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

                    zo dňa 13. 12. 2008               č. VII-M/2008

Otvorenie: 11.00 h
Ukončenie: 12.00 h

Prítomní poslanci MsZ: 16
Ospravedlnení poslanci MsZ: MUDr. Benková

MUDr. Križalkovič
JUDr. Stašák

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1

Mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni otvoril primátor mesta 
RNDr.  Valent  Jaržembovský.  Zároveň  oboznámil  poslancov  MsZ  a  ostatných  prítomných  s 
programom rokovania: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s požiarom na Továrenskej ul. v 

Starej Ľubovni 
3. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa č. 4 na r. 2008 
4. Návrh uznesenia
5. Záver

K bodu č. 2

RNDr. Valent  Jaržembovský  oboznámil poslancov a ostatných prítomných s postupom 
prác   od  ohlásenia  požiaru  v   rómskej  osade  na Továrenskej ul.  v  Starej Ľubovni 12. 12. 2008 
o 19.34 h. 

Uviedol, že vyhorela celá ubytovňa (unimobunky) a bez strechy nad hlavou ostalo cca 120 
obyvateľov. Z tohto dôvodu vyhlásil o 20.15 h mimoriadnu situáciu na území mesta. O 21.00 h bol 
operatívne zvolaný krízový štáb mesta a od 22.00 h rokoval o opatreniach spoločne aj s členmi 
mestskej rady. Už o 21.00 h bolo zabezpečené núdzové ubytovanie pre 107 občanov (z toho: 45 detí 
do  12  rokov  a  20  detí  nad  12  rokov)  v  Kultúrnom dome  v  Podsadku.  Osobitne  bolo  riešené 
ubytovanie pre matky s deťmi do 10 rokov v ZŠ Podsadek. Zároveň im boli poskytnuté základné 
prostriedky pre ubytovanie – deky, karimatky a základné hygienické potreby. Pre deti do 3 rokov 
jednorazové detské plienky a dojčenská strava.  Prostredníctvom Salaša u Franka bol o 22.30 h 
podaný postihnutým občanom teplý čaj a strava. 

Mesto zabezpečilo ochranu postihnutej  lokality,  odchyt  psov a ich umiestnenie v útulku. 
Zároveň  zabezpečovalo  prostredníctvom  Mestskej  polície  v Starej  Ľubovni  verejný  poriadok  i 
bezpečnosť komunity z Továrenskej ul. a obyvateľov Podsadku.

Členovia  krízového  štábu ešte  počas  neskorých večerných  a  nočných  hodín  preverovali 
kontakty na internetové  ponuky odpredaja  unimobuniek,  aby tak vyriešili  problém bývania  pre 
postihnutých  občanov.  Zároveň  požiadali  GENERÁLNY  ŠTÁB  ARMÁDY  SR  o  poskytnutie 
materiálnej  pomoci  pre  potreby  dočasného  ubytovania.  Ten  Mestu  odporučil,  aby  uvedenú 



požiadavku predložili Ministerstvu vnútra SR.
Dňa 13. 12. 2008 v skorých ranných hodinách vycestovali zamestnanci Mesta do Bratislavy 

a  Štúrova,  aby preskúmali  reálne  možnosti  odkúpenia  unimobuniek  a  spôsob ich  prepravy.  Od 
pondelka 15. 12. 2008 sa v spolupráci s p. o. VPS a obchodnými spoločnosťami Mesta začínajú v 
postihnutej lokalite čistiace a prípravné práce na osadenie unimobuniek.

Zástupcovia Ministerstva vnútra SR prisľúbili materiálnu pomoc – 100 lehátok a 50 spacích 
vakov. Pomoc tiež ponúkli: Slovenský ČK – pobočka Stará Ľubovňa, ÚPSVaR Stará Ľubovňa a 
Farský úrad Stará Ľubovňa.

Mesto zriadilo osobitný peňažný účet na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli  v núdzi a formou 
vysielania v mestskom rozhlase vyzýva občanov na pomoc – materiálnu aj finančnú.

JUDr. Anna Aftanasová, riaditeľka ÚPSVaR v Starej Ľubovni:
-  ponúkla pomoc formou dočasného umiestnenia matiek s deťmi v krízových centrách na 

území Prešovského samosprávneho kraja;
-  na zabezpečenie prevozu sú k dispozícii aj 2 služobné motorové vozidlá;
- od 01. 01. 2009 v prevádzke aj krízové stredisko v Starej Ľubovni s kapacitou 10 – 12 

miest;
- upozornila, že od pondelka sa začnú vyplácať sociálne dávky a občanom, ktorí prišli pri

požiari o osobné doklady, POŠTA dávky nevyplatí 

PaedDr. Klaudia Satkeová:
- požiadala riaditeľa OR PZ SR v Starej Ľubovni JUDr. Jána Deveru o pomoc a ústretovosť 

pri vybavovaní náhradných dokladov totožnosti pre týchto občanov;
- zároveň    pozitívne    hodnotila   operatívnu    pomoc    OR  PZ  SR    pri    zabezpečovaní

bezpečnostnej situácie v Podsadku;
- uviedla, že Mesto zabezpečí stravu 3 x denne pre všetkých postihnutých občanov do doby 

prevzatia sociálnych dávok;
- informovala, že riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy v Starej Ľubovni, ktorej žiakmi sú 

všetky školopovinné deti z uvedenej rómskej osady, ponúklo pomoc formou pobytu detí v škole do 
16.00 h;

- zdravotný stav detí  príde skontrolovať v popoludňajších hodinách ich obvodná lekárka 
MUDr. Marta Benková, ktorá má tento víkend aj pohotovostnú službu

MUDr. Jana Priputníková:
- odporúčala kontaktovať RÚVZ a požiadať ho o zabezpečenie epidemiologickej situácie v 

Podsadku v súvislosti s výskytom žltačky

PaedDr. Klaudia Satkeová:
-  uviedla,  že  ZŠ  a  Komunitné  centrum  v  Podsadku  sú  dobre  vybavené  dezinfekčnými 

prostriedkami

Milan Sivulka:
- navrhol zapojiť do prác pri čistení a príprave lokality na osadenie unimobuniek aj Rómov, 

aby si vážili, čo pre nich Mesto robí

Milan Benko:
- na nákup unimobuniek použiť prostriedky zo ŠFRB
MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e     informáciu  primátora  mesta  o  vyhlásení 

mimoriadnej  situácie  v súvislosti s požiarom na Továrenskej ul. v Starej Ľubovni a jej riešení.



K bodu č. 3

Primátor  mesta  RNDr.  Valent  Jaržembovský  požiadal  poslancov  o súhlas  na finančné 
krytie výdavkov  na odstránenie následkov uvedenej mimoriadnej situácie z rozpočtu Mesta. Keďže 
sa  vopred  nedajú  odhadnúť  skutočné  náklady,  ich  vyúčtovanie  bude  poslancom predložené  na 
najbližšom rokovaní MsZ.

MsZ   o d p o r u č i l o   primátorovi mesta  na najbližšom zasadnutí MsZ predložiť 
vyúčtovanie nákladov na odstránenie  následkov mimoriadnej  situácie  v súvislosti  s požiarom na 
Továrenskej ul. v Starej Ľubovni.

MsZ   s c h v á l i l o :

            a) poskytnutie  finančných  prostriedkov  z  rozpočtu  Mesta  Stará  Ľubovňa  na odstránenie
            následkov mimoriadnej situácie v súvislosti s požiarom na Továrenskej ul. v Starej Ľubovni;
            b) zmenu rozpočtu  Mesta  Stará  Ľubovňa  č. 4  v zmysle návrhu predloženého primátorom
            mesta.

K bodu č. 4

Členovia MsZ   s c h v á l i l i   návrh uznesenia zo XVII. mimoriadneho zasadnutia MsZ v 
Starej Ľubovni.

HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 16
hlasovali za: 16
(Ing. Barilla, p. Benko, PaedDr. Mgr. Buk, p. Dlugoš, Ing. Gurega, p. Jeleň, JUDr. Knapík, Ing. 
Krafčák,  Ing.  Kulík,  MUDr.  Laskovský PhDr.  Oláhová,  Ing.  Oravec,  CSc.,  p.  Petrilák,  MUDr. 
Priputníková, p. Sivulka, Ing. Sokol)
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0

K bodu č. 5

Primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský poďakoval poslancom a všetkým prítomným 
za  účasť  na  mimoriadnom  rokovaní  mestského  zastupiteľstva  a  za  pomoc  pri  odstraňovaní 
následkov mimoriadnej situácie po požiari na Továrenskej ul. v Starej Ľubovni.

Zároveň  vyjadril  presvedčenie,  že  do  vianočných  sviatkov  sa  podarí  následky  požiaru 
odstrániť a zrušiť mimoriadnu situáciu na území mesta.

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

Zapísala:
Helena Vojteková


