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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA 
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 
   zo dňa 15.11.2012             č. XVII/2012 

 
 
Otvorenie: 13.00 h  
Ukončenie: 19.30 h  
 
Prítomní poslanci MsZ:  15 
 
Ospravedlnení poslanci MsZ:   4 MUDr. Jana Priputníková 
      PaedDr. Klaudia Satkeová 
      Ing. Branislav Strišovský 
      Mgr. Michal Šipoš 
 
Ostatní prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
K bodu č. 1 
  
 Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni otvoril a  všetkých prítomných 
privítal primátor mesta PaedDr. Michal Biganič. 
  
 Zároveň ospravedlnil neúčasť poslancov MUDr. Priputníkovej z dôvodu účasti na 
odbornom školení, PaedDr. Satkeovej a Ing. Strišovského  z dôvodu práceneschopnosti, Mgr. 
Šipoša z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí a neskorší príchod PhDr. Oláhovej a Ing. 
Solára z dôvodu služobnej cesty. 
  

*13 prítomných poslancov 
 
 Následne predložil návrh zmien v programe rokovania: 
 

• d o p l n i ť   bod č. 22 „Majetkové prevody Mesta“  
Výkup pozemkov: 

� pod zimným štadiónom, 
� prístupová komunikácia k zimnému štadiónu, 
� časť Vansovej ul. 
• d o p l n i ť   bod č. 23a) „Zriadenie vecného bremena“  
• body č. 20 a 21   p r e r o k o v a ť   za bodom č. 9 
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HLASOVANIE o programe rokovania so zmenami v zmysle návrhu primátora mesta 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr.  Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák, 
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:     0 
hlasovania sa zdržali:     0 

 
MsZ   s c h v á l i l o   program rokovania MsZ so zmenami zmysle návrhu 

predloženého primátorom mesta nasledovne: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. 
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 
3. Vystúpenie občanov. 
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. 
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. 
6. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za 

r. 2012 v zmysle VZN č. 29. 
7. Plány práce MsR a MsZ na rok 2013. 
8. Plány práce komisií MsZ na rok 2013. 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na I. polrok 2013. 

  20. Žiadosť  spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa o jednorazovú dotáciu na účely 
pokrytia nákladov a strát v  súvislosti s realizáciou „Prístavby a prestavby MŠH Stará 
Ľubovňa“. ► presunuté 

  21. Žiadosť  spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa o zvýšenie dotácie na prevádzku 
Mestskej športovej haly a Krytej plavárne v Starej Ľubovni na r. 2012 a 2013.  
► presunuté 

10. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na r. 2013 
- 2020. 

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. 
12. Návrh delimitácie VPS, p. o., Stará Ľubovňa. 
13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení za školský rok 2011/2012. 
14. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2012. 
15. Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č. 44. 
16. Správa o vyhodnotení XXI. Ľubovnianskeho jarmoku. 
17. Informácia o príprave Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013. 
18. Navýšenie príspevku pre VPS, p. o., Stará Ľubovňa. 
19. Protest prokurátora proti VZN č. 42 o chove a držaní psov na území mesta Stará 
Ľubovňa. 

20. Žiadosť  spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa o jednorazovú dotáciu na účely 
pokrytia nákladov a strát v  súvislosti s realizáciou „Prístavby a prestavby MŠH Stará 
Ľubovňa“. ► presunuté za bod č. 9 

21. Žiadosť  spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa o zvýšenie dotácie na prevádzku 
Mestskej športovej haly a Krytej plavárne v Starej Ľubovni na r. 2012 a 2013. 
► presunuté za bod č. 9 

22. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. ► doplnené o výkup pozemkov 
23. Návrh na schválenie vkladu do majetku spol. s r. o. Slobyterm, Levočská 20, Stará        
Ľubovňa. 
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      23a) Zriadenie vecného bremena. ► doplnené 
24.   Interpelácia poslancov. 
25.   Záver. 

 
K bodu č. 2 
 
 Na základe návrhu poslaneckých klubov predsedajúci predložil návrh na zloženie:  
 

� návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: 
- Ing. Pavol Gurega, 
- p. Pavel Jeleň, 
- p. Milan Sivulka. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr.  Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák, 
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:     0 
hlasovania sa zdržali:     0 

 
� volebnej komisie, do ktorej boli zvolení: 

 
- MUDr. František Orlovský, 
- Ing. Peter Sokol. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr.  Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák 
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:     0 
hlasovania sa zdržali:     0   
 
 Za overovateľov zápisnice boli určení: 
 

- MUDr. Peter Bizovský, MPH, 
- RNDr. Valent Jaržembovský 

 
K bodu č. 3 
 

Vystúpenie občanov. 
 

Peter Duranka, bytom Stará Ľubovňa, Janka Krála 14: 
 Vo svojom vystúpení sa vyjadril k Cenníku pohrebných a cintorínskych služieb VPS, 
p. o. Poznamenal, že k cenníku ako celku nemá pripomienky. Upozornil však na kapitolu IV. 
Pohrebné služby, bod 13 „Za vjazd vozidla cudzími organizáciami, právnickými a fyzickými 
osobami za účelom použitia niektorých služieb v Dome smútku a na cintoríne (napr. chladiace 
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zariadenie a pod.) v pracovnej dobe 20,-- €, po pracovnej dobe,  vo sviatok 40,-- €“. Zaujímal 
sa, či dovoz zosnulého do cintorínskeho zariadenia sa považuje za službu, ktorá má byť 
spoplatnená, a ak áno, či  to platí aj pre Pohrebné služby VPS. Tento bod bol uvedený aj 
v predchádzajúcom cenníku, ale ako nezmyselný sa v praxi neuplatňoval. Pripomenul vlastnú 
skúsenosť – jeho otec založil v meste prvé kvetinárstvo a pohrebné služby, narodil sa tu, žil 
a pracoval aj so svojou manželkou celý život. A za to dostal ako občan patričnú odmenu, keď 
mu zomrela jeho manželka, v podobe faktúry vo výške 40,-- € za vstup – jej dovezenie na 
cintorín. Ak človek ukončí svoj život kdekoľvek - v nemocničnom zariadení, v inom meste 
a dovezú ho na cintorín, z akého dôvodu by sa za to malo platiť? Uvedený cenník bol 
schválený 21.09.2012. Pohrebné služby, ktorých je vlastníkom, už po tomto dátume jedného 
nebožtíka na cintorín doviezli, ale táto služba nebola fakturovaná. Aj preto vníma  konanie 
Pohrebných služieb VPS  ako „osobné“. Vyberať takéto poplatky je neetické, neslušné a pre 
niektoré rodiny aj finančne náročné, aj vzhľadom k tomu, že ostatné služby sú dostatočne 
spoplatnené. Uvedený článok je potrebné konkretizovať, ktoré služby nespoplatňovať, a ktoré 
majú byť spoplatnené, napr. ťažké mechanizmy, bagre, nákladné autá plné hliny, ktoré cestu 
neúmerne zaťažia a poškodia. Ak však ide VPS len o zlepšenie hospodárskeho výsledku 
Pohrebných služieb, je potrebné hľadať iné rezervy, ktoré určite táto organizácia má. 
Pripomenul primátorovi predvolebné sľuby o zlepšení podnikateľského prostredia v meste, 
mnohé kroky to nepotvrdzujú.  Podmienky pre podnikanie musia byť pre všetkých rovnaké. 
Preto žiadal stornovať vystavené faktúry zo strany Pohrebných služieb VPS za dovoz 
zosnulých do Domu smútku. Uviedol, že by sa nerád  v tejto veci obracal na Protimonopolný 
úrad SR a podal negatívnu informáciu o Meste Stará Ľubovňa a jeho organizácii. Vyjadril 
presvedčenie, že poslanci tento nedostatok odstránia. 
 
 PaedDr. Michal Biganič: 
 Nepovažoval za potrebné reagovať na vyjadrenia o etike, morálke a jeho deklarácii 
ohľadom podnikateľských podmienok, zvlášť v tomto prípade. Je na poslancoch, ako sa 
k tomuto problému postavia. 
 
  MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e . 

(Uznesenie č. 403) 
K bodu č. 4  
 
 Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ poslancom predložila 
hlavná kontrolórka mesta Ing. Marta Oravcová. 
  
 MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e . 

(Uznesenie č. 404) 
 
K bodu č. 5 
 

Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ predložil 
prednosta MsÚ Mgr. Rudolf Žiak . 
 
 D i s k u s i a : 
 
 Ing. Pavol Gurega: 
 Opätovne upozornil na svoju interpeláciu - namontovať zábradlie pri strmom 
chodníku smerom k tržnici. Odpoveď  bola všeobecná – bude sa realizovať.  
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 Ing. Štefan Karaffa: 
 Žiadal konkrétnejšiu odpoveď na  interpeláciu vo veci komunikácie na Továrenskej ul.  
 
 MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu a s pripomienkami 
predloženými na rokovaní MsZ. 

(Uznesenie č. 405) 
 
K bodu č. 6  
 

Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za 
r. 2012 v zmysle VZN č. 29 predložil primátor mesta PaedDr. Michal Biganič. 

Uviedol, že v stanovenom termíne bol doručený jeden návrh na udelenie CENY 
MESTA STARÁ ĽUBOVŇA Ing. Petrovi Burianovi, in memoriam. Návrh podporili členovia 
MsR aj poslanecké kluby a poslanci o ňom rozhodnú v tajnom hlasovaní. 

Zároveň informoval o laureátoch, ktorým bude udelená CENA PRIMÁTORA 
MESTA STARÁ ĽUBOVŇA. 

 
Člen volebnej komisie Ing. Peter Sokol požiadal primátora mesta, aby navrhol 

ďalšieho člena, keďže v súlade s príslušným VZN musí byť komisia 3-členná. 
 
Na základe návrhu primátora mesta bol do volebnej komisie zvolení JUDr. Rastislav 

Stašák. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr.  Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:     0 
hlasovania sa zdržali:     1  (JUDr. Stašák) 
 

Ing. Peter Sokol potom poslancov oboznámil s volebným poriadkom pre voľby 
laureáta CENY MESTA STARÁ ĽUBOVŇA. Ďalší členovia volebnej komisie MUDr. 
František Orlovský a JUDr. Rastislav Stašák rozdali poslancom hlasovacie lístky. Poslanci 
vykonali akt tajného hlasovania a vhodili hlasovacie lístky do urny. Volebná komisia 
spočítala hlasy a vyhotovila zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. 

 
Člen volebnej komisie Ing. Peter Sokol prítomných informoval, že laureátom CENY 

MESTA STARÁ ĽUBOVŇA za r. 2012 sa stal Ing. Peter Burian – in memoriam.  Svoj 
hlas mu odovzdalo všetkých 13 prítomných poslancov. 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 

A.   v z a l o   n a   v e d o m i e    laureátov Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 
2012 v zmysle VZN č. 29  a rozhodnutia primátora mesta:  

- Eduarda Batmendijna, 
- PaedDr. Vladimíra Buvaliča, 
- Ing. Mikuláša Juru, 
- MUDr. Lýdiu Juricovú, 
- PhDr. Michala Murcka, Dr. 
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B.   s c h v á l i l o 
 

1. Laureáta Ceny Mesta Stará Ľubovňa za r. 2012 v zmysle VZN č. 29 a výsledkov 
tajného hlasovania: Ing. Petra Buriana – in memoriam. 

2. Finančnú odmenu vo výške 100,-- € pre každého laureáta Ceny Mesta Stará Ľubovňa a 
Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2012 v zmysle VZN č. 29. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr. Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák,  
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 406) 
 
K bodu č. 7  
 

Plány práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na r. 2013 
predložil prednosta MsÚ Mgr. Rudolf Žiak.  
 

MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr. Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák,  
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 407) 
 
K bodu č. 8 

 
Plány práce komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni na r. 2013 predložil 

prednosta MsÚ Mgr. Rudolf Žiak.  
 

MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu. 
 

HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr. Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák,  
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 408) 
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K bodu č. 9 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na I. polrok 2013 predložila Ing. 
Marta Oravcová. 
 
 D i s k u s i a : 
 
 Ing. Pavol Gurega: 

Poslanecký návrh - vykonať kontrolu  využitia majetku z demontáže podlahy 
v športovej hale (palubovky, parkety, hranoly) a dlažby v centre mesta s cieľom zistenia jeho 
ďalšieho využitia, zaevidovania do majetku. 
 
HLASOVANIE o poslaneckom návrhu Ing. Guregu 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr. Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák,  
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 
 MsZ   s c h v á l i l o . 
 
 PhDr. Ľuboš Tomko: 

Poslanecký návrh - štvrťročne predkladať správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a 
to súpis kontrol vykonaných za štvrťrok, predmet kontroly, termín kontroly, zistenia kontroly.  
 
HLASOVANIE o poslaneckom návrhu PhDr. Tomka 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr. Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák,  
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 
 MsZ   s c h v á l i l o . 
 
 

MsZ    s c h v á l i l o   plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na I. polrok  
2013 v zmysle predloženého návrhu a s nasledovným doplnením v zmysle návrhov 
poslancov. 
 

� vykonať kontrolu využitia majetku z demontáže podlahy v športovej hale (palubovky, 
parkety, hranoly) a dlažby v centre mesta s cieľom zistenia jeho ďalšieho využitia, 
zaevidovania do majetku; 

� štvrťročne predkladať správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to súpis kontrol 
vykonaných za štvrťrok, predmet kontroly, termín kontroly, zistenia kontroly.  
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HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr. Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák,  
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 409) 
 
K bodu č. 20 ► presunuté   
 
 Žiadosť  spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa o jednorazovú dotáciu na účely 
pokrytia nákladov a strát v  súvislosti s realizáciou „Prístavby a prestavby MŠH Stará 
Ľubovňa“ poslancom predložil primátor mesta PaedDr. Michal Biganič. 
 Uviedol, že žiadosť prerokovala MsR a odporučila, aby sa k nej vyjadrilo oddelenie 
výstavby a stavebný dozor. Po pripomienkovaní bola žiadosť upravená a predložená na 
dnešné rokovanie MsZ.  
 Doplnil, že v rámci rekonštrukcie ŠH nebol spracovaný realizačný projekt na 
rekonštrukciu ústredného kúrenia. 
 
 D i s k u s i a : 
 
 Ing. Pavol Gurega: 

- nesúhlasil s postupom - poslanci sú zbytoční, lebo majú schváliť to, čo je už dávno 
urobené; 

- na pracovnom stretnutí v ŠH neboli poslanci o potrebe rekonštrukcie ÚK informovaní, 
na vykonanie „prác navyše“ bola schválená čiastka 150 tis. €; 

- spochybnil predložený materiál – najprv uvedené náklady vo výške 80 tis. a potom už 
len 52 tis. €; 

- Mesto vložilo do majetku Slobytermu značný majetok (kotolne, rozvody), spoločnosť 
do výstavby týchto zariadení neinvestovala, ale tvorí odpisy, ktoré dáva do ceny tepla 
a tak tvorí zdroje, t. j. môže ich použiť na projekt a realizáciu prác v kotolni K2; 

- stena vo fitnescentre sa realizovala napriek jasnému nesúhlasu poslancov (hneď na 
druhý deň  ako provokácia); 

- pred 3 - 5 rokmi Slobyterm investoval z vlastných zdrojov do rozvodov na pešej zóne, 
do realizácie prípojok (k ORPZi, k Bille, k ŠH, k OÚ), lebo tam chcel dodávať teplo;  

- poslanci len raz schvaľovali úver na prepojenie K2 – K4, ale náklady znášal tiež 
Slobyterm; 

- prednedávnom primátor tvrdil, že spoločnosti majú Mestu prinášať peniaze, a nie ho 
zdierať; 

- ak je potrebné nejaké práce realizovať, poslanci musia byť informovaný vopred, aj 
o tom, kto a na základe čoho ich bude realizovať (výberové konanie); 

- akceptoval náklady na únikové dvere vo výške 2 tis. €; 
- ostatné práce mali byť realizované v rámci podnikateľskej činnosti spoločnosti. 

  
PaedDr. Michal Biganič: 
Keďže poslanci neschválili výstavbu steny vo fitnescentre, Slobyterm ju realizoval 

v rámci svojej podnikateľskej činnosti z vlastných zdrojov, preto nie je uvedená v prílohe 
žiadosti. 
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Ing. Pavol Gurega: 
ŠH je majetok Mesta, bez súhlasu vlastníka stavať nemôže.  

 
 PaedDr. Michal Biganič: 

Podľa zápisu z rokovania v ŠH, sa o potrebe zmeny systému vykurovania hovorilo, 
konštatoval to aj projektant. 
 Metrostav Mestu náklady na únikové dvere nefakturoval. 
  

MUDr. František Orlovský: 
Uviedol, že ho nezaujímajú projekčné a stavebné veci, ale práva a povinnosti 

poslancov. Všetky práce mali byť realizované na základe uznesení MsZ. Neboli zahrnuté do 
RPM, neboli finančne kryté, sú realizované a poslanci o nich nerozhodli. Týmto boli hrubo 
zaporušené práva poslaneckého zboru. 

 
PaedDr. Michal Biganič: 
Akceptoval pripomienku poslanca MUDr. Orlovského, ale na druhej strane, ak by 

práce neboli realizované, ŠH by dnes nebola funkčná. 
V tabuľke nie sú uvedené všetky práce vykonané Slobytermom (napr. šachta, zosyp 

pôdy, atdˇ.),  žiada uhradiť náklady len tých najdôležitejších. Všetky práce boli reálne 
vykonané, a je na poslancoch, ako sa k tomu postavia, či ich uznajú, alebo nie. 

 
Ing. Peter Sokol: 
Na každej stavbe sa vyskytnú práce, s ktorými sa pôvodne nepočítalo. Verí, že riaditeľ 

tak konal len v záujme účelnej a energeticky efektívnej prevádzky ŠH. 
 
PhDr. Ľuboš Tomko: 
Sumarizoval výdavky: rozpočet na ŠH 939 634,--; projektová dokumentácia         

65 000,--; práce naviac 150 000,--; osvetlenie + čistiaci stroj 14 000,--. 
Prekvapilo ho, že v rámci projektu v hodnote 65 tis. nebol dodaný realizačný projekt 

na vykurovanie. 
 Konštatoval, že majetok Mesta sa zhodnotil. Na základe čoho však Slobyterm 
vykonával práce na ŠH, ktoré neboli ani zahrnuté do RPM - zmluvy, alebo objednávky? 

V zmysle Zásad o hospodárení s majetkom Mesta je správa a údržba majetku Mesta 
povinnosťou Mesta a je financovaná z jeho rozpočtu. Mesto môže zveriť svoj majetok do 
správy len svojim r. o. a p. o.  a majetok Mesta možno tiež za podmienok určených týmito 
zásadami dať do nájmu, výpožičky alebo vložiť ako majetkový vklad aj do základného imania 
obchodnej spoločnosti. To znamená, že majetok nie je možné dať do správy obchodnej 
spoločnosti. 

Pripomenul, že sa nestalo prvýkrát, že poslanci schvaľovali práce „ex post“. A to je 
veľký problém. 

 
PaedDr. Michal Biganič: 
Keďže dotácia účelovo viazaná  na rekonštrukciu bola poskytnutá Mestu, musela byť 

ŠH  vyňatá z majetku Slobytermu. 
 Pri pohľade na celkovú rekonštrukciu ŠH poznamenal, že nebolo možné ju realizovať 
za vysúťaženú cenu 1 192 tis., dodnes nemajú subdodávatelia uhradené faktúry. To však nie 
je chyba Mesta, ale tých, ktorí rekonštrukciu realizovali.  

Mesto si nemohlo dovoliť nedokončiť stavbu, na ktorú dostalo dotáciu. Otvorená je aj 
otázka jej budúceho prevádzkovateľa. 
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MUDr. František Orlovský: 
Nemohol sa uspokojiť s konštatovaním, že poslancom bola odopretá možnosť 

rozhodovania. Ďalej je tu otázka verejného obstarávania - nevysúťažili by sme lepšiu cenu?  
 
PaedDr. Michal Biganič: 
To všetko je hypotetické. 

 
MUDr. František Orlovský: 
Ale zákon hovorí, že to malo byť tak. Poslanci nikdy nemali problém stretnúť sa 

a riešiť problémy. 
 
 JUDr. Milan Knapík: 

Navrhol poveriť kontrolórku vykonaním mimoriadnej kontroly, či neboli porušené 
predpisy o verejnom obstarávaní. Ale aj toho, že Mesto vyňalo ŠH z majetku Slobytermu, ten 
ju ďalej prevádzkoval a mal stratu na nájomnom – akú, keď ju nemal vo vlastníctve? 
 
 Ing. Pavol Gurega: 

Súhlasil s JUDr. Knapíkom, možno by to mali preveriť aj technici. Matne si spomína, 
že Mesto cez Metrostav platilo Slobytermu za rekonštrukciu kúrenia cca 5 tis. €. 
 

RNDr. Valent Jaržembovský: 
Prvou východiskovou sumou, s ktorou Mesto išlo do súťaže, bolo 1,3 mil. a dodávateľ 

išiel s cenou ešte dole. Potom je logické, že sa Mesto dostalo do takýchto problémov. Veľa 
položiek uvedených v materiáloch je objektívnych, ale súhlasil s MUDr. Orlovským, že nebol 
dodržaný postup. 

Pri prvých sedeniach s projektantom bolo Mestu odporúčané škrtať, aby sa nevzdialilo 
od sumy dotácie. Aj preto bolo navrhnuté jednoduché napojenie kúrenia s tým, že v priebehu 
2 - 5 rokov sa bude kúrenie rekonštruovať. 

Navrhol v tejto veci zvolať osobitné pracovné stretnutie aj s hlavným projektantom 
a projektantom energetiky, na ktorom by sa objektivizovala položka po položke. Veď napr., 
prečo by sa malo z prostriedkov na rekonštrukciu ŠH realizovať aj meranie a regulácia na 
kotolni. 

Pokiaľ ide o stenu, je pravda, že takto vyzerá ŠH krajšie, ale aj to, že deň po 
zastupiteľstve sa veselo robilo, akoby MsZ neprijalo nijaké uznesenie. A pravda je taká, že 
únikové dvere boli vyňaté z hlavného projektu realizačne aj rozpočtovo. Preto by  mala byť 
rezerva na realizáciu dverí. No keďže sa urobila stena, muselo sa zmeniť aj technické riešenie 
únikových dverí, čo mohlo byť o niečo drahšie.  

Vyriešme to, ale s podmienkou, že sa nikdy nesmie opakovať, aby zastupiteľstvo 
dobiehalo konanie iných. 
 
 PaedDr. Michal Biganič: 
 Súhlasil s návrhom poslanca RNDr. Jaržembovského – zvolať pracovné stretnuie. 
 
 Ing. Marta Oravcová: 

Všetko, čo odznelo je pravda. Pokiaľ ide o Zásady o hospodárení, športovú halu Mesto 
vyňalo z majetku Slobytermu, ale len papierovo, lebo ho neodbremenilo od povinností 
prevádzkovateľa. Je tu mnoho chýb, ale aj pozitívneho - rekonštrukcia bola zrealizovaná, ale 
s ďalšími vyvolanými investíciami, ktoré je potrebné položku po položke objektivizovať. 
Súhlasila s návrhom poslanca RNDr. Jaržembovského. 
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Mestské zastupiteľstvo: 
 
A.   v z a l o   n a   v e d o m i e   žiadosť  spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa 

o jednorazovú dotáciu na účely pokrytia nákladov a strát v  súvislosti s realizáciou „Prístavby 
a prestavby MŠH Stará Ľubovňa“. 
 

B.   o d p o r u č i l o   primátorovi mesta     po doplnení informácií v zmysle 
pripomienok poslancov opätovne predložiť na najbližšom rokovaní MsZ. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr. Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák,  
PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 410) 
 

*prišiel Ing. Solár (14 prítomných poslancov) 
 
K bodu č. 21  
 

Žiadosť  spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa o zvýšenie dotácie na prevádzku 
Mestskej športovej haly a Krytej plavárne v Starej Ľubovni na r. 2012 a 2013 poslancom 
predložil primátor mesta PaedDr. Michal Biganič. 

K žiadosti o zvýšenie dotácie na r. 2012 poznamenal, že pôvodne bola dotácia 
vzhľadom na rekonštrukciu ŠH znížená, ale prevádzkovala sa aj počas rekonštrukcie. Keďže 
ešte nevieme, kto bude spravovať ŠH po jej rekonštrukcii, je žiadosť o zvýšenie dotácie na r. 
2013 bezpredmetná. 
 

D i s k u s i a : 
 
Ing. Pavol Gurega:  
Pozastavil sa nad skutočnosťou, že Slobyterm prevádzkoval ŠH napriek tomu, že ju 

nemal v správe. 
 

Ing. Marta Oravcová: 
V správe by ju mohla mať len p. o.. ŠH bola z dôvodu rekonštrukcie vyňatá z majetku 

Slobytermu a vložená do majetku Mesta (dôvod - účelovo viazaná dotácia na rekonštrukciu 
ŠH pre Mesto). 
 

Ing. Pavol Gurega: 
Na základe čoho ju teda Slobyterm v r. 2012 prevádzkoval? Je potrebné to vyriešiť. 

Následne poukázal na skutočnosť, že Slobyterm v porovnaní s r. 2010 žiada nereálne zvýšenie 
príspevku na vykurovanie ŠH (6x viac), a to napriek tomu, že je po rekonštrukcii. Náklady by 
mali byť logicky nižšie. Predložený materiál je absolútne laický. 
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PaedDr. Michal Biganič: 
Nevedel sa k tomu vyjadriť, možno by bolo vhodné požiadať o stanovisko odborníka. 

 
 RNDr. Valent Jaržembovský: 
 Domnieval sa, že k tejto veci môže podať stanovisko aj projektant na plánovanom 
pracovnom stretnutí. 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 
A.   v z a l o   n a   v e d o m i e   žiadosť  spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa 

o zvýšenie dotácie na prevádzku Mestskej športovej haly a Krytej plavárne v Starej Ľubovni 
na r. 2012 a 2013. 
 

B.   o d p o r u č i l o        primátorovi mesta    po doplnení informácií v zmysle 
pripomienok poslancov opätovne predložiť na najbližšom rokovaní MsZ. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 14 
hlasovali za:   14 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. 
Karaffa, JUDr. Knapík, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár,  JUDr. 
Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 411) 
 

*odišli MUDr. Bizovský, MPH a Ing. Sokol (12 prítomných poslancov) 
 
K bodu č. 10 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na roky 2013 – 
2020 predložil vedúci oddelenia regionálneho rozvoja, podnikateľskej činnosti a cestovného 
ruchu Ing. Jozef Greizinger. 

 
D i s k u s i a : 
 
Ing. Pavol Gurega: 
K oblasti športu poznamenal, že v meste je nedostatok športovísk na halové športy. 

Víziou športovej komisie je rozšírenie športovej haly – fitnescentra (pre karate, kulturistiku a 
iné), aby sa odľahčili telocvične v školách. 

 
PaedDr. Michal Biganič: 
Štát pripravuje koncepciu riadenia športu. Podľa jej priorít môžeme PHaSR 

modifikovať. 
 
PhDr. Ľuboš Tomko: 
Poznamenal, že program platí do r. 2020. Keď budú známe priority vlády na progr.. 

obdobie 2014 - 2020, môžu sa premietnuť do PHaSR. Vyjadril presvedčenie, že Mesto bude 
pri získavaní nenávratných zdrojov rovnako úspešné ako v predchádzajúcom období. 
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Ing. Aleš Solár: 
Podotkol, že na PHaSR aktívne spolupracovala aj skupina mladých ľudí. V akčnom 

pláne je potrebné určiť priority a začať na nich pracovať. 
 
MUDr. František Orlovský: 
Domnieval sa, že široko koncipovaný program je dôležitý, lebo dáva Mestu šance 

realizovať z prostriedkov EÚ rôzne projekty. 
 
PhDr. Ľuboš Tomko – faktická poznámka: 
Ocenil, že Mesto nezadalo túto úlohu externej firme, ale vytvorilo podmienky, aby  

PHaSR vznikol na pôde Mesta.  
 
RNDr. Valent Jaržembovský: 
Súhlasil s poslancom PhDr. Tomkom a vyslovil obdiv príslušnému oddeleniu a tímu 

ľudí, ktorí zvládli túto úlohu bez externej pomoci. 
 
Ing Jozef Greizinger: 
Poďakoval hlavnej garantke p. Štefanovej – referentke regionálneho rozvoja a 

tajomníčke pracovnej skupiny, ktorá má na tom hlavnú zásluhu. 
 
Mestské zastupiteľstvo: 
 
A.   s c h v á l i l o             Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará 

Ľubovňa na roky 2013 – 2020 v zmysle predloženého návrhu.    
B.   u l o ž i l o    prednostovi MsÚ    zabezpečiť predkladanie Akčného plánu na 

bežný rok na schválenie MsZ v rámci schvaľovania RPM. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0          

(Uznesenie č. 412) 
K bodu č. 11 
 

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení 
k 29.10.2012 predložil vedúci oddelenia regionálneho rozvoja, podnikateľskej činnosti a 
cestovného ruchu Ing. Jozef Greizinger. 

 
 MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0         (Uznesenie č. 413) 
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K bodu č. 12 
 
Návrh delimitácie VPS, p. o., Stará Ľubovňa predložil prednosta MsÚ Mgr. Rudolf 

Žiak.  
Poznamenal, že materiál sa pôvodne týkal delimitácie VPS, p. o., ale teraz už 

transformácie obchodných spoločností a p. o. Mesta Stará Ľubovňa.  Sú v ňom prezentované 
názory komisie, ku ktorým počas rokovaní dospela. Komplexný výstup bude predložený na 
februárovom rokovaní MsZ 
 

D i s k u s i a : 
 

RNDr. Valent Jaržembovský: 
Čo sa myslí delimitáciou zelene – časť alebo starostlivosť o celú verejnú zeleň? 

 
Mgr. Rudolf Žiak: 
Zatiaľ len časť – kosenie, údržba verejnej zelene, nie skleníky a iné aktivity, ktoré 

EKOS zabezpečuje. 
 
RNDr. Valent Jaržembovský: 
Vzhľadom na vybudovanú základňu – zelený odpad, zvoz, likvidácia, prevádzka 

kompostárne,  nevidí v tejto etape prínos.. 
 
Mgr. Rudolf Žiak: 
Podotkol, že prezentuje závery komisie. 

 
 Pavel Jeleň: 
 Poznamenal, že v tomto období je dôležitá príprava VPS na zimnú údržbu 
komunikácií. 
 
 PaedDr. Michal Biganič: 

Ide o spoločenskú objednávku. Očakáva sa veľký tlak na šetrenie verejných financií. 
Najdôležitejšia je pasportizácia, z ktorej môžeme vychádzať pri porovnávaní nákladov. 
Komisia videla v zmene poskytovania starostlivosti o zeleň prvé zdroje, ktoré môžu byť 
ušetrené. 

 
RNDr. Valent Jaržembovský: 
Ideme do detailov, ktoré sú už dávno spracované – pasportizácia I., II., III. okruhu. 

Veď na základe čoho by sa robili objednávky a fakturácie? 
 
PaedDr. Michal Biganič: 
V meste pribudlo veľa zelených plôch a parkovísk, ktoré nie sú v pasportizácii 

uvedené. A prečo zmeniť poskytovateľa pohrebných služieb? Ide o klasickú podnikateľskú 
činnosť.  
 

RNDr. Valent Jaržembovský: 
Ale pohrebné služby pre Mesto nie sú len podnikateľskou činnosťou. Podnikateľská 

činnosť musí byť oddelená od správy cintorínov a od dotačných zdrojov. Veď pohrebné 
služby vykázali za 1. polrok stratu.  
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PhDr. Ľuboš Tomko: 
Ekonomické analýzy, cenové kalkulácie a kvalita budú pre závery komisie 

rozhodujúce. 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
  
A.   v z a l o    n a   v e d o m i e    nasledovné závery a odporúčania komisie: 

� zachovať príspevkovú organizáciu Mesta VPS; 
� na základe ekonomických analýz určiť činnosti/služby, ktoré je pre Mesto výhodnejšie 

zabezpečovať príspevkovou organizáciou a činnosti/služby, ktoré je výhodnejšie 
zabezpečovať obchodnými spoločnosťami (potreba kalkulácie nákladov na 
zabezpečenie jednotlivých činností/služieb na základe podrobnej pasportizácie); 

� v rámci racionalizácie navrhnúť zníženie počtu obchodných spoločností, resp. 
spoločné využívanie ich objektov aj s príspevkovou organizáciou, a tým znížiť 
náklady (energia, mzdy a pod. + riešenie administratívnej budovy spol. s r. o. EKOS 
a spoločné využitie priestorov s p. o. VPS); 

� navrhnúť ďalšie využitie nadbytočných objektov.        
 
B.   u l o ž i l o  predsedovi komisie    predložiť MsZ konkrétne návrhy racionalizácie 

činností obchodných spoločností a p. o. Mesta Stará Ľubovňa nasledovne: 
� na decembrové rokovanie MsZ návrh na zmenu v poskytovaní starostlivosti 

o cintoríny a pohrebné služby z príspevkovej organizácie VPS na spol. s r. o. EKOS, 
a zmenu v poskytovaní starostlivosti o mestskú zeleň zo spol. s r. o. EKOS na p. o. 
VPS; 

� na februárové rokovanie MsZ návrh na racionálne opatrenia týkajúce sa jednotlivých 
obchodných spoločností a príspevkovej organizácie Mesta. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 414) 
K bodu č. 13 
 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení za školský rok  2011/2012 predložila vedúca  oddelenia školstva, 
sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ PaedDr. Eva Kollárová.  

 
MsZ   s c h v á l i l o    v zmysle predloženého návrhu. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0         (Uznesenie č. 415) 
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K bodu č. 14 
 

Správu o vyhodnotení Kultúrneho leta 2012 predložila vedúca  oddelenia školstva, 
sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ PaedDr. Eva Kollárová.  

 
D i s k u s i a : 
 
Ing. Aleš Solár: 
Zaujímal sa o návštevnosť galérie „Provinčný dom“ počas kultúrneho leta. 
 
PaedDr. Eva Kollárová: 
Konkrétne čísla mu môže dodatočne poskytnúť z evidencie, ale návštevnosť sa 

nevymyká z bežnéhu priemeru počas školského roka. 
 
RNDr. Valent Jaržembovský: 
Konštatoval, že predajom objektu bývalého Domu služieb s priľahlými pozemkami 

mesto prišlo aj o priestor, ktorý je pre kultúru rozhodujúci hlavne počas jarmoku. 
 
MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e    v zmysle predloženého návrhu. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 416) 
 
K bodu č. 15 
 

Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č. 44 predniesla vedúca  oddelenia školstva, 
sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ PaedDr. Eva Kollárová.  

 
D i s k u s i a : 
 
Pavel Jeleň: 
Ľudia sa bavia aj futbalom, neberme im chuť baviť sa. 
 
JUDr. Milan Knapík: 
V posledných rokoch dotácie stále znižujeme. Život v meste robia životom rôzne 

aktivity v kultúrnej a športovej oblasti. Na to by sa nemalo zabúdať. Je potrebné nájsť zdroje 
a zachovať úroveň športových klubov v súťažiach, aby občania chodili na podujatia, boli hrdí 
na mesto a nevytrácala sa spolupatričnosť. 

 
Ing. Pavol Gurega: 
Stotožnil sa s názorom JUDr. Knapíka. Futbal má v meste 80-ročnú, volejbal 72-ročnú 

tradíciu. V budúcom roku je potrebné hľadať zdroje, v tomto roku už neodporúča zmeny 
v rozpočte.  
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PhDr. Ľuboš Tomko: 
Súhlasil, ale zároveň upozornil na memorandum, ktorým sa Mesto zaviazalo šetriť. Ak 

pridáme, kde uberieme? 
 
PaedDr. Michal Biganič: 
Je pripravená koncepcia poskytovania dotácií, aby si aj kluby zháňali zdroje aspoň vo 

výške 50%  dotácie od Mesta. 
 
MsZ   s c h v á l i l o    dotáciu vo výške 22 450,-- € Mestskému futbalovému klubu  

v Starej Ľubovni na účinkovanie v majstrovských súťažiach v zmysle VZN č. 44. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 417) 
 
K bodu č. 16 

 
Správu o vyhodnotení XXI. Ľubovnianskeho jarmoku predložil vedúci ekonomického 

oddelenia MsÚ Ing. Miroslav Srnka. 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 
A.   v z a l o   n a   v e d o m i e 
 

1. Správu o vyhodnotení XXI. Ľubovnianskeho jarmoku v zmysle predloženého návrhu. 
 

2. Predložený návrh novej lokality na účely organizovania Ľubovnianskeho jarmoku: 
� Nám. gen. Štefánika, 
� Ul.  1. mája od svetelnej križovatky s Levočskou ul. po Nám. gen. Štefánika, 
� Okružná ul. po  križovatku  s Mierovou ul. (po budovu ZUŠ J. Melkoviča). 

 
B.   s c h v á l i l o    úľavu vo výške 20% na dani za verejné priestranstvo počas 

jarmoku pre predávajúcich držiteľov preukazu ZŤP, a to počnúc jarmokom organizovaným 
v roku 2013. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 418) 
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K bodu č. 17 
 

Informáciu o príprave programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2013 
predniesol vedúci ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Miroslav Srnka. 

Pripravovaný návrh  programového rozpočtu na roky 2013, 2014 a 2015 je 
ovplyvnený  situáciou v oblasti financovania verejnej správy a zámerom štátu znížiť deficit 
rozpočtu verejnej správy na  3%, respektíve pod 3%. V tomto smere urobil štát v návrhu 
štátneho rozpočtu na rok 2013 určité opatrenia. V nadväznosti na samosprávu bolo Radou 
ZMOS-u dňa 17.10.2012 schválené Memorandum medzi vládou SR a ZMOS-om o spolupráci 
pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability 
verejného sektora na rok 2013. Z obsahu memoranda vyplýva záväzok pre samosprávy, aby 
v záujme zabezpečenia finančnej stability verejného sektora na rok 2013 došlo v rozpočtoch 
miest a obcí ku kvantifikovaným úsporám v oblasti výdavkov v štruktúre: osobné výdavky 
v rozsahu cca 5%; tovary a služby vo výške 10% týchto výdavkov. Celková úspora výdavkov 
samosprávy je vyčíslená na 427 161 000,-- €. Cieľom týchto úspor je dosiahnuť v roku 2013 
v oblasti hospodárenia samospráv celkový prebytok vo výške 137 895 000,-- €. Z tohto 
dôvodu bude Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2013  vrátane finančných 
operácií navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný a kapitálový rozpočet je navrhovaný ako 
prebytkový s prebytkom vo výške 81 457,-- €. Takto navrhovaný rozpočet spĺňa podmienky 
memoranda a napĺňa predpoklady dosiahnutia prebytku rozpočtu Mesta za rok 2012.  

Bežná časť rozpočtu prebytok 177 735,-- €. Bežné príjmy: Základným príjmom tejto 
časti rozpočtu Mesta je daň z príjmov zo závislej činnosti. Východiská rozpočtu pre rok 2013 
ešte neboli presne kvantifikovaná. Podľa dostupných informácií (návrh štátneho rozpočtu 
a doteraz známe východiská pre rozpočty verejnej správy) sa predpokladá príjem približne na 
úrovni upravených východísk roka 2012, t. j. v sume 1 258 000 000,--  €, čo by malo 
znamenať príjem Mesta z tejto dane v roku 2013 vo výške cca 3 979 000,-- €. Ak túto sumu 
upravíme podľa skutočného vývoja príjmov v tejto položke v roku 2012, vychádza mám suma 
príjmu v objeme cca 3 820 000,-- €. Rozpočet Mesta v tejto položke ráta s príjmom v sume 
3 730 000,-- €. Týmto opatrením vytvárame rezervu tejto položky príjmov v sume od 90 000,-
-  € do maximálne 249 000,--  €. Táto nerozpočtovaná rezerva bude slúžiť na vyrovnanie 
prípadných negatívnych vplyvov vývoja hospodárstva a zamestnanosti na plnenie tejto 
rozpočtovej položky rozpočtu Mesta. V prípade priaznivého vývoja príjmov dane z príjmov 
zo závislej činnosti bude použitá na krytie výdavkov Mesta, ktoré budú schválené v rámci 
zmien programového rozpočtu Mesta v roku 2013. 

Dane z majetku a poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov. Tieto príjmy sa pre rok 
2013 rozpočtujú s miernym nárastom. Pri daniach z majetku Mesta a ostatných miestnych 
daniach  je to nárast vo výške  24 850,-- €. Výška týchto daní bude závisieť aj od toho v akom 
znení sa schváli VZN č. 41 na decembrovom zasadnutí MsZ.  

Príjmy z vlastníctva - prenájmu sa oproti roku 2012 znižujú o 62 000,-- €,  čo 
predstavuje zníženie príjmov z prenájmu a služieb s tým spojených za odpredaný objekt Dom 
služieb, Levočská 3. Na druhej strane sa v tejto súvislosti v Programe č. 2 Samosprávne 
činnosti MsÚ  znižujú výdavky na energie o 32 000,-- €.  

Príjmy za správne poplatky sa oproti roku 2012 rozpočtujú vo vyššom objeme o 24 
350,-- € v celkovej sume 128 650,-- €. Nárast predstavuje zohľadnenie zmien v sadzbách 
správnych poplatkov. Pri tejto príjmovej položke je potrebné podotknúť, že rozpočet počíta aj 
s príjmom za výherné hracie automaty. Rozpočtovaním tejto položky reagujeme na zmenu 
zákona o prevádzkovaní hazardných hier, ktorý je v NR SR. Novela zákona bude mať za 
následok neplatnosť obmedzenia pre túto činnosť prijatú v našom VZN. V § 58i je daná 
mestám odkladacia možnosť pre zrušenie obmedzujúcich ustanoví v nariadeniach do 
31.12.2013. Vzhľadom k tomu, že je potrebné dodržať požiadavky stanovené memorandom 
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a dosiahnuť prebytkový bežný aj kapitálový rozpočet. Požiadal o schválenie zmeny VZN č. 4, 
na decembrovom rokovaní, aby obmedzenia pri prevádzkovaní hazardných hier boli zrušené 
aj pre rok 2013. Obmedzenie na jeden rok nemá z ekonomického hľadiska žiadny význam 
a zníži príjmy Mesta v konsolidačnom roku 2013 o 74 000,-- €. Koncoročná finančná bilancia 
taktiež počíta s príjmom za VHP v sume 35 000,-- €. Zmena rozpočtu a hlavne finančné 
zabezpečenie vyrovnania záväzkov Mesta (medzi ne patria aj splátky dvoch úverov - 
kapitálový úver a úver z SZRB) bude zabezpečené len v prípade, že Mesto tieto príjmy 
dosiahne.  

Ostatné príjmy sa rozpočtujú približne na úrovni roka 2012. Pri grantoch a transferoch 
sa zostavuje rozpočet na približne rovnakej úrovni ako v roku 2012. Výška týchto príjmov 
priamo závisí od výšky poukázaných finančných prostriedkov zo strany štátu na komunitné 
centrum a prenesené výkony činností. Pri prenesených kompetenciách v oblasti školstva bude 
rozpočet stanovený na základe oznámenia o výške poukázaných prostriedkov pre túto oblasť. 
V tejto položke dôjde v priebehu roka určite ku zmenám. Zmeny však nemajú vplyv na 
rozpočet, pretože sú príjmom a výdavkom v rovnakom objeme.  

Bežné výdavky - oblasti bežných výdavkov sa majú dotknúť najzávažnejšie zmeny. 
Tu sa majú rozpočtovať znížené výdavky v oblasti osobných výdavkov o cca 5%  a v oblasti 
tovarov a služieb o 10%. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu v oblasti bežných výdavkov sme 
postupovali nasledovne. V niektorých programoch nie je možné realizovať zmeny v štruktúre 
výdavkov v objeme stanovenom v memorande. Jedná sa o programy, ktoré zahŕňajú výdavky 
na prenesený výkon štátnej správy. Tieto výdavky sú refundované a znížením výdavkov pod 
objem refundácie by došlo k situácií, že na konci roka by sme museli nevyčerpané finančné 
prostriedky vracať štátu. Pri týchto činnostiach sme vo výdavkovej časti pristúpili k úsporným 
opatreniam v takom rozsahu, aby nedošlo k situácií, že budeme musieť vracať poukázané 
finančné prostriedky. Ide  o činnosti v programoch: č. 3 Služby občanom - matrika a register; 
č. 6 Menšie obecné služby; č. 7 Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný 
poriadok; č. 8 Doprava a pozemné komunikácie; č. 9 Životné prostredie; č. 10 Rozvoj 
bývania; č. 11 Školstvo, kde je reálny predpoklad nárastu výdavkov z dôvodu plánovanej 
valorizácie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Otázna je výška 
valorizácie  5%, 10% alebo viac. 

Program č. 1 Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ - tu navrhujeme zníženie výdavkov 
v celkovej sume 3 375,-- €. Úspora predstavuje návrh na zníženie odmien členom MsZ, MsR 
a komisií pri MsZ o 10% a zároveň v príslušnom objeme zníženie odvodov z týchto odmien 
a zníženie ostatných výdavkov v objeme cca 10%. Súčasťou návrhu rozpočtu Mesta na rok 
2013 bude aj návrh na schválenie zmeny „Zásad odmeňovania poslancov Mesta Stará 
Ľubovňa“. 

Program č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ - tu navrhujeme zníženie výdavkov 
v celkovej sume 30 101,-- €. Celkové zníženie výdavkov však predstavuje sumu 113 955,-- €. 
Rozdiel medzi týmito dvoma sumami predstavuje 83 854,-- €. Tento rozdiel je rozpočtovaný 
ako rezerva. Pri schvaľovaní memoranda bol daný prísľub vlády SR, že od roku 2012 bude 
pre mestái zrušená daňová povinnosť z predaja majetku. V prípade, že by k tomu nedošlo, 
vznikne Mestu daňová povinnosť, pretože v roku 2012 predalo dva objekty v celkovej sume 
687 000,-- €. Časť tejto rezervy v sume 17 118,- €,  by bola teda použitá na úhradu dane 
z predaja nehnuteľnosti. Ak bude daňová povinnosť zrušená bude v prípade potreby táto časť 
rezervy rozpustená. Ďalšia časť rezervy je určená na krytie zvýšených výdavkov v oblasti 
originálnych kompetencií  v školstve a v neštátnom školstve. V súčasnej dobe nie je určená 
výška valorizácie platov zamestnancov v tejto sfére a nie je ani rozhodnuté, či valorizácia sa 
bude týkať len pedagogických zamestnancov alebo aj nepedagogických zamestnancov. Pre 
túto oblasť bude v rezerve vyčlenená suma v objeme 66 736,-- €. Pri  neštátnych školách ide 
o sumu 9 861,-- €  a pri originálnych kompetenciách Mesta  o sumu 56 875,-- €  v členení na 
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39 178,-- € pedagogickí zamestnanci a 17 697,-- € nepedagogickí zamestnanci.  
Program č. 3 Služby občanom - položky príspevkov na činnosť VPS a IC zostanú na 

úrovni roka 2012 a príspevok na činnosť spoločného stavebného úradu sa znižuje o 2 000,-- €. 
Matrika a register obyvateľstva bol už komentovaný. Pri položke činnosti ZPOZ dochádza 
k zníženiu odmien vo výške 10% a k zníženiu ostatných výdavkov tak, že celkové zníženie 
predstavuje sumu 1 750,-- €. 

Program č. 4 Interné služby - špeciálne služby za poradenstvo, expertízy, štúdie 
a podobne sa medziročne znižujú o 2 600,-- €. Ostatné výdavky na audit, poplatky banke 
a splátky úrokov vzhľadom na ich charakter zostávajú v približne rovnakej výške.  

Program č. 5 Bezpečnosť – v tomto programe dochádza medziročne k nárastu 
výdavkov, čo je spôsobené tým, že od 01.03.2012 bolo zriadené chránené pracovisko pre 
troch zamestnancov (refundované výdavky). V tých položkách, kde bolo možné, sme 
pristúpili k úsporným opatreniam.  

Program č. 8 Doprava a pozemné komunikácie - tu dochádza  k zníženiu výdavkov 
v oblasti údržby a špeciálnych služieb o 1 050,-- €. Príspevok na údržbu mestských 
komunikácií ostáva na úrovni roka 2012 v sume 100 000,-- €. 

Program č. 9 Životné prostredie - výdavky na zeleň zostávajú vo výške rozpočtu roka 
2012 t. j. 100 000,-- € s tým, že v tejto položke sa ráta aj s výdavkami na prevádzkovanie 
kompostárne v sume cca 20 000,-- €. Nakladanie s odpadom zostáva na úrovni roka 2012 t. j. 
279 000,-- € a výdavky na karanténnu stanicu sa rozpočtujú v sume 3 100,-- €. 

Program č. 11 Šport a kultúra - výdavky sa znižujú o 7 700,-- €.  V tomto programe 
navrhujeme upraviť výšku dotácie sa športovú halu a krytú plaváreň na sumu 160 000,-- €. 
Táto dotácia bola v roku 2012 krátená o cca 47 000,-- € z dôvodu rekonštrukcie objektu 
športovej haly. Dotácie na prerozdelenie navrhujeme znížiť zo sumy 150 000,-- € na 100 
000,-- € z dôvodu úsporných opatrení na zabezpečenie dosiahnutia prebytkového rozpočtu. 
K zníženiu výdavkov dochádza v oblasti kultúry v sume 1 800,-- €,  pri  jarmoku v sume 1 
400,-- €. Príspevok na činnosť Ľubovnianskej mediálnej spoločnosti zostáva na úrovni roka 
2012 vo výške 66 500,-- €. 

Program č. 12 Školstvo – v tomto programe dôjde medziročne k rastu výdavkov z už 
spomínaných  dôvodov. 

Program č. 13 Sociálne služby - výdavky zostávajú na úrovni roka 2012. Tento 
program je špecifický. Klub dôchodcov ja rozpočtovaný dlhé roky v minimálnej výške, tu 
medziročne dôjde k zvýšeniu výdavkov na stravovanie. Tieto výdavky sú priamo závislé od 
počtu stravníkov - dôchodcov. Opatrovateľská služba zaznamená nárast miezd a odvodov. 
Táto skutočnosť je spôsobená tým, že opatrovatelia majú platy na úrovni minimálnej mzdy 
a tá sa medziročne zvyšuje. Komunitné centrum zostáva na úrovni roka 2012 je totiž plne 
refundované.  

Kapitálová časť rozpočtu schodok v sume 96 278,-- €. Kapitálové príjmy - rozpočet 
nepočíta s predajom nehnuteľného majetku, okrem pozemkov v rámci bežných predajov 
a majetkovo-právneho vysporiadania v sume 30 000,-- € a 1 000,-- € ako príjem zo 
združených investičných prostriedkov. Kapitálové príjmy v sume 886 169,-- predstavujú 
príjem z refundácie už vyplatených faktúr za realizáciu projektov EÚ. Ide o refundáciu  pri 
projektoch MŠ Tatranská, Centrum mesta, ZŠ Komenského a Kanalizácia Podsadek.  

Kapitálové výdavky  - celkový objem kapitálových výdavkov predstavuje sumu 
1 013 447,-- €. Z tejto sumy sú vyčlenené finančné  prostriedky na poslednú splátku za 
neoprávnené výdavky pri projekte ZŠ Komenského v sume 8 439,-- € a úhradu časti faktúry 
za MŠ Tatranská v sume 191 551,-- €. Vytvára sa položka rezervy v sume 77 735,-- €. Jej 
použitie je určené na vykrytie prípadných neuznaných výdavkov pri ukončení projektov EÚ 
a krytie možných komplikácií pri ukončení a refundácii výdavkov projektu rekonštrukcie 
objektu MŠ Tatranská (čiastočná úhrada realizovaná v sume 80 000,-- € ). Ak nebude použitá 
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rezerva na vyššie uvedené dôvody je možné ju  použiť v kapitálovej  alebo v bežnej časti 
rozpočtu. Kapitálové výdavky v oblasti školstva sa rozpočtujú v sume 30 000,-- €. Výdavky 
na výkup pozemkov sa rozpočtujú v sume 40 000,-- € a výdavky na rekonštrukciu bytového 
fondu v sume 1 000,-- €. 

Suma 658 722,-- € je určená na financovanie akcií RPM na r. 2013, ktoré sa budú 
schvaľovať v mesiaci december 2012. 

Finančné operácie príjmové počítajú len s príjmom z nájomného za nájomné byty 
určeného na splácanie úverov ŠFRB. Finančné operácie výdavkové predstavujú sumy 
splácaných úverov (na rekonštrukciu budovy MsÚ a kapitálového úveru z roku 2008) 
a úverov ŠFRB na výstavbu nájomných bytov.  

Z toho vyplýva, že rozpočet na rok 2013 má rozpočtované dve rezervy, a to: v bežnej 
časti rozpočtu v sume 83 854,-- €, v kapitálovej časti rozpočtu v sume 77 735,-- €, spolu 161 
589,-- €, ich určenie už bolo vysvetlené. Ďalšou rezervou je rozpočtovanie nižších príjmov 
v položke podielových daní v rozpätí od  90 000,-- € do maximálne 249 000,-- €. Tento 
postup nám umožňuje reagovať na nepriaznivý stav vo vývoji výberu tejto dane, prípadne 
ďalšie opatrenia štátu vo vzťahu ku samosprávam, resp. vytvára priestor na použitie týchto 
prostriedkov na likvidáciu nepredvídaných výdavkov v priebehu roka 2013. 

V návrhu rozpočtu nie je zapojené čerpanie rezervného fondu Mesta. Výška 
prostriedkov by mala predstavovať sumu 89 000,-- €.  

Takto zostaveným rozpočtom sme schopní reagovať na vonkajšie negatívne vplyvy, 
alebo v priebehu roka riešiť nové požiadavky na výdavky rozpočtu Mesta.      
 

D i s k u s i a : 
 
PaedDr. Michal Biganič: 
Uviedol, že to bola len predbežná informácia. O programovom rozpočte na r. 2013 sa 

bude rozhodovať na decembrovom rokovaní MsZ. 
 
 Ing. Pavol Gurega: 

Vzhľadom na vážnosť materiálu požiadal, aby bol poslancom doručený v dostatočnom 
časovom predstihu. 
 

Ing. Miroslav Srnka: 
Pripomenul, že návrh programového rozpočtu bude v zmysle zákona zverejnený aj na 

webovej stránke Mesta. Zatiaľ však nevieme ako dopadnú rokovania – športová hala a zeleň, 
ale to sa dá riešiť v rámci zmien rozpočtu.  
 

*prišla PhDr. Oláhová (13 prítomných poslancov) 
 
 MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e .  
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 419) 
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K bodu č. 18  
 

Návrh na navýšenie príspevku pre VPS, p. o., Stará Ľubovňa predložil vedúci 
ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Miroslav Srnka. 

 
Uviedol, že ide o navýšenie v súvislosti s realizáciou nasledovných akcií v celkovej 

hodnote 12 320,-- €: 
 

- Oprava prístrešku na futbalovom štadióne   1 980,-- 
- Ochranný náter fontány        575,-- 
- Rekonštrukcia kanála v Podsadku    3 882,-- 
- Verejné osvetlenie pri kaplnke v Podsadku      373,-- 
- Pasportizácia hrobových miest v meste   3 100,-- 
- Vianočná výzdoba      2 410,-- 

 
V prípade schválenie bude príspevok pre VPS navýšený v rámci zmeny rozpočtu na r. 2012. 

 
Ing. Aleš Solár: 
Zaujímal sa o stav pasportizácie. Zároveň pripomenul vystúpenie občana mesta, ktorý 

požiadal o zachovanie historicky hodnotných hrobových miest na starom cintoríne. Na tieto 
účely by bolo vhodné vytvoriť komisiu, ktorej členom by bol aj odborník – historik. 

 
Ing. Ľubomír Krett – za VPS, p. o. Stará Ľubovňa 
Pasportizácia v papierovej forme je pripravená, ďalším krokom je obstaranie programu 

elektronickej pasportizácie pre potreby zverejnenia na webe. 
 
MsZ   s c h v á l i l o       navýšenie príspevku pre VPS, p. o., Stará Ľubovňa v sume 

12 320,-- €, v rámci zmeny Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2012, 
z dôvodu realizácie úloh zadaných Mestom. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 420) 
 
K bodu č. 19 
 

Protest prokurátora proti VZN č. 42 o chove  a držaní psov na území mesta Stará 
Ľubovňa predložil vedúci právneho, organizačného a správneho oddelenia MsÚ Mgr. Matej 
Zamkovský. 

Uviedol, že MsZ musí do 30 dní od doručenia protest prerokovať a do 90 dní zmeniť 
jeho znenie v zmysle pripomienok, resp. zrušiť. Prokurátor navrhol jeho zrušenie. On sa však  
s týmto názorom nestotožňuje a dôvody uvádza v dôvodovej správe uvedeného materiálu. 
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D i s k u s i a : 
 
JUDr. Rastislav Stašák: 
Stotožnil sa s názorom Mgr. Zamkovského, že nie celé VZN je v rozpore so zákonom, 

dokonca samotný zákon ukladá obciam, aby si niektoré veci (podmienky vodenia psov, 
priestupky, evidenciu) upravili vo svojich VZN. Ak by sme zrušili celé VZN, aj 
s ustanoveniami, ktoré sú v súlade so zákonom, museli by sme sa riadiť len všeobecnou 
úpravou uvedenou v zákone, napr. Mesto má vo VZN určené, kde je zákaz vodenia psov, aké 
sú priestupky a pokuty. Na druhej strane súhlasí s prokurátorom, že niektoré znenia VZN sú 
v rozpore so zákonom (nereagovalo sa na zmeny zákona, napr. špeciálny pes). To sa však dá 
upraviť novelizáciou VZN. Ak by sme nerešpektovali návrh prokurátora, môže podať podnet 
na súd a až rozhodnutím súdu by stratilo VZN platnosť. Upozornil, že v tomto období sa 
pripravuje aj zmena príslušného zákona. 

 
Ing. Pavol Gurega: 
Navrhol VZN upraviť a predložiť na nasledujúcom rokovaní MsZ. 
 
RNDr. Valent Jaržembovský: 
Ako postupujú iné mestá? 
 
Mgr. Matej Zamkovský: 
Celkom bolo napadnutých 100 miest, nemá informácie ako protest riešia. 
 
JUDr. Rastislav Stašák: 
Prokurátor navrhol zrušenie VZN ako celku, ale v konkrétnom texte protestu vytýka 

len niektoré body. 
 
PhDr. Ľuboš Tomko: 
Konkretizuje prokurátor vzťahy, ktoré sú súčasťou výkonu štátnej správy? 
 
Mgr. Matej Zamkovský: 
Prokurátor berie VZN  ako celok. 
 
PhDr. Ľuboš Tomko: 
Informoval, že pred troma týždňami sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov MsÚ, 

MsP, zástupcov štátnej správy a terénnych sociálnych pracovníkov ohľadom situácie 
v Podsadku. Je tam cca 70 neregistrovaných, voľne pobiehajúcich a deti ohrozujúcich  psov. 
Poštárka odmietla v tejto lokalite doručovať poštu. Ak by sa problém riešil cez Slobodu 
zvierat, náklady na  odchyt jedného psa by boli 60 -70,-- €. Kto má tento problém riešiť - 
štátna správa, alebo samospráva? 

 
Mgr. Matej Zamkovský: 
Podľa prokurátora štátna správa. 
 
Pavel Jeleň:     
Požiadal, aby v budúcnosti boli na takéto stretnutia pozývaní aj poslanci z príslušného 

volebného obvodu. 
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Mestské zastupiteľstvo: 
 

A.   v z a l o    n a   v e d o m i e    protest prokurátora proti VZN č. 42 o chove  
a držaní psov na území mesta Stará Ľubovňa. 
 

B.   u l o ž i l o   prednostovi MsÚ    zosúladiť VZN č. 42 o chove a držaní psov na 
území mesta Stará Ľubovňa s platnou legislatívou a predložiť na rokovanie MsZ. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 421) 
 

K bodu č. 20 a č. 21► presunuté za bod č. 9 
 
*odišiel primátor mesta PaedDr. Michal Biganič, vedenie rokovania prevzal jeho 

zástupca  JUDr. Rastislav Stašák. 
 
K bodu č. 22 
 
 Návrhy na majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa predložil vedúci oddelenia SMM 
MsÚ Ing. Rudolf Jeleň. 
 
22.1 Marek Čureja a manželka Paulína, Podsadek 1228/123, Stará Ľubovňa 
 

Ing. Rudolf Jeleň: 
Je potrebné zrušiť staré a schváliť nové znenie uznesenia z dôvodu vypracovania 

nového geometrického plánu. 
 
Mestské zastupiteľstvo: 
 
A.   z r u š i l o    uznesenie č. 217 z rokovania MsZ č. VII/2011 dňa 29.11.2011 – 

s c h v a ľ u j e   odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, 
písmeno b) – zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, žiadateľom Marekovi 
Čurejovi a manželke Paulíne, Podsadek 1228/123, Stará Ľubovňa, a to časti pozemkov p. č. 
KN-E 1-6645/1 a  KN-E 1-6648/1 odčlenených zameraním podľa geometrického plánu 
č. 114/2011, a to diel 1 s výmerou 80 m2 a diel 2 s výmerou 218 m2 k novovytvorenej p. č. 
KN-C 4154/1, diel 3 s výmerou 10 m2 a diel 4 s výmerou 66 m2 k novovytvorenej p. č. KN-C 
4154/2, spolu s výmerou 374 m2 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania užívaného pozemku za cenu 5,-- €/m2. 
 

B.   s c h v á l i l o    odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 
§ 9a, odsek 8, písmeno b) – zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
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žiadateľom Marekovi Čurejovi a manželke Paulíne, Podsadek 1228/123, Stará Ľubovňa, a to 
časti pozemkov p. č. KN-E 1-6645/1 a KN-E 1-6648/1 odčlenených zameraním podľa 
geometrického plánu č. 93/2012, a to diel 1 s výmerou 80 m2 a diel 2 s výmerou 218 m2 
k novovytvorenej p. č. KN-C 4154/1, diel 3 s výmerou 9 m2 a diel 4 s výmerou 67 m2 
k novovytvorenej p. č. KN-C 4154/3, spolu s výmerou 374 m2 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania užívaného pozemku za cenu 5,-- €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 422) 
 
22.2 Viliam Hudec, 1. mája 568/10, Stará Ľubovňa 

 
Ing. Rudolf Jeleň: 
MsZ schválilo odpredaj ešte v r. 2006, kupujúci za pozemok aj zaplatil. Konanie 

v súvislosti s vkladom do katastra nehnuteľností však bolo prerušené. Teraz sa obnovilo, ale 
medzičasom sa zmenila legislatíva, z tohto dôvodu je potrebné zrušiť pôvodné a schváliť nové 
znenie uznesenia. 

 
Mestské zastupiteľstvo: 

 
A.   z r u š i l o    uznesenie č. 468 z rokovania MsZ č. XXII/2006 dňa 22.06.2006 – 

s c h v a ľ u j e   odpredaj nehnuteľností Viliamovi Hudecovi, bytom 1. mája 10, Stará 
Ľubovňa, a to pozemku p. č. KN-C 1895/3 vytvoreného geometrickým plánom č. 64/2005 zo 
dňa 07.11.2005 o výmere 663 m2 a pozemku p. č. KN-C 4016/16 vytvoreného geometrickým 
plánom č. 1/2006 zo dňa 10.01.2006 o výmere 67 m2 na účely vytvorenia prístupovej 
komunikácie k nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa za cenu 300,-- Sk/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 

B.   s c h v á l i l o    odpredaj nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku 
obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu vytvorenia 
prístupovej komunikácie k susedným nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, 
Viliamovi Hudecovi, bytom 1. mája 568/10, Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. KN-C 1895/3 
s výmerou 663 m2, zastavaná plocha, odčleneného geometrickým plánom č. 64/2005 od p. č. 
KN-E 5498/1, LV 4542, vlastník Mesto Stará Ľubovňa v k. ú. Stará Ľubovňa a pozemku p. č. 
KN-C 4016/16 s výmerou 67 m2, trvalý trávny porast, odčleneného geometrickým plánom č. 
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1/2006 od p. č. KN-E 5498/6, LV 4542, vlastník Mesto Stará Ľubovňa v k. ú. Stará Ľubovňa, 
spolu s výmerou 730 m2 za cenu 9,96 €/m2.  
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 423) 
 
 
22.3 Michal Firment a manželka Helena, Zimná 1001/143, Stará Ľubovňa 
 

MsZ   s c h v á l i l o   odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 
§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu, že pozemok je 
zveľaďovaný a udržiavaný na vlastné náklady žiadateľov a susedí s pozemkom a stavbou, 
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, Michalovi Firmentovi a manželke Helene, Zimná 
1001/143, Stará Ľubovňa, a to pozemok p. č. KN-C 3470/104 s výmerou 149 m2, zastavaná 
plocha, LV 3696    v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 6,-- €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 424) 
 
 
22.4 Pavol Romaňák, Hviezdoslavova 108/16 
  
 Ing. Rudolf Jeleň: 

Po odčlenení pozemkov na miestnu komunikáciu MsR odporučila odpredaj zvyšných 
pozemkov v uvedenej lokalite. Cena zohľadňuje aj náklady Mesta na vypracovanie 
geometrického plánu – navýšená o 2,-- €/m2. 
 

MsZ   s c h v á l i l o   odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 
§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu prístupu iba 
z miestnej komunikácie Ul. Hviezdoslavova, zveľaďovaný a udržiavaný na vlastné náklady 
žiadateľa, Pavlovi Romaňákovi, Hviezdoslavova 108/16, Stará Ľubovňa, a to pozemok p. č. 
KN-C 325/1 s výmerou 214 m2, záhrada, LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2. 
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HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 425) 
 
22.5 JUDr. Slavomír Firment a manželka Ing. Jarmila, Okružná 879/54, Stará Ľubovňa 

 
Ing. Rudolf Jeleň: 
Ide o zvyškový pozemok pred rodinným domom na Vansovej ul. (komunikácia je 

užšia, ako sa pôvodne plánovalo). 
 

MsZ   s c h v á l i l o   odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 
§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu, že pozemok bol 
pôvodne určený na výstavbu chodníka, ale kvôli zúženiu miestnej komunikácie pozemok nie 
je využitý, je udržiavaný na vlastné náklady žiadateľov ako priľahlý pozemok k pozemku vo 
vlastníctve žiadateľov, JUDr. Slavomírovi Firmentovi a manželke Ing. Jarmile, Okružná 
879/54, Stará Ľubovňa, a to pozemok p. č. KN-C 2846/350 s výmerou 33 m2, ostatné plochy, 
odčlenený geometrickým plánom č. 59/2012 od p. č. KN-C 2846/280, LV 3696 v k. ú. Stará 
Ľubovňa za cenu 6,-- €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 426) 
 
22.6 Ing. Igor Firment a manželka Ing. Viera, Vansovej 1821/44, Stará Ľubovňa 
 

Ing. Rudolf Jeleň: 
V tomto prípade ide o neudržiavaný pozemok (kroviny, burina) za rodinným domom 

na Vansovej ul. smerom k zimnému štadiónu. MsR navrhla cenu 4,-- €/m2, rovnako ako 
v minulosti p. Szarászovi. 

 
JUDr. Rastislav Stašák: 
Cena zohľadňuje aj náklady, ktoré bude musieť žiadateľ vynaložiť na úpravu 

pozemku. 
 

MsZ   s c h v á l i l o   odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 
§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu, že pozemok bol 
pôvodne určený na výstavbu chodníka, ale kvôli zúženiu miestnej komunikácie pozemok nie 
je využitý, je udržiavaný na vlastné náklady žiadateľov ako priľahlý pozemok k pozemku vo 
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vlastníctve žiadateľov, Ing. Igorovi Firmentovi a manželke Ing. Viere, Vansovej 1821/44, 
Stará Ľubovňa, a to pozemok p. č. KN-C 2846/351 s výmerou 21 m2, ostatné plochy, 
odčlenený geometrickým plánom č. 59/2012 od p. č. KN-C 2846/280, LV 3696 v k. ú. Stará 
Ľubovňa za cenu 6,-- €/m2 a časť pozemku p. č. KN-C 2846/318 s výmerou 80 m2, orná 
pôda, LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa zameranú podľa geometrického plánu č. 53/2012, týka 
sa dielu 3 k novovytvorenej p. č. KN-C 2846/345, orná pôda za cenu 4,-- €/m2.  
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 427) 
 

22.7 MUDr. Miroslav Demjan a manželka JUDr. Helena, Mýtna 1268/64, Stará Ľubovňa 
 
Ing. Rudolf Jeleň: 
Zvyškový pozemok pred rodinným domom na Vansovej ul. (komunikácia je užšia, 

ako sa pôvodne plánovalo). 
 
MsZ   s c h v á l i l o   odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 

§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu, že pozemok bol 
pôvodne určený na výstavbu chodníka, ale kvôli zúženiu miestnej komunikácie pozemok nie 
je využitý, je udržiavaný na vlastné náklady žiadateľov ako priľahlý pozemok k pozemku vo 
vlastníctve žiadateľov, MUDr. Miroslavovi Demjanovi a manželke JUDr. Helene, Mýtna 
1268/64, Stará Ľubovňa, a to pozemok p. č. KN-C 2846/342 s výmerou 30 m2, ostatné 
plochy, odčlenený geometrickým plánom č. 12/2012 od p. č. KN-C 2846/280, LV 3696 v k. 
ú. Stará Ľubovňa za cenu 6,-- €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 428) 
 
22.8 Mgr. Ivan Kormaník a manželka MUDr. Andrea, Sládkovičova 376/8, Stará Ľubovňa 
 

Ing. Rudolf Jeleň: 
Ide o pozemok pri bytovom dome (vedľa ordinácie MUDr. Priputníkovej) pre potreby 

výstavby vstupu pre plánovanú súkromnú ambulanciu. 
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MUDr. Marta Benková: 
Zaujala ju cena navrhnutá MsR vo výške 30,-- €/m2. V minulosti Mesto rovnaký - 

susediaci pozemok odpredalo MUDr. Priputníkovej za 7,-- €/m2. 
 
RNDr. Valent Jaržembovský: 
Je potrebné zohľadniť aj infláciu. 
 
MUDr. Marta Benková: 
Stotožnila sa aj s návrhom RNDr. Jaržembovského a navrhla odpredaj za cenu 10,-- 

€/m2. 
 

HLASOVANIE o poslaneckom návrhu MUDr. Benkovej – odpredaj za cenu 10,-- €/m2 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 
MsZ   s c h v á l i l o   odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 

§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu, že žiadatelia sú 
vlastníkmi bytu v bytovom dome a časť priľahlého pozemku bytového domu je predmetom 
odpredaja, Mgr. Ivanovi Kormaníkovi a manželke MUDr. Andrei, Sládkovičova 376/8, Stará 
Ľubovňa, a to časť pozemku p. č. KN-C 863/1 s výmerou cca 30 m2, LV 3696 v k. ú. Stará 
Ľubovňa, zameranú podľa novovypracovaného geometrického plánu za cenu 10,-- €/m2. 

 (Uznesenie č. 429) 
 
22.9 Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice 

 
Ing. Rudolf Jeleň: 
Ide o pozemok na účely výstavby trafostanice v lokalite „Podhradie“. 
 
Ing. Aleš Solár: 
Zaujímal sa, či Mesto môže ovplyvniť architektonické stvárnenie objektu tohto 

zariadenia (pri stavebnom povolení), aby vhodne zapadlo do uvedenej historickej lokality. 
V tomto prípade to už nežiada riešiť, ale v budúcnosti o tom treba uvažovať. 
 

MsZ   s c h v á l i l o   odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 
§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu, že žiadateľ je 
vlastníkom budovy trafostanice postavenej na žiadanom pozemku, Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., Mlynská 31, Košice, a to časť pozemku p. č. KN-E 3576/4 s výmerou 7 m2, 
trvalý trávny porast, LV 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, zameranú podľa novovypracovaného 
geometrického plánu za cenu 39,80 €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
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Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 430) 
 
22.10 Štefánia Kollárová, Kolačkov 127 

 
Ing. Rudolf Jeleň: 
Ide  o odpredaj na účely vysporiadania vlastníctva žiadateľky v uvedenej lokalite. 
 
MsZ   s c h v á l i l o    odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 

§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu, že žiadateľka má 
záujem na usporiadaní vlastníctva k nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele z dôvodu 
odstránenia buriny a náletových drevín a následnej výsadby mladého lesného porastu, Štefánii 
Kollárovej, Kolačkov 127, a to pozemok p. č. KN-E 1570/201 s výmerou 1339 m2, trvalé 
trávne porasty, podiel 129256595/9999999999, LV 1199 v k. ú. Kolačkov za cenu 0,19 €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 431) 
 
22.11 Milan Rinkovský, Lipová 1586/36, Stará Ľubovňa 
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 
 MsR na svojom rokovaní odporúčala MsZ neschváliť zámer odpredaja uvedeného 
pozemku na účely výstavby parkoviska. 
  

JUDr. Rastislav Stašák: 
Dôvodom tohto stanoviska je skutočnosť, že projekt rekonštrukcie Provinčného domu, 

ktorý počítal aj s využitím uvedeného pozemku, nebol v rámci vyhlásenej výzvy ROP 
úspešný a je potrebné uvažovať o iných možnostiach využitia objektu s pozemkom. 
  
 Ing. Jozef Greizinger: 
 Konštatoval, že v nasledujúcom období zrejme nemožno očakávať výzvu zameranú na 
obnovu takýchto objektov. 
 
 RNDr. Valent Jaržembovský: 

Pripomenul, že pôvodným zámerom projektu bolo využiť po zbúraní schátraných 
hospodárskych budov vnútroblokový priestor na komorné a kultúrne akcie. Akceptoval 
odporúčanie MsR. Žiadateľovi by bolo možné vyjsť v ústrety napr. prenájmom uvedeného 
pozemku. Navrhol odporučiť primátorovi mesta rokovať so žiadateľom o možnosti iného 
využitia pozemku. 
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HLASOVANIE o uznesení v zmysle odporúčania MsR + odporúčanie pre primátora  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 432) 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 

A.   n e s c h v á l i l o   zámer odpredaja pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí, § 9a, odsek 1, písmeno c) – priamy predaj – z dôvodu vytvorenia parkovacích 
plôch pri Provinčnom dome, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, Milanovi Rinkovskému, 
Lipová 1586/36, Stará Ľubovňa, a to časť pozemku p. č. KN-C 42 s výmerou cca 278 m2, 
zastavaná plocha, LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu podľa novovypracovaného 
znaleckého posudku a nákladov na znalecký posudok. 
 

B.   o d p o r u č i l o   primátorovi mesta    rokovať so žiadateľom o možnosti iného 
využitia pozemku. 
 
22.12 Výkup pozemkov na výstavbu obchvatovej komunikácie „Prepojenie Ulíc levočská – 

prešovská v Starej Ľubovni“ 
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 

Pôvodné uznesenie bolo prijaté ešte v r. 2008. MsR odporučila aktualizovať znenie 
uznesenia zo Sk na € a vypustiť slovo extravilán. 

 
Mestské zastupiteľstvo: 

 
A.   z r u š i l o    uznesenie č. 146/B.  z rokovania MsZ č. X/2008 dňa 24.04.2008 - 

s c h v a ľ u j e   výkup pozemkov na výstavbu obchvatovej komunikácie „Prepojenie Ulíc 
levočská – prešovská v Starej Ľubovni“ podľa čiastkových geometrických plánov na tento 
účel v extraviláne za cenu 270,-- Sk/m2 a zostatky priľahlých pozemkov odčlenených od 
pozemku určeného na výstavbu komunikácie za cenu 400,-- Sk/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 

B.   s c h v á l i l o            výkup pozemkov na výstavbu obchvatovej komunikácie 
„Prepojenie ulíc Levočská - Prešovská v Starej Ľubovni“ podľa čiastkových geometrických 
plánov za cenu 8,96 €/m2 a zostatkov priľahlých pozemkov odčlenených od pozemku 
určeného na výstavbu komunikácie za cenu 13,28 €/m2. 
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HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 433) 
 
*odišiel MUDr. Orlovský (12 prítomných poslancov) 

 
22.13 Výkup pozemku na výstavbu obchvatovej komunikácie „Prepojenie ulíc Levočská - 

Prešovská v Starej Ľubovni“ od spoluvlastníkov evidovaných na LV 5174 
  

Ing. Rudolf Jeleň: 
Uskutočnilo sa rokovanie s vlastníkmi. Nesúhlasili (okrem troch) s pôvodne 

navrhovanou cenou časti pozemkov 8,96 €/m2 a navrhli zjednotenie ceny všetkých pozemkov 
na 13,28 €/m2. MsR odporučila neschváliť výkup za uvedenú cenu. 
 

MsZ   n e s c h v á l i l o   výkup pozemku na výstavbu obchvatovej komunikácie 
„Prepojenie ulíc Levočská - Prešovská v Starej Ľubovni“ od spoluvlastníkov evidovaných na 
LV 5174, p. č. KN-E 2150 s výmerou 741 m2, orná pôda za cenu 13,28 €/m2. 
 
HLASOVANIE o uznesení v zmysle odporúčania MsR „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová,  p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 434) 
 
22.14 Zriadenie vecného bremena 
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 

Zriadenie vecného bremena súvisí s prechádzajúcou žiadosťou  o odpredaj pozemku 
na účely výstavby trafostanice v „Podhradí“. 

 
MsZ   s c h v á l i l o    zriadenie vecného bremena:  
- trpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia,  jeho príslušenstva 

a podperného bodu/podzemného elektrického vedenia a  jeho príslušenstva na 
slúžiacom pozemku tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného 
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby 
nad/podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena  

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na nehnuteľnosť – pozemok p. č. 
KN-C 2137/2, LV 3696 a KN-E 5532/3, KN-E 3572/21, KN-E 3576/4, KN-E 5538/7, KN-E 
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5502/2, KN-E 3578, KN-E 3579, LV 4542 v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s.,  
Mlynská 31, Košice. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 12 
hlasovali za:   12 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová,  p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 
(Uznesenie č. 435) 

*prišiel MUDr. Orlovský (13 prítomných poslancov) 
 
22.15 Obchodná verejná súťaž – vyhodnotenie 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 

A.   v z a l o   n a   v e d o m i e   informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej dňa 13.09.2012 uznesením č. 393a) z rokovania MsZ č. XVI/2012 dňa 13.09.2012 
k odpredaju  nehnuteľností. 
 
 B.   o d p o r u č i l o   primátorovi mesta   uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu na 
odpredaj nehnuteľnosti, a to pozemku p. č. KN-C 4043/25 s výmerou 1432 m2, ostatná 
plocha, LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa – lokalita Ul. továrenská s víťazom  súťaže: Miloš 
Tančín – Connect, Mierová 1088/12, Stará Ľubovňa za cenu 6,70 €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 436) 
 
22.16 Obchodná verejná súťaž – vyhodnotenie  

 
Mestské zastupiteľstvo: 

 
A.   v z a l o   n a   v e d o m i e   informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže 

vyhlásenej dňa 13.09.2012 uznesením č. 393b) z rokovania MsZ č. XVI/2012 dňa 13.09.2012  
k odpredaju  nehnuteľností. 
 
 B.   o d p o r u č i l o   primátorovi mesta   uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu na 
odpredaj nehnuteľností, a to pozemku p. č. KN-E 924 s výmerou 1351 m2, orná pôda, LV 
4542 a pozemku p. č. KN-E 5529/3 s výmerou 14 m2, zastavané plochy, spolu s výmerou 
1365 m2, LV 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa – lokalita garáže pri K4 s víťazom  súťaže: MVDr. 
Magdaléna Bodnárová, Popradská 1438/52, Stará Ľubovňa za cenu 8,-- €/m2. 
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HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 437) 
 
22.17 Obchodná verejná súťaž – vyhodnotenie  
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 

Konštatoval, že o pozemky v lokalite Farbiarska ul.,  Podsadek (osada) a motorové 
vozidlo MsP  nebol záujem, t. j. na MsÚ neboli doručené žiadne súťažné návrhy. 

 
 MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e    informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže 
vyhlásenej dňa 13.09.2012 uznesením č. 393c), 394 a 400 z rokovania  MsZ č. XVI/2012 dňa 
13.09.2012  k odpredaju  nehnuteľností a hnuteľného majetku – v stanovenej lehote neboli 
doručené žiadne súťažné návrhy. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 438) 
 
22.18 Výkupy pozemkov ► doplnené   
 
22.18.1 Výkup pozemkov pod zimným štadiónom + prístupová  komunikácia  
     
 RNDr. Valent Jaržembovský: 
 Plochy boli zastavané, bolo vydané aj stavebné povolenie, nechápe ako títo vlastníci 
uvedené pozemky mohli nadobudnúť, rovnako aj r. Alexíkova. 
 
 Mgr. Matej Zamkovský: 
 Uviedol, že uznesením MsNV boli v minulosti pozemky vyňaté, potvrdila to aj 
nemenovaná pani, tie však nie sú k dispozícii. Do r. 1964 sa tieto zmeny do katastra 
nezapisovali, preto si pôvodní vlastníci uplatnili svoje právo.  
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 
 Nadobudli ich v rámci ROEP r. 2005. 
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 RNDr. Valent Jaržembovský: 
 Domnieval sa, že je potrebné zistiť spôsob ich nadobudnutia, ako vlastníci tieto 
pozemky nadobudli, kto to podpísal a dal na to súhlas – Pozemkový fond alebo niekto iný. 
Preto navrhol výkup neschváliť.  
 
HLASOVANIE o poslaneckom návrhu RNDr. Jaržembovského -  „neschvaľuje“ výkup 
pozemkov v bodoch 22.18.1 a) – h)   
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 
 Mgr. Rudolf Žiak: 
 Súčasný stav je taký, že Mesto realizuje stavbu na cudzom pozemku a je problém so 
stavebným povolením. Konštatoval, že všetci majú rovnakí názor ako poslanec RNDr. 
Jaržembovský. Ale čo s tým? 
 
 RNDr. Valent Jaržembovský: 
 Stavebné povolenie je platné už od r. 1989. 
 
 Ing. Jozef Greizinger: 
 Zmena stavby pred dokončením. 
 
 RNDr. Valent Jaržembovský: 
 Tak to treba riešiť. 
 
 Ing. arch. František Benko: 
 Ale to sa nedá bez vyriešenia majetkovoprávnych vzťahov.  
 
 RNDr. Valent Jaržembovský: 
  Je potrebné zistiť aspoň v morálnej rovine, ako títo vlastníci k pozemkom prišli. 
 
 JUDr. Rastislav Stašák: 
 Mesto sa potom zrejme nevyhne  sporom o určení vlastníckeho práva. 
 
 RNDr. Valent Jaržembovský: 

Netvrdí, že Mesto nebude vykupovať, ak nebude iná možnosť. Ale bude môcť rokovať 
o cene, ak si niekto osvedčil a dostal zastavaný pozemok v areáli, kde boli pozemky vyňaté, 
na základe potvrdenia z Ameriky od bratranca „z piateho kolena“. 
 
 Pavel Jeleň: 

RNDr. Jaržembovský má pravdu. Bol osobne prítomní, keď to nemenovaná pani 
potvrdila (že pozemky boli uznesením MsNV vyňaté). 
 
 JUDr. Milan Knapík: 
 Mesto zrejme nevyužilo opravné prostriedky. 
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 PhDr. Ľuboš Tomko: 
 Uviedol, že výkupy by Mesto stáli 32 177,-- €. 
 

Ing. Rudolf Jeleň  
V prípade Slovenského pozemkového fondu pôjde o bezodplatný prevod. 

 
a) MsZ   n e s c h v á l i l o   výkup časti pozemku p. č. KN-C 884/24 podľa zamerania 

geometrickým plánom č. 70/2012, týka sa dielu 1 s výmerou 22 m2 k novovytvorenej 
parcele č. KN-C 884/48, ostatné plochy, od spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 
6806, Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 
Bratislava, Turlíková Helena, Štúrova 14, Stará Ľubovňa, Turlík Gustáv, Jarmočná 8, 
Stará Ľubovňa, Turlík Rudolf, Štúrova 14, Stará Ľubovňa, Vargová Božena, Mierová 
14, Stará Ľubovňa, Polančíková Mária, Nová Ľubovňa 468 v k. ú. Stará Ľubovňa na 
účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov prístupovej komunikácie k zimnému 
štadiónu za cenu 13,71 €/m2. 

 
HLASOVANIE o poslaneckom návrhu „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 (Uznesenie č. 439) 
 
b) MsZ   n e s c h v á l i l o      výkup časti pozemku p. č. KN-C 884/25 podľa zamerania 

 geometrickým plánom č. 70/2012, týka sa dielu 2 s výmerou 411 m2 k novovytvorenej 
parcele č. KN-C 884/48, ostatné plochy, vlastníka evidovaného na LV č. 18, 
Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava v k. ú. 
Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov prístupovej 
komunikácie k zimnému štadiónu za cenu 13,71 €/m2.  

 
HLASOVANIE o poslaneckom návrhu „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0         (Uznesenie č. 440) 

  
c) MsZ   n e s c h v á l i l o    výkup časti pozemku p. č. KN-E 1681/1 podľa zamerania 

geometrickým plánom č. 70/2012, týka sa dielu 3 s výmerou 245 m2 k novovytvorenej 
parcele č. KN-C 884/48, ostatné plochy, od spoluvlastníkov evidovaných na LV 
č. 5117, Smrek Ján, Nová Ľubovňa 330, Drevová Mária, Nábrežná 17/98, Nová Baňa, 
Klonga Imrich, Kamenárska 56/1266, Nová Baňa, Klonga Miroslav, Dolné Hámre 
150, Konkoľ Andrej, Nová Ľubovňa 349 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov prístupovej komunikácie k zimnému 
štadiónu za cenu 13,71 €/m2. 
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HLASOVANIE o poslaneckom návrhu „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 (Uznesenie č. 441) 
 

d) MsZ   n e s c h v á l i l o    výkup časti pozemku p. č. KN-C 884/5 podľa zamerania 
geometrickým plánom č. 22/2012, týka sa dielu 1 s výmerou 186 m2 k novovytvorenej 
parcele č. KN-C 884/42, ostatné plochy a dielu 10 s výmerou 2 m2 k novovytvorenej 
parcele č. KN-C 884/43, zastavané plochy, od vlastníka evidovaného na LV č. 18, 
Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava v k. ú. 
Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod zimným 
štadiónom za cenu 13,71 €/m2. 

 
HLASOVANIE o poslaneckom návrhu „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 (Uznesenie č. 442) 
 

e) MsZ   n e s c h v á l i l o    výkup častí pozemkov podľa zamerania geometrickým 
plánom č. 22/2012, a to p. č. KN-C 884/23, týka sa dielu 2 s výmerou 153 m2 a p. č. 
KN-C 2846/264, týka sa dielu 7 s výmerou 608 m2 k novovytvorenej parcele č. KN-C 
884/42, ostatné plochy, od spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 6805, Kmečová 
Júlia, Nová Ľubovňa 97, Smreková Terézia, Nová Ľubovňa 308, Slovenská republika 
– Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava v k. ú. Stará Ľubovňa na 
účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod zimným štadiónom za cenu 
13,71 €/m2. 
 

HLASOVANIE o poslaneckom návrhu „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 (Uznesenie č. 443) 
 

f) MsZ   n e s c h v á l i l o        výkup častí pozemkov podľa zamerania geometrickým 
plánom č. 22/2012, a to p. č. KN-C 884/24, týka sa dielu 3 s výmerou 128 m2 a dielu 8 
s výmerou 243 m2 k novovytvorenej parcele č. KN-C 884/42, ostatné plochy, od 
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spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 6806, Slovenská republika – Slovenský 
pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava, Turlíková Helena, Štúrova 14, Stará 
Ľubovňa, Turlík Gustáv, Jarmočná 8, Stará Ľubovňa, Turlík Rudolf, Štúrova 14, Stará 
Ľubovňa, Vargová Božena, Mierová 14, Stará Ľubovňa, Polančíková Mária, Nová 
Ľubovňa 468 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania 
pozemkov pod zimným štadiónom za cenu 13,71 €/m2. 
 

HLASOVANIE o poslaneckom návrhu „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 (Uznesenie č. 444) 
 

g) MsZ   n e s c h v á l i l o   výkup časti pozemku p. č. KN-C 2846/262 podľa zamerania 
geometrickým plánom č. 22/2012, týka sa dielu 5 s výmerou 92 m2 k novovytvorenej 
parcele č. KN-C 884/42, ostatné plochy, od vlastníčky Oravcovej Patrície, 17. 
novembra 32, Stará Ľubovňa, evidovanej na LV č. 6803 v k. ú. Stará Ľubovňa na 
účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod zimným štadiónom za cenu 
13,71 €/m2. 
 

HLASOVANIE o poslaneckom návrhu „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 (Uznesenie č. 445) 
 

h) MsZ   n e s c h v á l i l o   výkup časti pozemku p. č. KN-C 2846/263 podľa zamerania 
geometrickým plánom č. 22/2012, týka sa dielu 6 s výmerou 520 m2 k novovytvorenej 
parcele č. KN-C 884/42, ostatné plochy, od vlastníčky evidovanej na LV č. 3597, 
Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 
v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod zimným 
štadiónom za cenu 13,71 €/m2. 
 

HLASOVANIE o poslaneckom návrhu „neschvaľuje“ 
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

 (Uznesenie č. 446) 
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 Ing. Pavol Gurega: 
 Ako člen návrhovej komisie zároveň predložil návrh uznesenia v znení:  
 

MsZ   u k l a d á   prednostovi MsÚ  preskúmať spôsob nadobudnutia pozemkov z 
uznesení č. 439 – 446“. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 447) 
 
22.18.2 Výkup pozemkov – časť Vansovej ul. 
  

Ing. Rudolf Jeleň: 
Ide o výkup pozemkov pod budúcou komunikáciou na Vansovej ul. za cenu  5,-- 

€/m2. 
 
MsZ   s c h v á l i l o    výkup pozemkov p. č. KN-C 2846/258 s výmerou 116 m2, 

ostatné plochy, p. č. KN-E 1699/2 s výmerou 127 m2, orná pôda a p. č. KN-E 1700/5 
s výmerou 1 m2, orná pôda, od spoluvlastníkov MUDr. Michala Pješčáka a manželky MUDr. 
Lucie Pješčákovej, MDDr., Zimná 11/895, Stará Ľubovňa, evidovaných na LV 7437 na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov Vansovej ul. za cenu 5,-- €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 448) 
 
K bodu č. 23 
 
 Návrh na schválenie vkladu do majetku spol. s r. o. Slobyterm, Levočská 20, Stará 
Ľubovňa predložil vedúci oddelenia SMM MsÚ Ing. Rudolf Jeleň. 
 
 Ing. Pavol Gurega: 
 Slobyterm by mohol urobiť niečo aj pre Mesto, keď mu dá zadarmo majetok, ktorý 
bude tvoriť odpisy a finančné zdroje. 
 Upozornil na nezrovnalosti v Zásadách o hospodárení s majetkom Mesta - v jednej 
časti je uvedené „Mesto môže vkladať majetok iba do základného imania obchodnej 
spoločnosti“ a v inej časti len „môže vkladať do majetku obchodnej spoločnosti“. Nie je 
potrebné to upraviť? 
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JUDr. Rastislav Stašák, Ing. Miroslav Srnka: 
Potvrdili, že znenie je v obidvoch prípadoch správne. 

  
MUDr. František Orlovský: 
Zaujímal sa, kto v tomto prípade realizoval verejné obstarávanie. 

 
 Ing. arch. František Benko: 

Generálnym dodávateľom stavby bol Pienstav, a. s. a spol. s r. o. Slobyterm bola 
subdodávateľom. Výstavba  sa realizovala v rámci dodatku s dodávateľom a. s. Pienstav, 
keďže došlo k zmene pôvodnej koncepcie, aby sa na teplovodný kanál mohli napojiť aj ďalšie 
4 bytové domy. 
 
 MsZ   s c h v á l i l o : 

 
1. Vyňatie stavby SO-06-Teplovodný kanál, na Ul. za vodou, sídlisko Východ v Starej 
Ľubovni  v obstarávacej cene 97 676,30 €  z  majetku Mesta Stará Ľubovňa. 
 

2. Vklad do majetku spol. s r. o.  Slobyterm, Levočská 20, Stará Ľubovňa, a to stavby 
SO-06-Teplovodný kanál, na Ul. za vodou, sídlisko Východ v Starej Ľubovni v súlade 
so  Zásadami  o hospodárení s majetkom Mesta Stará Ľubovňa, § 3, odsek j) 
v obstarávacej cene 97 676,30 €.  

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   11 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    2  
(MUDr. Orlovský,  PhDr. Tomko) 

 (Uznesenie č. 449) 
 
K bodu č. 23a) 
 
 Návrh na zriadenie vecného bremena predložil vedúci oddelenia investícií, územného 
plánu, stavebného poriadku a životného prostredia MsÚ Ing. arch. František Benko. 
  

Uviedol, že po zriadení vecného bremena bude nasledovať odpredaj. 
 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemkoch p. č. 

KN-C: 1935/134, 1935/29, 1935/235, 1935/155, 1935/142, 1935/246, 1935/137, 1935/213, 
751/4, 752/4, 752/6, p. č. KN-E: 2121/1, 2122/1, 5561/8 podľa zamerania geometrickým 
plánom č. 34312498 - 100/2012 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely umiestnenia podzemného 
elektrického vedenia a jeho príslušenstva v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice pre stavbu „SO 04 - NN prívod pre 16 b. j. - D4 + TV, sídlisko 
Východ Stará Ľubovňa“. 
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HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 450) 
K bodu č. 24 
 
 Interpelácia poslancov. 
 

JUDr. Rastislav Stašák navrhol, aby boli interpelácie predložené len v písomnej 
forme. 

 
Mestské zastupiteľstvo: 

 
A.   s ú h l a s i l o   s písomným predložením interpelácií poslancov. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 13 
hlasovali za:   13 
(MUDr. Benková, Ing. Gurega, RNDr. Jaržembovský, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr. Knapík, 
PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Solár, JUDr. Stašák,  PhDr. 
Tomko) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 

B.   v z a l o   n a   v e d o m i e   písomné interpelácie poslancov. 
(Uznesenie č. 451) 

P r e p i s   písomných interpelácií: 
 

RNDr. Valent Jaržembovský: 
K akcii „Kanalizácia,  m. č.  Podsadek“: Bola zo záverečnej faktúry vrátená položka 

v hodnote cca 14 tis. € (ZŠ Podsadek, havarijné riešenie)? Prácu vykonala a fakturovala firma 
Dinis po povodniach v roku 2010. 

 
PhDr. Edita Oláhová: 
Prosím prehodnotiť koeficient na žiaka v MŠ na Vsetínskej ul., ktorý je pre dané 

školské zariadenie podhodnotený. 
 

PhDr. Ľuboš Tomko: 
Žiadam predložiť režim fungovania kina na nasledujúcich 7 rokov (do r. 2020). 

 
Ing. Aleš Solár: 
Zriadiť komisiu na posúdenie hrobov na starom cintoríne, ktoré majú historickú 

a umeleckú hodnotu a hrozí im, že budú premiestnené  k múru cintorína pri kotolni. Je to 
podnet od občana Filipa Lamparta, ktorý s týmto návrhom vystúpil už aj na MsZ. Zároveň 
navrhujem pána Filipa Lamparta do tejto komisie. Hroby majú byť premiestnené z dôvodu 
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nezaplatenia hrobového miesta, keďže sa často jedná o obyvateľov nemeckej, príp. maďarskej 
národnosti. Komisia by mala byť trojčlenná (VPS, občan historik, zástupca mesta, príp. 
z radov poslancov). 
 

Ing. Pavol Gurega: 
Na základe vystúpenia občana mesta p. Duranku a na základe pripomienok občanov 

žiadam prehodnotiť Cenník cintorínskych služieb v oblasti vstupu na cintorín s nebohým, ako 
aj vstupu na cintorín na účely opravy a rekonštrukcie hrobov podľa toho, koľko vstupov 
oprava vyžaduje s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky podnikateľské subjekty 
a pre všetkých občanov mesta.  

Vyhotoviť a na vhodnom mieste pri cintorínoch umiestniť informačné tabule, kde 
bude možné ponúkať služby všetkými podnikateľskými subjektmi, ktoré o to prejavia záujem. 
Samozrejme za úhradu pre Mesto. 

Podľa §19 odsek 1b zákona o pohrebníctve - dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad 
hladinou podzemnej vody. Na cintoríne (novom) v Podsadku sú problémy v daždivých dňoch. 
Postupne je potrebné vybudovať odvodňovacie kanály, aby v budúcnosti neboli problémy 
s hygienou. 

Na základe rokovania Komisie športu a mládeže žiadam prehodnotiť konanie rôznych 
predajných akcií v malej športovej hale, ktorá sa týmto ničí a v čase konania akcií  nie je 
možné vykonávať športové podujatia. Náš návrh je prehodnotiť možnosť konania predajných 
akcií vo vstupných priestoroch veľkej haly.  

Hľadať možnosti rekonštrukcie podlahy v malej športovej hale. 
Prehodnotiť možnosť rozšírenia súčasnej posilňovne v ŠH, s cieľom umiestnenia 

kulturistov, fitnes, karate do stabilných priestorov. Tento priestor by mohol byť využívaný 
občanmi mesta na rôzne pohybové aktivity. 

Na minulom zastupiteľstve boli schválené prostriedky na rozšírenie osvetlenia a nákup 
techniky na čistenie. V komisii sme dávno vybrali vhodný stroj za cca  2 800,-- €, avšak do 
dnešného dňa tento nie je zakúpený a počas zápasov extraligy je dosť veľa prachu, ba až 
blata, čo nereprezentuje naše mesto. 

Žiadam prehodnotiť rozhodnutie mesta, aby športové kluby zháňali peniaze, aj keď iba 
čiastočne, pre správcu haly z reklamy. Vždy tieto peniaze išli na rozvoj športu. 

 
K bodu č. 25 
 

Zástupca primátora mesta JUDr. Rastislav Stašák poďakoval poslancom a všetkým 
prítomným za účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
PaedDr. Michal Biganič        Mgr. Rudolf Žiak 
       primátor mesta                              prednosta MsÚ 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
MUDr. Peter Bizovský, MPH 
RNDr. Valent Jaržembovský 
 
Zapísala:   
Helena Vojteková 


