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

               zo dňa 10. 02. 2009         č. VIII-M/2009

Otvorenie: 16.00 h
Ukončenie: 16.45 h

Prítomní poslanci MsZ: 14
Ospravedlnení poslanci MsZ: Milan Benko

Zdenek Dlugoš
PaedDr. Mgr. Milan Buk
JUDr. Milan Knapík
MUDr. Ján Laskovský

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1

Mimoriadne  rokovanie  Mestského zastupiteľstva  v Starej  Ľubovni  otvoril  primátor 
mesta RNDr. Valent Jaržembovský, ktorý privítal poslancov MsZ a ostatných prítomných a 
predložil návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh na schválenie spolufinancovania realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia Stará Ľubovňa“
4. Návrh na schválenie spolufinancovania realizácie projektu „Nový školský program + 

inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná 
škola Za vodou“, ktorý pripravuje ZŠ, Ul. za vodou, Stará Ľubovňa

5. Návrh zmeny investičných zámerov a spôsobu financovania investičných akcií Mesta 
Stará Ľubovňa

6. Návrh uznesenia
7. Záver

Primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský zároveň predložil návrh na doplnenie 
programu mimoriadneho rokovania MsZ  nasledovne:

3b) Návrh na schválenie spolufinancovania realizácie projektu „Doplnenie kamerového
       monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality“

MsZ   s c h v á l i l o  program mimoriadneho rokovania v zmysle predloženého 
návrhu s doplnkom.

HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 12
hlasovali za: 12
(Ing. Barilla, Ing. Gurega, p. Jeleň, Ing. Krafčák, Ing. Kulík, PhDr. Oláhová, Ing. Oravec, 



CSc., p. Petrilák, MUDr. Priputníková, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák)
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0

K bodu č. 2

Predsedajúci   predložil   návrh   na   zloženie   návrhovej   komisie,  do  ktorej  boli 
z v o l e n í : - Ing. Ján Krafčák

- PhDr. Edita Oláhová
- Michal Petrilák

HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 14
hlasovali za: 14
(Ing. Barilla, MUDr. Benková, Ing. Gurega, p. Jeleň, Ing. Krafčák, MUDr. Križalkovič, Ing. 
Kulík, PhDr. Oláhová, Ing. Oravec, CSc., p. Petrilák, MUDr. Priputníková, p. Sivulka, Ing. 
Sokol, JUDr. Stašák)
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0

Za overovateľov zápisnice boli určení:
- Pavol Jeleň
- Ing. Viliam Oravec, CSc.

K bodu č. 3

Ing. Jozef Greizinger, vedúci odboru SIEČ MsÚ predložil poslancom:

a) Návrh na schválenie spolufinancovania realizácie  projektu „Rekonštrukcia  verejného 
osvetlenia Stará Ľubovňa“ (materiál predložený aj písomne).

Uviedol,  že  obsahom  projektu  je rekonštrukcia  jestvujúceho  verejného  osvetlenia 
mesta a vybudovanie 20 nových stožiarov osvetľujúcich prechody pre chodcov.

Termín predloženia uvedeného projektu je 13. 02. 2009 a z tohto dôvodu bolo zvolané 
mimoriadne zasadnutie MsZ.

MsZ   s c h v á l i l o :

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR 
na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa“, ktorý je 
realizovaný Mestom Stará Ľubovňa;

b) realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok; 
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

t. j. vo výške 12 484,95 € (376 121,60 Sk).

b) Návrh  na schválenie  spolufinancovania  realizácie  projektu  „Doplnenie kamerového 
monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality“ (materiál predložený aj písomne).
          Projekt je reakciou na výzvu uverejnenú na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. 
Cieľom  projektu  je  rozšírenie  už  jestvujúceho  monitorovacieho  systému,  ktorý  pokrýva 



centrum  mesta  a pešiu  zónu.  Bolo  by  tak  zabezpečené  sledovanie  kritických  lokalít 
v Podsadku a OD Družba prostredníctvom 4 otočných kamier. 
          Nutná je spoluúčasť Mesta vo výške 20% . Termín odovzdania projektu je 19. 02. 2009.

          MsZ   s c h v á l i l o :

          Podanie  žiadosti  o  poskytnutie   dotácie  v  zmysle  zákona  583/2008 Z. z o prevencii 
kriminality  a inej  protispoločenskej  činnosti  z programu  Rady  vlády  SR  pre  prevenciu 
kriminality v zmysle vyhlásenej výzvy  v termíne podania žiadosti do 19. 02. 2009 na projekt 
„Doplnenie  kamerového  monitorovacieho  systému  v záujme  prevencie  kriminality“, 
v celkovom rozpočte 26 078,37 € oprávnených výdavkov, z toho 20% spolufinancovanie vo 
výške 5 215,674 € z rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa.

K bodu č. 4

          Návrh na schválenie spolufinancovania realizácie projektu „Nový školský program + 
inovácia metodologickej základne a technických prostriedkov na báze IKT = moderná škola 
Za  vodou“,  ktorý  pripravuje  ZŠ,  Ul.  za  vodou,  Stará  Ľubovňa  predložil  Ing.  Jozef 
Greizinger, vedúci odboru SIEČ MsÚ (materiál predložený aj písomne).
          Zdôraznil, že projekt je zameraný na vzdelávanie pedagogických zamestnancov a je 
potrebné schváliť aj finančnú spoluúčasť Mesta ako zriaďovateľa školy.

          MsZ   s c h v á l i l o :

a) projekt Základnej školy na Ul. za vodou v Starej Ľubovni „Nový školský program 
+ inovácia  metodologickej  základne  a technických prostriedkov na báze  IKT = 
moderná škola Za vodou“ v rámci
operačného programu V z d e l á v a n i e
prioritná os 1 Reforma systému vzdelávacej odbornej prípravy 
opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú
výzva 1.1. Tvorba a implementácia školských vzdelávacích 

programov základných škôl
      kód výzvy OPV-2008/1.1/03-SORO
b) spolufinancovanie projektu z rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa vo výške 8 136,47 € 

(245 119,40  Sk),  t.  j.   5%  z  celkových  oprávnených  výdavkov  na  realizáciu 
projektu.

K bodu č. 5

          Návrh zmeny investičných zámerov a spôsobu financovania investičných akcií Mesta 
Stará  Ľubovňa predložil  vedúci  oddelenia  výstavby,  IČ a  ŽP MsÚ  Ing.  arch.  František 
Benko (materiál predložený aj písomne).

          Uviedol, že na základe konzultácie s pracovníkmi MVaRR SR je potrebné upraviť 
projektovú dokumentáciu – znížiť výmery bytov a prekategorizovať nadstavbu na úpravu.  
Touto úpravou sa zmení aj výška poskytnutej dotácie. Mesto tiež ustúpilo od zámeru výstavby 
nájomných bytov nad zdravotným strediskom.
          Z tohto dôvodu je potrebné zrušiť pôvodné uznesenie  z 11. 12. 2009 a schváliť nové.



          RNDr. Valent Jaržembovský:

          Po vyhodnotení ponúk na akciu „Výstavba 10 nájomných bytov formou nadstavby nad 
Zdravotným strediskom na Mierovej  ulici  č.  90  v Starej  Ľubovni“,  bol  náklad  vyšší  ako 
stanovuje vyhláška MVaRR SR. 
          Víťazná ponuka bola vyššia o 4 mil. Sk, t. j. 132 775,67  €, pričom víťaz bol pri 
následnom rokovaní ochotný ponuku znížiť len o 500 tis. Sk, t. j. 16 596,96 €. Problém je 
v technológii stavby a súvisí s jej statikou – cenu navýšila železná konštrukcia.
          Mesto tiež uvažuje o možnosti ponuky pre nájomcov, aby sa stali spoluvlastníkmi 
uvedenej budovy a realizovali nadstavbu vo vlastnej réžii.   

          MsZ   z r u š i l o :  

          Uznesenie MsZ č. XIV/2008 zo dňa 11. 12. 2008 v časti B. Schvaľuje, bod 276 a) – k) 
v plnom rozsahu.

          MsZ   s c h v á l i l o :

a) výstavbu 26 nájomných bytov + technickú vybavenosť na sídlisku Východ v Starej 
Ľubovni  na rok 2009;

b) výstavbu 4 nájomných bytov formou nadstavby nad Materskou školou na sídlisku 
Východ v Starej Ľubovni;

c) podanie  žiadostí  o poskytnutie  dotácií  z Ministerstva  výstavby  a regionálneho 
rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na: 
- výstavbu 26 nájomných bytov + technickú vybavenosť na sídlisku Východ 
v Starej Ľubovni, 
- výstavbu 4 nájomných bytov na sídlisku Východ v Starej Ľubovni;

d) spôsob financovania stavieb nájomných bytov, a to: 
- z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pri 26 b. j vo výške    
  30% a pri 4 b. j. vo výške 25% obstarávacieho nákladu stavby,
- z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania so splatnosťou 30 rokov;

e) ručenie úverov bankovou zárukou;

f) pri  poskytnutých  úveroch  zo  Štátneho  fondu  rozvoja  bývania  vyčleňovanie 
finančných  prostriedkov  v budúcich  rokoch  v rozpočte  Mesta  a zabezpečovanie 
splácania poskytnutých úverov počas celej doby jeho splatnosti;

g) spôsob financovania technickej vybavenosti k 26 nájomným bytom, a to:
- z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 70%,
- z vlastných zdrojov;

h) vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na technickú vybavenosť k 26 b. j. 
v celkovej výške  197 034,94 € (5 935 874,63 Sk) v rozpočte Mesta na rok 2009; 

i) podmienku,  aby  nájomné  byty  ostali  vo  vlastníctve  Mesta  Stará  Ľubovňa 



a prenajímali sa po dobu  30 rokov.  

K bodu č. 6

          Členovia MsZ   s c h v á l i l i   návrh uznesenia z VIII.  mimoriadneho zasadnutia MsZ 
v Starej Ľubovni, ktoré predniesol člen návrhovej komisie Michal Petrilák.

HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 14
hlasovali za: 14
(Ing. Barilla, MUDr. Benková, Ing. Gurega, p. Jeleň, Ing. Krafčák, MUDr. Križalkovič, Ing. 
Kulík, PhDr. Oláhová, Ing. Oravec, CSc., p. Petrilák, MUDr. Priputníková, p. Sivulka, Ing. 
Sokol, JUDr. Stašák)
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0

K bodu č. 7

Primátor  mesta RNDr.  Valent  Jaržembovský  poďakoval  poslancom  a  všetkým 
prítomným za účasť na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

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

Overovatelia zápisnice:

Pavol Jeleň

Ing. Viliam Oravec, CSc.

Zapísala:

Helena Vojteková


