikorjakovej,  Jarmočná  27,  Stará  Ľubovňa 
o odkúpenie pozemku p. č. KN-E 3171/4, diel 1 s výmerou 228 m2 podľa geometrického plánu 
č. 101/2008,  ktorý bol  pôvodne vo vlastníctve rodiny Sikorjakovej. 

    MsZ schválilo odpredaj pozemku v žiadanej cene 1,- Sk/m2 a v zmysle odporúčania MsR.
    

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



    r7/ Žiadosť Emílie Koterbovej, Okružná 30, Stará Ľubovňa o odkúpenie pozemku p. č. KN-C 
662 s výmerou 339 m2 zapísaného na LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa  za cenu 6,–Sk/m2, ktorý 
bol v roku 1976 vyvlastnený jej otcovi Jánovi (nebohý) na účely výstavby sídliska Východ. 
Vyvlastnenie bolo vykonané odplatne za cenu 6,- Sk/m2. 

    MsZ schválilo odpredaj pozemku v zmysle požiadavky žiadateľky a v zmysle odporúčania 
MsR za cenu 6,– Sk/m2. 

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

    r8/ Žiadosť spol. s r.o. MIRABEL, Levočská 29, Stará Ľubovňa o odkúpenie pozemkov, a to 
častí pozemkov p. č. KN-E 1920/1, KN-E 1952/6 a KN-E 1927, spolu s výmerou cca 380 m2 
podľa  novovypracovaného  geometrického  plánu  č.  69/2008  zo  dňa  20.  06.  2008  na  účely 
rozšírenia zásobovacieho a skladovacieho priestoru.

    MsZ schválilo odpredaj pozemkov v zmysle odporúčania MsR za cenu 150,– Sk/m2.
  
    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       19 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    r9/ Žiadosť MUDr. Antona Križalkoviča, Mierová 10, Stará Ľubovňa o odkúpenie pozemku, 
p. č. KN-C 863/27 s výmerou 79 m2 zameraného geometrickým plánom č. 65/2006 zo dňa 04. 
09. 2006. 

    MsZ schválilo odpredaj pozemku za cenu 150,– Sk/m2
    
    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržal:             1 “

    r10/  Žiadosť  Milana  Rinkovského, Lipová  36,  Stará  Ľubovňa  o dlhodobý  nájom časti 
pivničných priestorov bývalej pivničnej vinárne, ktorá je situovaná pod objektom č. 24 na Nám. 
sv.  Mikuláša  v súlade  so  „Zásadami  hospodárenia  s majetkom  Mesta  Stará  Ľubovňa“. 
Základnú časť pod objektom č. 25 preberá žiadateľ  od terajšieho vlastníka pána Kuruca do 
dlhodobého nájmu, prípadne ho nadobudne od vlastníka kúpou. 

    MsZ  schválilo  dlhodobý  nájom  v zmysle  odporúčania  MsR  na  obdobie  20  rokov 
bezodplatne 

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



     r11/ Žiadosť spol. s r.o. EUROtec Stará Ľubovňa, Továrenská 22 o odkúpenie pozemkov 
v zábere podľa novovypracovaného geometrického plánu č. 18/2008 zo dňa 18. 02. 2008, a to 
p. č.  KN-C 2837/6 s výmerou 184 m2,  p. č. KN-C 2837/7 s výmerou 231m2 a p.  č.  KN-C 
2837/8 s výmerou 1125 m2, spolu s výmerou 1540 m2 na účely výstavby krytej tenisovej haly.

    Poslanci MsZ navrhli cenu 30,– Sk/m2. 

    MUDr. Jana Priputníková:
    - skonštatovala, že je to nízka cena; 
    - občania bývajúci v obytnom dome v blízkosti uvedenej lokality nemali záujem vyjadriť sa 
k uvedenej výstavbe. 

    JUDr. Milan Knapík:
    -  poznamenal,  že  žiadateľ  bude  sklamaný,  že  bude  musieť  vôbec  platiť  za  odkúpenie 
pozemkov.   

    Hlasovanie za cenu 30,– Sk/m2  
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       18 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržal:             1 “

    r12/ Návrh na výkup nehnuteľností od Dany Dunkovej, Podsadek 117, a to rodinného domu 
s. č. 1222  postaveného na pozemku p. č. KN-C 4161/2 s výmerou 87 m2 a pozemku p. č. KN-
C 4161/1 s výmerou 426 m2 zapísaných na LV 912 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

    MsZ schválilo výkup nehnuteľností v zmysle odporúčania MsR za cenu dohodou 900 000,– 
Sk.
  
    Hlasovanie   
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       19 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    r13/  Žiadosť  Pavla  Jeleňa,  Štúrova  10,  Stará  Ľubovňa  o  zámenu  pozemkov  medzi 
navrhovateľom, ktorý je vlastníkom pozemkov zapísaných na LV 5371,  p.  č.  KN-C 760/2 
s výmerou 655 m2 a p. č. KN-C 760/3 s výmerou 688 m2 – orná pôda v k. ú. Stará Ľubovňa za 
pozemky Mesta  Stará Ľubovňa p. č. KN-C 3927/2 s výmerou 269 m2, p. č. KN-C 3928/2 
s výmerou 300 m2 a p. č.  KN-C 3928/3 s výmerou 542 m2, spolu s výmerou 1111 m2 podľa 
novovypracovaného geometrického plánu č. 065/2008 zo dňa 11. 06. 2008.

    MsZ schválilo zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania.    
    
    Hlasovanie   
    prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
    za hlasovalo:                       19 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “

    r14/ Žiadosť Ing. Alfréda Schneidera, Štúrova 13, Stará Ľubovňa o zámenu pozemkov medzi 
navrhovateľom, 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. 



    MsZ schválilo zámenu pozemkov v zmysle odporúčania MsR bez finančného vyrovnania. 

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

     r15/  Žiadosť  Kunikundy  Kmečovej,  Nová  Ľubovňa  51  o zámenu  pozemkov  medzi 
navrhovateľkou,  ktorá  je  vlastníčkou  pozemku  p.  č.  KN-C  3995/2  s výmerou  90  m2 
zameraného geometrickým plánom č. 019/2008 zo dňa 19.02.2008, ktorý je určený na účely 
výstavby obchvatovej komunikácie za pozemok Mesta Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-C 3994/1 
a KN-C 3981/1, spolu s výmerou 123 m2.

    MsZ schválilo zámenu pozemkov v zmysle odporúčania MsR bez finančného vyrovnania.
    
        Hlasovanie   
        prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
        za hlasovalo:                       19 “
        proti:                                     0 “ 
        hlasovania sa zdržalo:           0 “

        r16/ Žiadosť Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa o úpravu     
    nájomnej zmluvy č. 181/2006 uzatvorenej dňa 05.09.2006 na dobu určitú 30 rokov, a to  
    „článok III – doba nájmu“ upraviť výpovednú lehotu z terajších 3 rokov na 10 rokov 
    z dôvodu záujmu investovať do budovy základnej školy prostredníctvom projektov cez 
    eurofondy. 

        MsZ schválilo úpravu nájomnej zmluvy v zmysle odporúčania MsR a predloženého  
    návrhu.
    

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

        r17/ Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa č. 240  
    v zastúpení  Ing. Štefanom Olšavským, predsedom družstva o odkúpenie nehnuteľností 
    v rozsahu nasledovne :

           LV č. 1132, k. ú. Kolačkov :   KN-E      výmera v m2         druh pozemku
      1663      64868 TTP  (trvalý  trávny  porast)

1715        5648 TTP
               1716/1        1793 TTP

            1716/2        1972 TTP
               1757      64086 TTP

    Spolu TTP s výmerou 138 367 m2.                     

        r18/ Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa č. 240  



    v zastúpení Ing. Štefanom Olšavským, predsedom družstva o odkúpenie nehnuteľností vo 
    Vojenskom obvode Javorina  v nasledovnom rozsahu:

           LV č. 2, VO-Javorina:             1830            4884                  TTP
                                                            1831            2097                  TTP
                                                            1832            2500                  les 
                                                            1833            4517                  TTP 

                                                      1834/1,2,3   4409             TTP
                               1835/1,2,3   2184   les
                               1836/1,2,3     615    TTP

        Diskusia k bodom r17, r18:

  JUDr. Milan Knapík:
        - skonštatoval, že diskusia k tomuto bodu rokovania na MsR bola rozsiahla. Mestská   
    rada odporučila primátorovi mesta rokovať so žiadateľom o kúpnej cene pozemkov, a to:   
    TTP za cenu 3,– Sk/m2 a les za cenu 10,– Sk/m2.

 
     Ing. Viliam Oravec, CSc.: 

        - súhlasil s odpredajom, nakoľko nehnuteľností budú využívané na poľnohospodárske 
    účely.  

        Pavol Jeleň:
        - poznamenal, že žiadateľ je aj farmár;
        - súhlasil s odpredajom v zmysle odporúčania MsR.

        K bodu č. r17/
        MsZ schválilo odpredaj nehnuteľností – TTP s výmerou 138 367 m2 za cenu 
   3,– Sk/m2. 

        K bodu č. r18/
        MsZ schválilo odpredaj nehnuteľností – TTP s výmerou 16522 m2 za cenu 3,– Sk/m2   
   a spolu les s výmerou 4684 m2 za cenu 10,– Sk/m2.
             
        Hlasovanie k bodom r17, r18
        prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
        za hlasovalo:                       18 “
        proti:                                     0 “
        hlasovania sa zdržal:             1“ 

         -  s c h v á l e n é   v zmysle predložených návrhov. 

         r19/  Návrh na mimosúdne vyrovnanie s oprávnenou Annou Novákovou, 17. novembra   
    136, Prešov -  vrátenie časti kúpnej ceny za odpredaj pozemku p. č. KN-C 1423/4 podľa 
    grafickej identifikácie vypracovanej geodetom  Miroslavom Ščurkom za pozemok  
    odpredaný Mestom Stará Ľubovňa za cenu 150,- Sk/m2 nadobúdateľovi Rudolfovi 
    Baranovi, bytom Mýtna 70, Stará Ľubovňa, kúpna zmluva č. 2420/2002 v súlade 
    s uznesením MsZ zo dňa 25. 06. 2002, bod B/393.
        Odôvodnenie: 
        Mesto Stará Ľubovňa nadobudlo pozemok p. č. KN-C 1423/4 - zastavaná plocha  
    s výmerou 781 m2, diel 1 protokolom č. 212/2002 zo dňa 24.05.2002 podľa zákona    
    138/1991 Zb. o majetku obcí na základe identifikácie mpč. 1028/4 zapísanej v PK 
    zápisnici č. 638, na ktorú bol založený list vlastníctva č. 2 – vlastník – Čsl. štát – ONV 
    Stará Ľubovňa v celosti. Katastrálnym šetrením vykonaným JUDr. Nikol Humenskou – 



    odborný radca bolo zistené, že parcela č. KN–C 1423/4 bola utvorená z mpč. 1028/4   
    a mpč. 1027/1, čo potvrdzuje  grafická identifikácia vypracovaná geodetom Miroslavom   
    Ščurkom. Tento nesúlad v grafickom znázornení mpč. 1028/4 (z ktorej vznikla parcela č. 
    KN-C 1423/4) je evidentný pri porovnaní grafického výsledku, t. j. mapy ROEP, ktorá    
    znázorňuje pôvodný stav určeného operátu pozemkového vlastníctva.
    Na základe uvedeného je možné dosiahnuť nápravu podaním určovacej žaloby  
    vlastníckeho práva.

 
        MsZ schválilo vrátenie časti kúpnej ceny podľa grafickej identifikácie, ktorá   
    predstavuje sumu  67 950,- Sk, t. j. 150,- Sk/m2 x 453 m2. 

        Hlasovanie
        prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
        za hlasovalo:                       19 “
        proti:                                     0 “
        hlasovania sa zdržalo:           0 “
 
        -  s c h v á l e n é   v zmysle predloženého návrhu.
        
        r20/ Výsledky verejnej ponuky I. kola na odpredaj radových garáží  s pozemkom na    
    sídl. Východ vyhlásenej uznesením MsZ zo dňa 24. 04. 2008 podľa prílohy  č. 1.
     
        * Návrh realizácie Zmlúv o budúcej zmluve s budúcimi nadobúdateľmi radových garáží 
    podľa  prílohy č. 1 v súlade s vyhlásenými podmienkami pre I. kolo.

        * Návrh zmeny realizácie výstavby radových garáží podľa návrhu oddelenia  investícií,   
    ÚP, SP a ŽP,  t. j. znížiť počet garáží z terajšieho stavu 64 na 60 garáží v členení:  
        - 32 ks garáží s výmerou 24 m2
        - 28 ks garáží s výmerou 21 m2

* Návrh na vyhlásenie verejnej ponuky na odpredaj 11 ks garáží na sídlisku Východ –  
    Ul. za vodou v termíne od 23. 06. 2008 do 31. 07. 2008.  
        
        Hlasovanie   
        prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
        za hlasovalo:                       19 “
        proti:                                     0 “
        hlasovania sa zdržalo:           0 “
 
        -  s c h v á l e n é   v zmysle predložených návrhov.

        r21/ Návrh na odkúpenie nehnuteľností – administratívnej budovy súpisné číslo 489   
    postavenej na pozemku p. č. KN-C 919/1, pozemkov p. č. KN-C s výmerou 770 m2 – 
    zastavané plochy a nádvoria a p. č. KN-C 919/2 s výmerou 52 m2 – zastavané plochy 
    a nádvoria za cenu 4 500 000,– Sk od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Mamateyova 
    17, Bratislava, IČO 359 37 874 v podiele 1/1 v zmysle výsledku verejnej obchodnej súťaže
    na účely zriadenia „stacionára“.

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



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

        r22/ Žiadosť akciovej spoločnosti Tesla Stará Ľubovňa, Továrenská 13, Stará Ľubovňa 
    o odkúpenie pozemku, a to p. č. KN-C 4055/35 s výmerou 114 m2 zameraného 
    geometrickým plánom č. 68/2008 zo dňa 18. 06. 2008 na účely rozšírenia stavebného 
    pozemku pre nového investora 
        
        MsZ schválilo odpredaj pozemku za cenu 150,– Sk/m2. 

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

        r23/ Návrh na zmenu stanovenej kúpnej ceny uznesením  MsZ zo dňa 24. 04. 2008 vo   
    veci výkupu pozemku p. č. KN-E 2000 od spoluvlastníčky Zuzany Dorogiovej, Azovská 1, 
    Bratislava, podiel 8/12, kde bola schválená kúpna cenu 300,– Sk/m2, s ktorou menovaná     
    nesúhlasila. Mesto Stará Ľubovňa predmetný pozemok vykupuje na účely výstavby 
    obchvatovej komunikácie na základe dohody s menovanou za kúpnu cenu 400,– Sk/m2. 

        
        Hlasovanie za cenu 400,– Sk/m2
        prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
        za hlasovalo:                       19 “
        proti:                                     0 “ 
        hlasovania sa zdržalo:           0 “   
        
        -  s c h v á l e n é   v zmysle predloženého návrhu. 

        s/ Návrh prípravy projektu s názvom „Integrovaný systém nakladania s odpadmi“ – 
    dobudovanie existujúceho systému TRIZUS a zavedenie separovaného zberu ďalších 
    druhov odpadov, vrátane biologicky rozložiteľných odpadov v celkovej výške 
    rozpočtovaných nákladov 30 090 000,– Sk, pričom tieto náklady budú zároveň  
    oprávnenými výdavkami v zmysle zverejnenej výzvy Operačného programu ŽP č. OPŽP-
    P04-08-2.
        
        * Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OP ŽP na podporu    
    predmetného projektu v termíne k 22. 08. 2008.
        
        * Návrh na spolufinancovanie predmetného projektu vo výške 5%  z rozpočtových
    nákladov – oprávnených výdavkov, t. j. 1 504 500,– Sk, ktoré bude zabezpečené 
    z rozpočtu MESTA z vlastných zdrojov. 
        
        Uvedené návrhy predniesol Ing. Jozef Greizinger – ústne. 

        MsZ schválilo predložené návrhy. 

         t/ Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 33 o zbere, preprave 
    a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na 
    území mesta Stará Ľubovňa predniesol Ing. Jozef Greizinger – písomne.

        Hlasovanie 
        prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov



        za hlasovalo:                       19 “
        proti:                                     0 “ 
        hlasovania sa zdržalo:           0 “   
        
        -  s c h v á l e n é   v zmysle predloženého návrhu. 

        u/ Návrh na zvýšenie platu primátora mesta v zmysle zákona číslo 253/94 Z. z. 
    o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
    zmien a doplnkov s platnosťou od 01. 06. 2008 na 0,7 násobok minimálneho platu 
    predniesol JUDr. Milan Knapík –  písomne. 
 
        MsZ pozitívne zhodnotilo doterajšiu prácu primátora mesta a schválilo zvýšenie platu  
    primátora mesta z 0,5 na 0,7 násobok minimálneho platu a doplatenie zvýšenia násobku 
    platu vo výške 0,2 násobku minimálnej mzdy primátora mesta za celé funkčné obdobie od 
    01. 01. 2007 do 31. 05. 2008. 
        
        

        Hlasovanie k bodu u/
        prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
        za hlasovalo:                       19 “
        proti:                                     0 “ 
        hlasovania sa zdržalo:           0 “   
        
        -  s c h v á l e n é   v zmysle predloženého návrhu. 

        K bodu č. 13 
                   
        Poverená členka návrhovej komisie MUDr. Marta Benková predniesla návrh na   
    uznesenie z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré bolo 
    schválené.   
       
        Hlasovanie 
        prítomných pri hlasovaní:   19 poslancov
        za hlasovalo:                       19 “
        proti:                                     0 “ 
        hlasovania sa zdržalo:           0 “   
        
        -  s c h v á l e n é   v zmysle predloženého návrhu. 

K bodu č. 14 

Rokovanie XI. 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. Peter Sokol

 Zapísala: Anna Kmečová


