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

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

zo dňa 31. 07. 2008 
          _________________________________________________________________

    Otvorenie:       16.00 h
    Ukončenie:      17.30 h 

    Prítomní podľa prezenčnej listiny:     19
    - poslanci MsZ                                     15
    - ostatní prítomní                                   4

    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 komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Žiadosť  obchodnej spoločnosti SPD ORAVA, spol. s r. o., Bystrická 1/A, Bratislava
    o odkúpenie sociálno-prevádzkovej budovy súpisné číslo 670 na Popradskej ul. v Starej 
    Ľubovni
4 .Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. X/2008, bod B/144a zo dňa 24. 04. 2008 
5. Návrh na uznesenie 
6. Záver

    Primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský zároveň podal návrh na doplnenie 
programu rokovania MsZ o nasledovný bod: 
    
    - Informácia primátora mesta o rokovaní so zástupcami Podtatranskej vodárenskej 
       spoločnosti, a. s. Poprad vo veci odpredaja majetku Mesta Stará Ľubovňa využívaného  
       uvedenou obchodnou spoločnosťou
    
    Hlasovanie za predložený program rokovania MsZ aj s doplneným bodom
    prítomných pri hlasovaní:   15 poslancov
    za hlasovalo:                       15 “ 
    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 : 

 



    
    Návrhová komisia: 
    - JUDr. Rastislav Stašák
    - Ing. Viliam Oravec, CSc. 
    - Ing. Peter Sokol

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:   15 poslancov
    za hlasovalo:                       15 “
    proti:                                     0 “
    hlasovania sa zdržalo:          0 “
    
    Za overovateľov zápisnice boli   u r č e n í :
    - Milan Benko
    - Ing. Ján Krafčák

    K bodu č. 3
    
    Žiadosť obchodnej spoločnosti SPD ORAVA, spol. s r. o., Bystrická 1/A, Bratislava 
o odkúpenie sociálno-prevádzkovej budovy súpisné číslo 670 na Popradskej ul. v Starej 
Ľubovni predniesol primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský – písomne.

    Uviedol, že predmetná nehnuteľnosť bola schválená do odpredaja obchodnej spoločnosti 
Drevený dom, s. r. o., Dúbrava 491 na MsZ 24. 04. 2008. Po schválení odpredaja sa spoločnosť 
už nekontaktovala s MESTOM. Vzápätí sme zistili, že konateľmi spoločnosti nie sú 
dôveryhodné osoby. 

    Následne sa ohlásila spoločnosť SPD ORAVA, ktorá prejavila záujem o kúpu predmetnej 
nehnuteľnosti. Vedenie preto navrhuje zrušiť pôvodné uznesenie a predkladá MsZ na 
schválenie odpredaj uvedenej nehnuteľnosti spoločnosti SPD ORAVA.
    Konatelia novej spoločnosti garantovali, že majú potrebné finančné zdroje, ktoré chcú 
investovať do kúpy tejto nehnuteľnosti.     

    K bodu č. 4

    Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. X/2008, bod B/144a zo dňa 24. 04. 2008 predniesol
primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský – písomne. 

    MsZ zrušilo uznesenie MsZ č. X/2008, bod B/144a zo dňa 24. 04. 2008 – odpredaj 
nehnuteľností spoločnosti s r. o. Drevený dom, Dúbrava 491 v zastúpení Jánom Glajzom,
a to sociálno-prevádzkovej budovy súpisné č. 670 na Popradskej ul. 17 v Starej Ľubovni 
s pozemkom p. č. KN-C 1432/2 – zastavaná plocha s výmerou 630 m2 a pozemok p. č.
KN-C 1432/34 – zastavaná plocha s výmerou 1462 m2 za cenu 6 000 000,– Sk.

    
 Zároveň schválilo odpredaj nehnuteľností obchodnej spoločnosti SPD ORAVA, Bystrická 
1/A, Bratislava v zastúpení Dušanom Trabalíkom, a to sociálno-prevádzkovej budovy súpisné 
číslo 670 na Popradskej ul. 17 v Starej Ľubovni s pozemkom p. č. KN-C 1432/2 – zastavaná 
plocha s výmerou 630 m2 a pozemok p. č. KN.C 1432/34 – zastavaná plocha s výmerou 1462 
m2 za cenu 6 000 000,– Sk na účely výstavby hospicu a činnosti 
v sociálnej oblasti.



    Hlasovanie k bodu č. 3
    prítomných pri hlasovaní:   15 poslancov
    za hlasovalo:                       15 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “ 

    Hlasovanie k bodu č. 4
    prítomných pri hlasovaní:   15 poslancov
    za hlasovalo:                       15 “
    proti:                                     0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:           0 “ 

    K bodu č. 5

    Informáciu o rokovaní so zástupcami Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 
662/17, Poprad vo veci odpredaja majetku Mesta Stará Ľubovňa využívaného uvedenou 
obchodnou spoločnosťou predniesol RNDr. Valent Jaržembovský - ústne. 

    Informoval, že zámerom MESTA je postupné odovzdávanie majetku MESTA – zariadenia 
vodovodov a kanalizácií do správy a užívania PVS, a. s. Poprad. Spoločnosť odkupuje majetok 
vo výške 10 – 20% z obstarávacích nákladov.   

    MsZ informáciu vzalo na vedomie a splnomocnilo primátora mesta rokovať s generálnym 
riaditeľom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Hraničná 662/17, Poprad 
o podmienkach odpredaja majetku Mesta Stará Ľubovňa využívaného PVS, a. s.. 

    K bodu č. 6 

    Poverený člen návrhovej komisie JUDr. Rastislav Stašák predniesol návrh na uznesenie zo 
IV. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Starej Ľubovni, ktoré bolo 
schválené.  

    Hlasovanie
    prítomných pri hlasovaní:    15 poslancov
    za hlasovalo:                        15 “
    proti:                                      0 “ 
    hlasovania sa zdržalo:            0 “ 

    K bodu č. 7

    Rokovanie IV. mimoriadneho 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:

Milan Benko

Ing. Ján Krafčák

Zapísala: Anna Kmečová 


