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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 21.02.2012                  č. IX/2012 

 
 
Otvorenie: 13.00 h 
Ukončenie: 18.15 h  
 
Prítomní poslanci MsZ:  19 
Ostatní prítomní:    podľa prezenčnej listiny 
 
 
K bodu č. 1 
 
 Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni otvoril primátor mesta PaedDr. 
Michal Biganič.  
 Privítal poslancov MsZ i ostatných prítomných a ospravedlnil neskorší príchod 
poslanca JUDr. Stašáka z dôvodu neodkladných pracovných povinností. 
 V úvode sa poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri riešení 
mimoriadnej situácie vyhlásenej na území mesta v súvislosti s obmedzením dodávky pitnej 
vody. 
 

*chýba JUDr. Stašák (18 prítomných poslancov) 
 
 Následne predložil návrh programu rokovania s doplnením (predloženým 
poslancom písomne pred rokovaním MsZ).  
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 18 
hlasovali za:   18 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko, Mgr. 
Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 

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

predloženého primátorom mesta nasledovne: 
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1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. 
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice. 
3. Vystúpenie občanov. 
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ. 

P r e d k l a d á :   Mgr. Karniš 
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ. 

P r e d k l a d á :   Mgr. Karniš 
6. Informatívna správa o MAD a záväzkoch Mesta voči spol. s r. o. BUS KARPATY 

Stará Ľubovňa. 
P r e d k l a d á :   Mgr. Karniš 

7. Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení. 
P r e d k l a d á :   Mgr. Karniš 

8. Návrh mesačného platu primátora mesta. 
P r e d k l a d á :   zástupca poslaneckých klubov 

9. Návrh dotácií na r. 2012 - I. etapa (v zmysle VZN č. 44). 
P r e d k l a d á :   PaedDr. Kollárová 

10. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2011. 
P r e d k l a d á :   PaedDr. Kollárová 

11. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za 
r. 2011. 
P r e d k l a d á :   JUDr. Pivovarník 

12. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta. 
P r e d k l a d á :   Ing. arch. Benko 

13. Návrh poplatku za sobáše mimo obradnej miestnosti. 
P r e d k l a d á :   Mgr. Zamkovský 

14. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa k 13.02.2012. 
P r e d k l a d á :   Ing. Greizinger 

15. Zmena uznesenia o spolufinancovaní projektu „Technické opatrenia pre 
protipovodňovú ochranu – potok Jarabinka – Stará Ľubovňa“. 
P r e d k l a d á :   Ing. Greizinger 

16. Informatívna správa o počte a umiestnení výherných prístrojov a výherných hracích 
terminálov na území mesta Stará Ľubovňa.     
P r e d k l a d á :   Ing. Greizinger 

17. Voľba prísediacich pre Okresný súd Stará Ľubovňa. 
P r e d k l a d á :   Mgr. Zamkovský 

18. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností. 
P r e d k l a d á :   Ing. Jeleň 

19. Interpelácia poslancov. 
20. Návrh uznesení. 
21. Záver. 

 
K bodu č. 2 
 
 Na základe návrhu zástupcov poslaneckých klubov predsedajúci predložil návrh na 
zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení: 
 

- MUDr. Marta Benková, 
- Michal Petrilák, 
- Ing. Peter Sokol. 
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HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 18 
hlasovali za:   18 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko, Mgr. 
Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 
 Za overovateľov zápisnice boli určení: 
 

- Mgr. Štefan Karaffa, 
- Ing. Aleš Solár. 

 
K bodu č. 3  
 

Vystúpenie občanov: 
 
PhDr. Margita Čandová, bytom Stará Ľubovňa, Mýtna 20 
Vo svojom vystúpení predstavila projekt zriadenia súkromných detských jaslí 

v nevyužitých priestoroch ZŠ na Ul. za vodou. Zdôraznila, že všetky náklady na 
rekonštrukciu, nakoľko priestory musia vzhľadom na účel využitia spĺňať prísne 
bezpečnostné a hygienické normy a zodpovedať platnej legislatívne, bude znášať realizátor 
projektu.  Keďže na uvedený účel nie je možné získať žiadne príspevky zo štátu ani 
európskych fondov, požiadala o ústretovosť  a podporu poslancov pri určení výšky nájmu 
v uvedených priestoroch aj s ohľadom na budúce platby rodičov za využívanie tohto 
zariadenia.  

 
Ing. arch. Radoslav Repka, bytom Stará Ľubovňa, Okružná 46 
Vyjadril sa k problému údržby komunikácií na území mesta.  Navrhol zverejniť na 

webovej stránke mesta schému, na ktorej budú vyznačené jednotlivé komunikácie vrátane ich 
správcov, t. j. zodpovedných za ich udržiavanie.  Zároveň navrhol rovnako postupovať aj v 
prípade inžinierskych sietí. Ako príklad uviedol mesto Prešov. 

 
*prišiel JUDr. Stašák (19 prítomných poslancov) 
 
Miroslav Jedinák, bytom Stará Ľubovňa,  Janka Kráľa 9 
Vystúpil k problému riešenia jeho žiadosti o zámenu nehnuteľností zo dňa 17.01.2012: 

zastavané plochy a nádvoria + cestná komunikácia o výmere 406 m2 v jeho vlastníctve za 
ornú pôdu v rovnakej výmere na Prešovskej ul. vo vlastníctve Mesta. S ohľadom na podobnú 
zámenu, schválenú v r. 2002 na rokovaní MsZ dňa 18.04., požiadal o vysvetlenie, kedy je pre 
Mesto zámena výhodná a kedy nie. 

 
Mgr. Božena Stašenková, PhD., bytom Stará Ľubovňa, Okružná 50 
Uviedla, že Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska pôsobí na území mesta už 

od r. 2000. Vzhľadom na skutočnosť, že od r. 2011 štát prestal podporovať túto organizáciu, 
požiadala primátora mesta o pomoc. Mesto poskytlo asociácii priestory v Dome kultúry na r. 
2011 bezodplatne (vrátane pokrytia prevádzkových nákladov). Keďže sa situácia vo 
financovaní zo strany štátu nezmenila a organizácia v súčasnosti stále zastupuje záujmy 
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občanov – spotrebiteľov v 9 súdnych sporoch, požiadala o možnosť naďalej užívať priestory 
bezodplatne. Recipročne ponúkla možnosť vzdelávania občanov prostredníctvom 
publikovania príspevkov v regionálnej tlači. Pripomenula, že asociácia je neziskovou 
organizáciou.  

Na základe osobných skúseností navrhla personálne posilniť opatrovateľskú službu 
pre prípady výpadku opatrovateliek z dôvodu PN, resp. čerpania dovoleniek. 
  
 MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e . 

(Uznesenie č. 239) 
 
K bodu č. 4 
 
 Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ, predloženú písomne  
hlavnou kontrolórkou mesta Ing. Martou Oravcovou, predniesol poslancom z dôvodu jej 
práceneschopnosti prednosta MsÚ Mgr. Anton Karniš . 
  
 MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu. 

(Uznesenie č. 240) 
 
K bodu č. 5 
 

Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ predniesol 
prednosta MsÚ Mgr. Anton Karniš (materiál predložený aj písomne). 
 
 MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu. 

(Uznesenie č. 241) 
 
K bodu č. 6  
 

Informatívnu správu o MAD a záväzkoch Mesta voči spol. s r. o. BUS KARPATY 
Stará Ľubovňa predniesol poslancom prednosta MsÚ Mgr. Anton Karniš (materiál 
predložený aj písomne). 
 Ďalej uviedol, že vzhľadom na skutočnosti uvedené v správe MsR odporučila rokovať 
so zástupcami spol. s r. o. BUS KARPATY Stará Ľubovňa o zdokladovaní nákladov na 
autobusovú stanicu (AS) a zároveň pripraviť a vyhlásiť verejnú súťaž na poskytovateľa 
služieb MAD s účinnosťou od 01.07.2012. 
 
 D i s k u s i a : 
 
 Ing. Peter Sokol: 
 Pripomenul, že priestory AS sú využívané aj na iné účely – obchodné prevádzky, 
predaj produktov spoločnosti. 
 Zdôraznil, že pri vyhlásení verejnej súťaže by bolo vhodné presne definovať potrebu 
zvozu - obslužnosť a nie iba stanoviť cenu za km, aby autobusy nevozili len vzduch.  
 
 Mgr. Anton Karniš: 
 Informoval poslancov, že podľa predložených materiálov autobusová stanica nie je 
majetkom spoločnosti,  ale združenia BK.  
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 PaedDr. Michal Biganič: 
 Uviedol, že na rokovaniach so zástupcami spoločnosti sa zatiaľ nepodarilo získať 
požadované informácie. Dokonca sa vyjadrili, že v prípade nezaplatenia nedoplatku za r. 2010 
a 2011 už v r. 2012 nebudú poskytovať služby MAD a sumu budú vymáhať súdnou cestou. 
Preto je otázne, či má Mesto so spoločnosťou naďalej spolupracovať. 
 
 Mgr. Rudolf Žiak: 
 Odporúčal, aby Mesto žiadalo spoločnosť o zdokladovanie všetkých nákladov, nielen 
na AS. Súhlasil s vyhlásením verejnej súťaže, ale zároveň upozornil na potrebu riešenia 
autobusovej zastávky v lokalite pri AS. 
 
 Ing. Pavol Gurega: 
 Podporil vyhlásenie verejnej súťaže. Myslí si, že spoločnosť v prípade súdneho sporu 
musí dokázať oprávnenosť všetkých nákladov, a to aj na AS. Podľa jeho názoru sa cena 
nemôže kalkulovať podľa počtu spojov. Kalkulácia ceny je na km a vtedy je to oprávnený 
náklad. Upozornil na nelogickú časť zmluvy „čím vyššie náklady -  tým vyšší zisk“.  
 
 PhDr. Ľuboš Tomko: 
 Zaujímal sa, či zástupcovia spoločnosti prejavili vôľu vystúpiť na rokovaní MsZ. 
 

Mgr. Anton Karniš: 
 Komunikovali sme spolu, dokonca bol z ich strany prísľub,  že vystúpia v úvode 
rokovania MsZ. 
 

Ing. Branislav Strišovský: 
Uvažoval, či Mesto má zabezpečovať dopravu v meste, alebo má podporovať dotáciou 

len neefektívne linky. Podľa jeho názoru by malo podporiť len linky, ktoré nie sú pre 
prepravcu efektívne. Súhlasil s vyhlásením verejnej súťaže, ale zároveň navrhol prehodnotiť 
potrebu – rozpis jednotlivých liniek. 
 

Mgr. Štefan Karaffa: 
Mesto prakticky dotuje linky, ktoré dovážajú občanov zo susedných obcí za prácou, či 

k lekárovi - z AS do ostatných častí mesta. 
 
Ing. Peter Sokol: 
Konštatoval, že je to problém všetkých miest. 
 
Mgr. Anton Karniš: 
Zmluvné podmienky by mali byť nastavené tak, aby  každý rok nevznikali nedoplatky. 

Každý podnikateľ berie na seba i riziko straty.  
 
Ing. Pavol Gurega: 
Technicky by bolo najjednoduchšie dotovať prepravu na odjazdený  km pri 

konkrétnom stanovení trás a periodicity, a tak stanoviť aj podmienky verejnej súťaže. 
 
PaedDr. Michal Biganič: 
Mesto vydalo spoločnosti licenciu na MAD do 30.06.2012. Vzniká tu teda priestor na 

vyhlásenie verejnej súťaže s konkrétnymi podmienkami, do ktorej sa môže prihlásiť každý 
záujemca, vrátane spol. s r. o. BUS KARPATY. 
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JUDr. Rastislav Stašák: 
Domnieva sa, že logicky sú náklady na AS neopodstatnené.  Cestujúci MAD 

vystupujú na AS z dôvodu, aby ďalej cestovali, čiže sú klientmi spoločnosti a náklady na AS 
sú kalkulované v jej cenách, t. j. boli by  zaplatené dvakrát.  

V zmysle zmluvy je dopravca  povinný umožniť prístup ku všetkým informáciám 
a dokladom, ktoré sa týkajú  predmetu zmluvy a umožniť nahliadnuť  do účtovníctva. 

Z tohto dôvodu navrhol menovať komisiu a poveriť ju preverením týchto skutočností. 
V prípade, že spoločnosť odmietne tieto informácie poskytnúť, je potrebné o tom vyhotoviť 
písomný záznam.  Tieto skutočnosti potom bude možné použiť aj v prípade súdneho sporu. 

 
PaedDr. Michal Biganič: 
Uviedol, že zástupcovia Mesta boli už dvakrát na rokovaní v spoločnosti, s cieľom 

preveriť opodstatnenosť ich požiadaviek.  
Zároveň požiadal Ing. Srnku, aby o výsledkoch rokovaní informoval poslancov. 
 
Ing. Miroslav Srnka: 
Uviedol, že ani po troch rokovaniach (2x v r. 2011 a 1x v r. 2012) a dvoch písomných 

výzvach nebola spoločnosť schopná svoje vyúčtovanie zdokladovať. Nepredložila ani 
kalkulačný vzorec, podľa ktorého vypočítala náklady na AS. Ďalšími spornými položkami sú 
interné opravy i náklady za použitie nástupíšť.  Z tohto dôvodu Mesto ich pohľadávku 
neuznalo. Zástupcovia spoločnosti doteraz nepredložili ani kalkuláciu ceny lístka. Je tu 
podozrenie, že v cene je zahrnutý aj lízing, a to napriek tomu, že Mesto platí odpisy, t. j. 
spoločnosť má 2x príjem za jednu položku. 

 
PaedDr. Michal Biganič: 
Odporučil, aby návrhová komisia pripravila konkrétne znenie  uznesenia a poslanci 

o ňom hlasovali v závere rokovania v bode „20. Návrh uznesení“. 
 
Poslanci s uvedeným návrhom   s ú h l a s i l i  (uznesenie č. 242 + hlasovanie viď bod 

č. 20). 
 
K bodu č. 7  
 

Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských 
zariadení predložil poslancom prednosta MsÚ Mgr. Anton Karniš . 

Uviedol, že návrh bol predložený z dôvodu ukončenia funkčného  obdobia školských 
rád v ZŠ, ZUŠ a CVČ. Zároveň navrhol, aby do školských rád boli delegovaní zástupcovia 
Mesta bez zmien, t. j. v zmysle uznesenia MsZ z r. 2011. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 
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MsZ   d e l e g o v a l o   zástupcov Mesta Stará Ľubovňa – zriaďovateľa v radách škôl 
a školských zariadení, v súlade s ustanovením § 24, ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, na nové funkčné obdobie od IV/2012 nasledovne:     
 

- Základná škola, Komenského 6 
Ing. Pavol Gurega  

            Mgr. Štefan Karaffa  
            Mgr. Anton Karniš  
 Ing. Peter Sokol 
 

- Základná škola, Levočská 6  
Pavel Jeleň  
PaedDr. Štefan Joštiak 

            Ing. Aleš Solár 
           Ing. Branislav Strišovský      
 

- Základná škola, Za vodou 14 
JUDr. Milan Knapík 
PaedDr. Eva Kollárová 
PaedDr. Klaudia Satkeová 

    Mgr. Michal Šipoš 
 

- Základná škola, Podsadek 140  
MUDr. Marta Benková 
Ing. Ľudmila Murcková 
Michal Petrilák 

 
- Centrum voľného času, Farbiarska 7 

PaedDr. Eva Kollárová 
PhDr. Edita Oláhová 
Mgr. Michal Šipoš 

 
- Základná umelecká škola J. Melkoviča, Okružná 9 

            MUDr. Peter Bizovský, MPH    
            Mgr. Mária Grešová  

Michal Petrilák  
MUDr. Jana Priputníková 

(Uznesenie č. 243) 
 
*v ďalšej časti rokovanie viedol zástupca primátora mesta JUDr. Rastislav Stašák 

(primátor mesta  odišiel z rokovacej miestnosti) 
 

K bodu č. 8  
 

Návrh zmeny mesačného platu primátora mesta na základe návrhu poslaneckých 
klubov predniesol zástupca primátora mesta JUDr. Rastislav Stašák. 

Uviedol, že v zmysle novely zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest musí MsZ prerokovať a schváliť plat primátora 
mesta. Podľa tabuľky uvedenej v zákone patrí primátor do 6. platovej skupiny s násobkom 
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2,53 priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a jeho plat nemôže 
byť nižší ako je to zákonom ustanovené. MsZ ho môže svojim rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 
Súčasný plat primátora od 01.06.2011 je v zákonom stanovenej minimálnej výške 1 946,-- €.  

Na základe výsledkov spoločného stretnutia poslaneckých klubov predložil návrh 
mesačného platu primátora mesta s účinnosťou od 01.02.2012, a to minimálny plat + 42% 
navýšenie. 

 
MsZ   u r č i l o   v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou od 01.02.2012 nasledovne: 
 

Minimálny mesačný plat    1 946,-- € 
Zvýšenie o 42 % v sume       818,-- € 
S p o l u   mesačný plat    2 764,-- € 
 
 

HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   18 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, PaedDr. Satkeová, p. Sivulka, Ing. 
Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    1 
(MUDr. Priputníková) 

(Uznesenie č. 244) 
 

*vedenie rokovania opätovne prevzal primátor mesta PaedDr. Michal Biganič  
 

K bodu č. 9  
 
 Návrh dotácií na r. 2012 - I. etapa (v zmysle VZN č. 44) predložila poslancom vedúca  
oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ PaedDr. Eva Kollárová (materiál 
predložený aj písomne). 
 
 D i s k u s i a : 
 
 Milan Sivulka: 
 Upozornil, že niektoré športy Mesto nedotuje, ale doslova sponzoruje. V súčasnom 
období šetrenia by sa malo Mesto uskromniť aj v poskytovaní dotácií. Bude potrebné zmeniť 
VZN, aby dotáciu dostali len športy a kluby, ktoré sú schopné zabezpečiť z vlastných či 
sponzorských zdrojov minimálne 40 – 50%.  
 Podotkol, že v prípade JUNO ŠPORT (JŠ) Mesto podporuje súkromný klub a nie 
mestský futbalový klub (MFK). Už v minulosti bola snaha zjednotiť ich a prispievať im na 
činnosť jednou dotáciou, s čím však JŠ nesúhlasil. A aká je spätná väzba? Cez dotáciu pre JŠ 
investujeme do mládeže, tá potom odchádza do iných klubov a ak chceme, aby nás 
reprezentovala v MFK, musíme si hráčov kúpiť, alebo zaplatiť ich hosťovanie. Mesto z toho 
nič nemá. Odporúčal v budúcnosti prijať nové VZN a zvážiť podporu futbalu v zmysle jeho 
pripomienok. Zároveň upozornil aj na skrytú dotáciu – energie, hospodár futbalového 
štadióna, atď. 
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Ing. Pavol Gurega: 
 Uviedol, že komisia sa na svojich rokovaniach zaoberala aj týmito problémami 
a začala pracovať na zmene VZN tak, aby sa dotácie v budúcom roku poskytovali podľa 
nových podmienok. Už aj pri rozdeľovaní dotácií na tento rok komisia odporučila deliť ich  
na 3 splátky a zároveň  žiadala kluby, aby preukázali 50 % vlastných príjmov. 

Komisia odporučila schváliť dotácie v zmysle predloženého návrhu. 
 

Mestské zastupiteľstvo: 
 
A.   v z a l o   n a   v e d o m i e   dotácie na r. 2012 – I. etapa do 1 659,70 € v zmysle 

VZN č. 44 schválené uznesením č. 175 na rokovaní MsR č. 6/2012 dňa 08.02.2012. 
 

B.   s c h v á l i l o   dotácie na r. 2012 – I. etapa nad 1 659,70 € v zmysle VZN č. 44 
nasledovne: 
 
Š p o r t 
Stolnotenisový klub Stará Ľubovňa 
činnosť klubu         7 000,-- € 
Školský športový klub Basket Stará Ľubovňa     
činnosť klubu         5 000,-- € 
Junošport Stará Ľubovňa 
futbal – športová príprava, poľsko-slovenská liga             15 000,-- € 
zápasenie – športová príprava      3 000,-- € 
VKM Stará Ľubovňa 
činnosť klubu                  39 400,-- € 
MFK Goral Stará Ľubovňa        
účinkovanie mužstva v 3. futbalovej lige              36 000,-- € 
ŠKM Stará Ľubovňa – karate klub     
činnosť klubu                  10 400,-- €  
ŠKM Stará Ľubovňa – kulturistika, šach, RTVŠ, turistika      
činnosť oddielov                 14 000,-- € 
CVČ Stará Ľubovňa 
súťaže – O kráľa šachu, Kľúč od pevnosti, Medzinárodný rodinný splav 1 700,-- € 
K u l t ú r a 
FS Ľubovňan Stará Ľubovňa 
kroje, tanečná obuv, hudobné nástroje     2 000,-- € 
doprava na medzinárodné súťaže a festivaly     3 000,-- € 
I n é 
Limit primátora mesta       2 600,-- € 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 245) 
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K bodu č. 10  
 
 Informatívnu správu o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2011 predložila 
poslancom vedúca  oddelenia školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu MsÚ PaedDr. Eva 
Kollárová  (materiál predložený aj písomne). 
 V súvislosti s vystúpením p. Stašenkovej uviedla, že aj opatrovateľky sú len ľudia, 
môžu ochorieť a aj ony majú nárok na dovolenku. Mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu 
pre  ľudí, ktorí majú v meste rodinných príslušníkov, a tí sa o nich v mimoriadnych situáciách 
môžu postarať, ale aj pre takých, ktorí žijú osamelo, a o tých sa musí postarať prednostne. 
Ubezpečila poslancov, že pracovníci Mesta v tejto oblasti robia skutočne všetko, čo je v ich 
silách a možnostiach. 
 
 D i s k u s i a : 
 
 PhDr. Ľuboš Tomko: 
 Potešil ho ukazovateľ – 72 podaných žiadostí o pridelenie nájomných bytov. Zaujímal 
sa o vekovú štruktúru týchto rodín. 
 

PaedDr. Eva Kollárová: 
Ide hlavne o mladé rodiny. 

 
PhDr. Ľuboš Tomko: 

  V súvislosti s plánovanou výstavbou Centra sociálnych služieb uviedol, že v minulom 
roku, podľa uvedenej správy,  požiadalo o posúdenie  odkázanosti na sociálnu službu 12 
občanov, z toho len v jednom prípade išlo o odkázanosť, ktorá oprávňuje umiestniť žiadateľa 
do zariadenia tohto typu. Z tohto dôvodu sa obával o naplnenosť a schopnosť financovať 
plánované zariadenie. 

Pripomenul, že Mesto dostáva podielové dane na základe určitých  kritérií. Jedným 
z nich sú občania nad 60 rokov, žijúci na území mesta. Toto kritérium je zohľadnené vo výške 
5%. Domnieva sa, že aj z tohto dôvodu má Mesto finančné rezervy v oblasti podpory 
sociálnych služieb pre seniorov a malo by na to prihliadať. 

 
PhDr. Edita Oláhová: 
Zaujímala sa, ako je využívaná nocľaháreň pre bezdomovcov. 
 
PaedDr. Eva Kollárová: 
Na tieto účely bola vyčlenená unimobunka v priestoroch p. o. VPS. Ako rezerva pre 

nepredvídané okolnosti počas zimného obdobia bol k dispozícii aj neobsadený nájomný byt  
na Levočskej ul. Situáciu v meste sme monitorovali v spolupráci s MsP, zatiaľ nebolo 
potrebné využiť ich. 

 
PaedDr. Klaudia Satkeová:  
Zaujímala sa, či  Komunitné centrum v Podsadku bude presťahované do odkúpeného 

objektu bývalej pekárne, alebo ostane v priestoroch kultúrneho domu. 
 
Mgr. Anton Karniš: 
Priestory bývalej pekárne sa v súčasnosti rekonštruujú a potom bude KC 

presťahované. 
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PaedDr. Michal Biganič: 
Mesto má záujem opraviť priestory kultúrneho domu tak, aby mohli slúžiť občanom 

Podsadku na pôvodné účely.  
 
MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu. 

(Uznesenie č. 246) 
 
K bodu č. 11  
 

Informatívnu správu o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za 
r. 2011 poslancom predložil náčelník MsP JUDr. Ján Pivovarník (materiál predložený 
a písomne). 

 
D i s k u s i a : 
 
Milan Sivulka: 
Zaujímal sa, akým spôsobom sa zabezpečuje dodržiavanie poriadku a ochrana 

občanov v priemyselnej zóne mesta na Továrenskej ul. (obťažovanie žien maloletými 
Rómami cestou do a z práce) a v Podsadku. 

 
JUDr. Ján Pivovarník: 
V roku 2011 bola táto činnosť zabezpečovaná prostredníctvom rómskej občianskej 

hliadky (ROH), ktorá fungovala na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu 
zamestnanosti s ÚPSVaR. Do konca marca tohto roku je  zabezpečená formou dohody 
o vykonaní práce. Človek zamestnaný v rámci projektu ROH na Továrenskej ul. sa 
neosvedčil, preto sme mu prácu na základe dohody neponúkli, ale máme vytypovanú náhradu. 
Dúfame, že od apríla už bude možné zamestnať členov ROH prostredníctvom dohody 
s ÚPSVaR. 
  
 PaedDr. Klaudia Satkeová: 
 Zaujímala sa v akom štádiu je projekt monitorovania mesta kamerovým systémom 
formou zamestnania ZŤP v spolupráci s ÚPSVaR. 
  

JUDr. Ján Pivovarník: 
 Prihlásilo sa 10 záujemcov. Na základe výberového konania budú od 01.03.2012  na 
tomto chránenom pracovisku zamestnaní 4 ZŤP občania na obdobie 2 rokov. 
 
  PaedDr. Michal Biganič: 

Posilnia sa  hliadky MsP, lebo policajti nebudú musieť obsluhovať kamerový systém 
a zároveň poskytneme týmto občanom možnosť zamestnať sa. 

Ďalším krokom je vytvorenie novej pracovnej pozície „právnik“, v rámci organizačnej 
štruktúry MsÚ, na riešenie priestupkových konaní. 

 
PhDr. Ľuboš Tomko: 
Zaujímal sa, či boli udelené nejaké blokové pokuty aj chovateľom psov  za 

znečisťovanie verejného priestranstva exkrementami. 
 
JUDr. Ján Pivovarník: 
90%  tvoria pokuty v oblasti dopravy, 7 pokút bolo udelených za znečisťovanie. 

V tomto roku Mesto zabezpečilo pre majiteľov psov vrecúška na exkrementy a hneď ako to 
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počasie dovolí budú v teréne umiestnené aj zberné koše. Potom bude MsP častejšie 
vykonávať akcie zamerané na kontrolu registračných známok a dodržiavania čistoty. 

 
Pavel Jeleň: 
Uviedol, že víta iniciatívu náčelníka, aby hliadky MsP mali v piatok a v sobotu 

nepretržitú 24-hodinovú službu. 
 
JUDr. Ján Pivovarník: 
Poznamenal, že z hľadiska plánovania je policajtov stále málo. Kamerový 

monitorovací systém im však pri práci veľmi pomôže. 
 
PhDr. Edita Oláhová: 
Upozornila na potrebu zintenzívnenia obhliadok v lokalite OD Družba z dôvodu 

zvýšenej koncentrácie  rizikových osôb. 
 
JUDr. Ján Pivovarník: 
Potvrdil, že uvedená lokalita je pravidelne monitorovaná.  
 
Ing. Pavol Gurega: 
Zaujímal sa, na aké obdobie je zabezpečené finančné krytie chráneného pracoviska na 

MsP zo strany ÚPSVaR, či bude z týchto zdrojov zabezpečená aj úprava priestorov a v akom 
štádiu je projekt rozšírenia kamerového systému. 

Podľa jeho názoru je potrebné zamyslieť sa nad koncepciou tvorby rozpočtu - vyčleniť 
zdroje na rozvoj mesta a zvyšok použiť na zabezpečenie jeho chodu, a tomu prispôsobiť aj 
organizačnú štruktúru mesta (právnik, rozšírenie MsP). 

Navrhol služby MsP tak, aby boli posilnené hlavne víkendy. 
 
JUDr. Ján Pivovarník: 
Zmluvy sú  uzatvorené na obdobie 24 mesiacov a ÚPSVaR prispeje aj na vybavenie 

chráneného pracoviska tak, aby zodpovedalo ich zdravotného stavu. 
 
Mgr. Michal Šipoš: 
Zaujímal sa, či je možné percentuálne porovnať priestupkovosť v členení Podsadek 

a zvyšok Mesta. 
 
JUDr. Ján Pivovarník: 
Uviedol, že vzhľadom na už uvedenú skladbu pokút (priestupky v oblasti dopravy) nie 

je možné takého porovnanie. Pokiaľ ide o Podsadek a Továrenskú ul., občania týchto lokalít 
boli vyzvaní na vyčistenie okolia v stanovenom termíne. V prípade jeho nedodržania už MsP 
pristúpi aj k udeľovaniu pokút. Rovnako bude postupovať aj v prípade chovu psov. 
 

MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu. 
(Uznesenie č. 247) 

 
K bodu č. 12  
 

Informatívnu správu o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta predniesol 
poslancom vedúci oddelenia investícií, územného plánu, stavebného poriadku a životného 
prostredia MsÚ Ing. arch. František Benko (materiál predložený aj písomne). 
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 D i s k u s i a : 
 

PaedDr. Michal Biganič: 
Uviedol, že pri upratovaní chce Mesto využiť aj ľudí zamestnaných v rámci dohody 

o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti s ÚPSVaR. 
 

Michal Petrilák: 
Upozornil, že do rozpisu stanovíšť nie je zahrnutá Továrenská ul. 
 
Ing. arch. František Benko: 
Stanovištia sú najmä v rámci IBV, Továrenská ul. je priemyselná zóna, ale môžeme to 

zvážiť. V Podsadku je veľkoobjemový kontajner umiestnený trvalo. 
 
MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu. 

(Uznesenie č. 248) 
K bodu č. 13  
 

Návrh poplatku za sobáše mimo obradnej miestnosti predniesol poslancom vedúci 
právneho, organizačného a správneho oddelenia MsÚ Mgr. Matej Zamkovský  (materiál 
predložený aj písomne). 

Uviedol, že stúpol počet žiadostí o uzatvorenie manželstva mimo schválenej obradnej 
miestnosti. Mesto chce vyjsť v ústrety  predstavám mladých ľudí. Základný správny poplatok 
za uzavretie manželstva je 66,-- €. Je však potrebné zabezpečiť miesto sobáša, a tým Mestu 
vznikajú ďalšie náklady – štátny znak na mieste sobáša; doprava matrikára, sobášiaceho, 
členov ZPOZ-u. Na základe konzultácie s kompetentnou pracovníčkou Ministerstva vnútra 
SR uviedol, že je na poslancoch MsZ určiť výšku poplatku za uzatváranie sobáša mimo 
schválenej obradnej miestnosti. Po prieskume v rámci SR navrhol úhradu za zvýšené náklady 
formou poplatku vo výške  150,-- €. 

 
JUDr. Rastislav Stašák: 
Podporil uvedený návrh s tým, aby bol poplatok odpustený v prípade ohrozenia života, 

t. j. napr. pri sobášoch v nemocnici. 
 
Mgr. Matej Zamkovský: 
Takúto situáciu upravuje priamo zákon. 
 
Ing. Branislav Strišovský: 
Navrhol poplatok vo výške 100,-- €. 
 

HLASOVANIE o návrhu Ing. Strišovského 
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:     4 
((Ing. Solár, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:  15  
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák, Mgr. Žiak) 
 
 MsZ   n e s c h v á l i l o . 
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HLASOVANIE v zmysle predloženého návrhu 
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   15 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    4 
(Ing. Solár, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko), 
 

MsZ   s c h v á l i l o   poplatok vo výške 150,-- € ako úhradu nákladov navyše za 
vykonanie obradu sobáša mimo úradne stanovenej obradnej miestnosti. 

(Uznesenie č. 249 ) 
 
K bodu č. 14  
 
 Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa k 13.02.2012 predniesol poslancom 
vedúci oddelenia regionálneho rozvoja, podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu Ing. Jozef 
Greizinger (materiál predložený aj písomne). 

 
D i s k u s i a : 
 
MUDr. Peter Bizovský, MPH: 
Domnieval sa, že a. s. Pienstav v rámci projektu revitalizácie už môže realizovať  

dlažbu v parku, keďže tu odznelo, že cena bude rovnaká, či pôjde o prírodnú, alebo betónovú. 
 
Ing. Jozef Greizinger: 
Pripomenul, že dlažba sa musí vopred objednať a  nie je jasné, či nám túto zmenu, 

ktorú žiadajú pamiatkari, schváli a preplatí riadiaci orgán. Druhou možnosťou je, že riadiaci 
orgán zmenu neschváli a pamiatkari od svojej požiadavky upustia. 

 
Ing. Pavol Gurega: 
Zaujímal sa, v akom štádiu je projekt revitalizácie. 
 
PaedDr. Michal Biganič: 
Bohužiaľ, orgány štátnej správy nefungujú tak, ako by mali a termíny pre nich 

neexistujú. Ešte v mesiacoch jún a august Mesto požiadalo o zmenové konania a zmenu 
termínu ukončenia. Stanovisko sme zatiaľ nedostali a z tohto dôvodu sa nemôže v prácach 
pokračovať. Náklady by nám totiž nemuseli uznať ako oprávnené. Riadiaci orgán požiadal 
Krajský stavebný úrad o stanovisko, či bolo potrebné stavebné povolenie, alebo len ohlásenie 
stavby. Po početných  urgenciách začali úradníci konečne konať a na základe stanoviska KSÚ 
už ministerstvu nič nebráni v tom, aby nám vydalo konečné stanovisko k našej žiadosti. 
O tom nás telefonicky ubezpečili zástupcovia KSÚ i ministerstva.   

 
PhDr. Ľuboš Tomko: 
Žiadal, aby na nasledujúcom rokovaní MsZ bol predložený záznam z administratívnej 

kontroly žiadostí o platbu k projektom „MŠ Tatranská ul. – komplexná obnova“ a „ZŠ 
Komenského – zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia“.  
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Michal Petrilák: 
Na základe osobnej obhliadky upozornil na havarijnú situáciu v MŠ na Tatranskej ul. – 

zatekanie v priestoroch spojovacej chodby. Zaujímal sa, ako fungoval stavebný dozor. 
 
Mgr. Anton Karniš: 
Ide o problém v spojovacej chodbe, ktorá sa realizovala mimo projektu a po realizácii 

fasády je nutné inštalovať nové zvody vody. 
 
PaedDr. Michal Biganič: 
Odporučil, aby návrhová komisia pripravila konkrétne znenie  uznesenia a poslanci 

o ňom hlasovali v závere rokovania v bode „20. Návrh uznesení“. 
 
Poslanci s uvedeným návrhom   s ú h l a s i l i  (uznesenie č. 250 + hlasovanie viď bod 

č. 20). 
 
K bodu č. 15  
 

Návrh zmeny uznesenia o spolufinancovaní projektu „Technické opatrenia pre 
protipovodňovú ochranu – potok Jarabinka – Stará Ľubovňa“ predniesol poslancom vedúci 
oddelenia regionálneho rozvoja, podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu Ing. Jozef 
Greizinger (materiál predložený aj písomne). 
 Uviedol, že ide o preformulovanie uznesenia,  projekt sa podával už aj v r. 2010 
a vtedy bol neúspešný. Teraz riadiaci orgán žiada schváliť nové znenie uznesenia. 
 
 Milan Sivulka: 

Upozornil na poškodené  zábradlie v mieste realizácie projektu – smerom k stanici. 
 

Mestské zastupiteľstvo:  
 

A.   z r u š i l o   uznesenie v časti C. Schvaľuje č. 492 zo zasadnutia MsZ č. 
XXIV/2010 dňa 14.09.2010 – 
a) predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné prostredie v rámci výzvy 

OPŽP-PO2-10-01 na realizáciu projektu „Technické opatrenia pre protipovodňovú 
ochranu – potok Jarabinka – Stará Ľubovňa“ , ktorého celkové výdavky sú 
rozpočtované vo výške 350 000,-- €,  z toho celkové oprávnené výdavky na realizáciu 
uvedeného projektu sú vo výške  332 500,-- €;  

b) spolufinancovanie predmetného projektu z rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa vo výške 
5% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov, t. j. 17 500,-- €. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:    0 
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B.   s c h v á l i l o   predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné 
prostredie v rámci výzvy OPŽP-PO2-11-1 na realizáciu projektu: 

� Názov projektu:  
„Technické opatrenia pre protipovodňovú ochranu – potok Jarabinka – Stará Ľubovňa“ 

� Výška celkových výdavkov na projekt:    
325 788,69 € 

� Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:   
325 788,69 € 

� Výška spolufinancovania projektu Mestom Stará Ľubovňa:  
5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. 16 289,43 € 

� Spôsob financovania:       
vlastné zdroje 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 251) 
K bodu č. 16  
 
 Informatívnu správu o počte a umiestnení výherných prístrojov a výherných hracích 
terminálov na území mesta Stará Ľubovňa predniesol poslancom vedúci oddelenia 
regionálneho rozvoja, podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu Ing. Jozef Greizinger 
(materiál predložený aj písomne). 

Zároveň odporučil VZN v tomto roku nemeniť, nakoľko licencie na r. 2012 už boli 
vydané  a pracovať na novom VZN s účinnosťou od 01.01.2013. 

 
D i s k u s i a : 
 
PhDr. Ľuboš Tomko: 
Zaujímal sa, či Mesto má právo nevydať žiadateľovi licenciu. 
 
JUDr. Rastislav Stašák: 
Pokiaľ žiadateľ splní všetky zákonom stanovené podmienky, Mesto musí vydať 

licenciu.  V zákone je uvedené, že licencia sa vydáva maximálne na 1 rok.  
Ak by bola vôľa všeobecne záväzným nariadením zakázať prevádzkovanie výherných 

automatov na území mesta, je nutné pred jeho schválením vydávať licencie už len 
s obmedzenou platnosťou. 

 
Mgr. Štefan Karaffa: 
Uviedol, že podobné VZN prijalo zatiaľ len Mesto Sabinov a  asociácia 

prevádzkovateľov  už  podala podnet na Ústavný súd vo veci obmedzovania podnikania. 
Navrhol počkať na pripravovaný zákon, ktorý vyrieši mnohé problémy súvisiace 
s prevádzkovaním týchto prístrojov. 

PhDr. Ľuboš Tomko: 
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Podporil zákaz prevádzkovania výherných automatov na území mesta. Zaujímal sa, 
v akej položke sú rozpočtované príjmy z týchto prístrojov. 

 
Ing. Miroslav Srnka: 
V položke „správne poplatky za prevádzku výherných prístrojov“. 
 
Ing. Michal Šipoš: 
Domnieval sa, že anketa na webovej stránke Mesta bola zmanipulovaná. Vzhľadom na 

názory občanov mesta predložil poslanecký návrh - na júnové rokovanie MsZ pripraviť návrh 
VZN, ktoré zakazuje prevádzkovať hazardné hry prostredníctvom výherných prístrojov. 
V tejto súvislosti sa zároveň  zaujímal o osobný názor primátora mesta. 

 
PaedDr. Michal Biganič: 
Uviedol, že jeho názor je irelevantný, lebo o zákaze môžu rozhodnúť len poslanci. 

Všetko, čo vytvára závislosť, je negatívne. Mesto môže niečo zakázať, ale dôležitejšia je 
výchova a príklad v rodine. Ak by sme mali k dispozícii štatistiky, zistili by sme, že v meste je 
zrejme viac osôb závislých na alkohole. Každá závislosť je zlá a treba ju liečiť. 

 
Mgr. Štefan Karaffa: 
Citoval z uznesenia Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého je lepšie túto vášeň 

usmerňovať, ako priamo zakazovať. 
 
Ing. Pavol Gurega: 
Podporil návrh poslanca Šipoša. 
 
JUDr. Milan Knapík: 
Uviedol, že v uznesení je potrebné určiť obsah navrhovaného VZN, t. j. o  zákaze 

prevádzkovania výherných prístrojov na území mesta. Je to dôležitá informácia pre tých, ktorí 
budú pripravovať návrh VZN a tvoriť rozpočet na r. 2013, aj pre podnikateľov v tejto oblasti. 

 
PaedDr. Michal Biganič: 
Odporučil, aby návrhová komisia pripravila konkrétne znenie  uznesenia a poslanci 

o ňom hlasovali v závere rokovania v bode „20. Návrh uznesení“. 
 
Poslanci s uvedeným návrhom   s ú h l a s i l i  (uznesenie č. 252 + hlasovanie viď bod 

č. 20). 
   
K bodu č. 17  

   
Návrh prísediacich pre Okresný súd Stará Ľubovňa predniesol poslancom vedúci 

právneho, organizačného a správneho oddelenia MsÚ Mgr. Matej Zamkovský  (materiál 
predložený aj písomne). 
 Ďalej uviedol, že návrh sa predkladá na základe žiadosti súdu. Pripomenul, že 
prísediacim sa môže stať každý občan, ktorý splní zákonom stanovené podmienky.  

 
D i s k u s i a : 
 
PhDr. Ľuboš Tomko: 
Zaujímal sa, čo je úlohou prísediacich. 
JUDr. Rastislav Stašák: 
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Prísediaci  tvoria súčasť súdneho senátu v trestnom konaní, zúčastňujú sa na 
pojednávaniach a hlasovaním rozhodujú o vine či nevine. Predsedom súdneho senátu je 
sudca, ktorý pojednávanie vedie. 

 
MsZ   z v o l i l o   prísediacich pre Okresný súd Stará Ľubovňa na obdobie r. 2012 - 

2016, a to: 
 

- Katarínu Eleniukovú, 
- Mgr. Jána Hrica, 
- Bc. Máriu Karaffovú, 
- Ing. Štefana Mitníka, 
- Ing. Vilhelma Oravca, CSc., 
- Jána Petriláka, 
- JUDr. Jána Pivovarníka, 
- Magdalénu Špesovú, 
- Mgr. Jána Tomusa. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   18 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko, Mgr. 
Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    1 
(JUDr. Stašák) 

(Uznesenie č. 253) 
*odišiel MUDr. Orlovský (18 prítomných poslancov) 
 

K bodu č. 18  
 
Žiadosti a návrhy na odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností 

predniesol Ing. Rudolf Jeleň, vedúci odd. SMM MsÚ (materiál predložený aj písomne + 
audiovizuálna prezentácia). 

 
18.1  Odpredaj v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí  -

pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, 
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou: 

 
18.1.1 František Dunka, SNP 159/13, Stará Ľubovňa 
 
 Mgr. Michal Šipoš: 

Zaujímal sa, prečo je navrhovaná cena 5,-- €/m2, keď podobný pozemok v tejto 
lokalite bol v minulosti predaný za 27,-- €/m2. 
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 
 V spomínanom prípade išlo o stavbu, ktorá nebola legálna. 

MsR odporučila odpredaj 4 m2 za cenu 5,-- €/m2. 
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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 b) – zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
žiadateľovi Františkovi Dunkovi, SNP 159/13, Stará Ľubovňa, a to časť pozemku p. č. KN-C 
1910/2 odčlenenej zameraním podľa geometrického plánu č. 17/2011, a to diel 7 s výmerou 
4 m2 k novovytvorenej p. č. KN-C 1910/6 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania za cenu 5,-- €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 18 
hlasovali za:   16 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. Satkeová, p. Sivulka, Ing. 
Sokol, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, PhDr. Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    2 
(Ing. Solár, Mgr. Šipoš) 

(Uznesenie č. 254) 
 

*prišiel MUDr. Orlovský (19 prítomných poslancov) 
 
 
18.1.2 I. SEMEX, a. s., Popradská 675/22, Stará Ľubovňa 
  

Ing. Rudolf Jeleň: 
Cena 5,-- €/m2 za časť odpredávaných pozemkov bola stanovená v zmysle dohody, 

ktorá vznikla ešte v minulosti  pri vzájomnom majetkovoprávnom vysporiadavaní areálu spol. 
s r. o EKOS. MsR odporučila odpredaj v zmysle predloženého návrhu. 

 
Mgr. Michal Šipoš: 
Navrhol, aby sa  pozemky nepredávali, ale zamenili za pozemky, ktoré spoločnosť 

vlastní pod skládkou a Mesto za nich platí nájom. 
 

Ing. Štefan Mikuš: 
Pozemky pod skládkou nevlastní a. s., ale súkromná osoba Ing. Greizinger. 

 
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 b) – zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
žiadateľovi I. SEMEX, a. s., Popradská 675/22, Stará Ľubovňa, a to časť pozemku  p. č.    
KN-E 3267/1 odčlenenej zameraním podľa geometrického plánu č. 52/2011 na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania nasledovne: 
 

- diel 1 s výmerou 145 m2 k novovytvorenej parcele č. KN-C 206/10, z toho 81 m2 za 
cenu 5,-- €/m2 a 64 m2 za cenu 13,-- €/m2;  

- diel 2 s výmerou 130 m2 k novovytvorenej p. č. KN-C 208/1 v k. ú. Stará Ľubovňa za 
cenu 13,-- €/m2. 

 
 
HLASOVANIE  
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prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   14 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, PaedDr. Satkeová, p. Sivulka, Ing. 
Sokol, JUDr. Stašák, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    5 
(MUDr. Priputníková, Ing. Solár, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko) 

(Uznesenie č. 255) 
 
18.1.3 Andrej Kyseľa a manželka Oľga, Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 

Žiadateľ v minulosti kúpil garáž bez vysporiadaného pozemku, aj keď ho už údajne 
predchádzajúci vlastník nadobudol. Ide o záležitosť z r. 1974. 

 
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 b) – zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
žiadateľom Andrejovi Kyseľovi a manželke Oľge, Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa, a to 
pozemok p. č. KN-C 2846/52 s výmerou 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, LV 3696 v k. ú. 
Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu  1,-- €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 256) 
 
18.2 Odpredaj v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí – z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa:  
 
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 

 
PaedDr. Michal Biganič: 
Ide o záležitosť súvisiacu s plánovanou realizáciou projektu protipovodňovej ochrany 

na rieke Poprad (navýšenie hrádze) v rámci vyhlásenej výzvy. 
 
MsZ    s c h v á l i l o   uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj 

pozemkov podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad 
hodný osobitného zreteľa – z dôvodu zabezpečenia protipovodňovej ochrany mesta Stará 
Ľubovňa zverejnením najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli Mesta 
Stará Ľubovňa žiadateľovi Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., Radničné 
námestie 8, Banská Štiavnica za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 53/2011 
vypracovaným súdnym znalcom v odbore stavebníctva Ing. Jánom Bugatom v sume 15,78 
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€/m2, spolu s výmerou 15 812 m2. Ide o nasledovné pozemky v k. ú. Stará Ľubovňa: 
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HLASOVANIE  
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prítomní pri hlasovaní:  19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, 
PhDr. Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:       0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 257) 
 
18.3 Prenájom majetku formou osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 9, písmeno c) 

zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí: 
 
18.3.1 Poľovnícke združenie SIHLA, Nová Ľubovňa 
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 

Uvedenému združeniu Mesto prenajíma pozemky už 20 rokov. 2/3 poľovného revíru 
už má združenie na ďalšie obdobie „zazmluvnené“, chýba mu už len časť od Mesta. 

 
Pavol Jeleň: 
Navrhol pozemky neprenajímať, ale rokovať s poľovníckym združením OSLI, ktoré 

má o nich tiež záujem. 
 
PaedDr. Michal Biganič: 
Ide o výkon práva poľovníctva v špecifickej lokalite, kde Mesto nemá prístup k týmto 

pozemkom, takže by sa tam nemohli dostať ani členovia PZ OSLI. Aj MsR odporučila 
prenájom v zmysle predloženého návrhu. 

 
MsZ    s c h v á l i l o   predĺženie Zmluvy o užívaní poľovného revíru „SIHLA“ 

podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 9, písmeno c) formou osobitného 
zreteľa, z dôvodu uznania poľovného revíru SIHLA rozhodnutím Lesného úradu Podolínec, 
Poľovníckemu združeniu SIHLA, Nová Ľubovňa, IČO 42091071, a to pozemkov parcela č.  
KN-C 4594/2 s výmerou 70315 m2, KN-C 4594/10 s výmerou 287 m2, LV 3696, KN-E 
2291/1 s výmerou 278 m2, KN-E 2291/2 s výmerou 3262 m2, KN-E 2274/1 s výmerou 18271 
m2, KN-E 2274/2 s výmerou 403 m2, KN-E 2362 s výmerou 26308 m2, KN-E 2208 
s výmerou 10661 m2, KN-E 1995/1 s výmerou 10527 m2, KN-E 5561/5 s výmerou 48440 
m2, LV 4542, k. ú. Stará Ľubovňa na účely výkonu práva poľovníctva za cenu: 0,65 €/ha/rok 
za lesné pozemky a 0,32 €/ha/rok za poľnohospodárske pozemky.  
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   16 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, Mgr. Karaffa, JUDr.  Knapík, PhDr. 
Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. Satkeová, p. Sivulka, 
Ing. Sokol, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, PhDr. Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    1  
(p. Jeleň) 
hlasovania sa zdržali:    2 (Ing. Solár, Mgr. Šipoš) 

       (Uznesenie č. 258) 
18.3.2 Slobyterm, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa 
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Ing. Rudolf Jeleň: 
Ide o predlženie nájmu z dôvodu, že rekonštrukcia ŠH ešte nebola ukončená. 
 
MsZ    s c h v á l i l o   predĺženie prenájmu športovej haly, súpisné č. 462 na Tehelnej 

ul. č. 1 v Starej Ľubovni, postavenej na pozemku p. č. KN-C 890/2 v  k .ú. Stará Ľubovňa, 
spol. s r. o. Slobyterm, Levočská 20, Stará Ľubovňa, IČO 31 719 104 na účely zabezpečenia 
prevádzky a činnosti uvedeného zariadenia v období vykonávanej prístavby a prestavby, 
v súlade s výnosom  MF SR sekcie rozpočtovej politiky č. MF/013825/2010-442 zo dňa 21. 
04. 2010 o možnosti  použitia  účelovo určenej dotácie   na rekonštrukciu športovej haly 
v meste Stará Ľubovňa na  kapitálové výdavky, so zachovaním výšky  nájmu 1,-- €  do 
ukončenia výstavby a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 259) 
 
18.4 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a) 

zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí: 
LV č. 4542, vlastník Mesto Stará Ľubovňa, časť pozemku p. č. KN-E 1-6646, týka sa 
dielu 9 s výmerou 314 m2 a časť pozemku p. č. KN-E 1-6648/2, týka sa dielu 10 
s výmerou 18 m2, spolu s výmerou 332 m2 k novovytvorenej parcele č. KN-C 4160 
zameranej podľa novovypracovaného geometrického plánu č. 114/2011 za cenu 5,-- 
€/m2 – lokalita Podsadek za rómskou osadou v k. ú. Stará Ľubovňa. 

 
  PaedDr. Klaudia Satkeová:    
  Navrhla, aby sa pozemok neodpredával a zabránilo sa tak rozširovaniu rómskej osady. 
 
  Ing. Rudolf Jeleň: 
  Poznamenal, že aj keď Mesto pozemok neodpredá, bude zrejme v budúcnosti 
zastavaný čiernou stavbou. 
 
HLASOVANIE  
o poslaneckom návrhu PaedDr. Satkeovej – nevyhlásiť OVS na odpredaj nehnuteľností 
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   12 
(Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. 
Priputníková, PaedDr. Satkeová, Ing. Solár, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko,) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    7 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, JUDr.  Knapík, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. 
Stašák, Mgr. Žiak) 
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MsZ       n e s c h v á l i l o    vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v súlade s ustanovením § 9a, odsek 1, 
písmeno a)  zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí nasledovne: LV č. 4542, vlastník Mesto 
Stará Ľubovňa, časť pozemku p. č. KN-E 1-6646, týka sa dielu 9 s výmerou 314 m2 a časť 
pozemku p. č. KN-E 1-6648/2, týka sa dielu 10 s výmerou 18 m2, spolu s výmerou 332 m2 
k novovytvorenej parcele č. KN-C 4160 zameranej podľa novovypracovaného geometrického 
plánu č. 114/2011 za cenu 5,-- €/m2 – lokalita Podsadek za rómskou osadou v k. ú. Stará 
Ľubovňa. 

 (Uznesenie č. 260) 
 

18.5 Výkup pozemku : 
 
 Ing. Rudolf Jeleň: 
 Ide o výkup na účely plánovanej výstavby miestnej komunikácie. 
 

MsZ    s c h v á l i l o   odkúpenie pozemku  p. č. KN-C 2846/288, ostatné plochy 
s výmerou 49 m2, LV 5075 v k. ú. Stará Ľubovňa  od spoluvlastníkov Ing. Alberta Valčáka, 
L. Sáru 8/423, 841 04 Bratislava, spoluvlastnícky podiel 1/3, PhDr. Jany Bisovej, Přičná 
168/IV, 380 01 Dačice, ČR, spoluvlastnícky podiel 1/3, Ing. Milana Zadubana, Zimná 16, 040 
01 Košice, spoluvlastnícky podiel 1/21, JUDr. Alojza Zadubana, Dilongova 18, 080 01 
Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/21, Martina Zadubana, Južná trieda 22, 040 01 Košice, 
spoluvlastnícky podiel 1/21, Mgr. Moniky Hužičkovej, Bauerova 9, 040 01 Košice, 
spoluvlastnícky podiel 2/21, Helgy Zadubanovej, Turgenevova 31, 040 01 Košice, 
spoluvlastnícky podiel 1/21, Jany Zadubanovej, Ferdinova 10, 851 01 Bratislava, 
spoluvlastnícky podiel 1/21 na účely realizácie stavby „Miestna komunikácia a rozšírenie 
kanalizácie pre IBV Ul. Vansovej“ za cenu 6,-- €/m2. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 261) 
 
 
18.6 Zriadenie vecného bremena -  GEOPLAN, spol. s r. o., L. Svobodu 4885/91, Poprad 
 

MsZ    s c h v á l i l o     zriadenie vecného bremena – zaťaženie nehnuteľnosti – 
pozemku na realizáciu stavby: „Dobudovanie a rozšírenie kanalizácií v aglomerácii Stará 
Ľubovňa“ v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,  Hraničná 662/17, Poprad. 
Ide o pozemok p. č. KN-E 5491/8 evidovaný na LV 4542 zameraný geometrickým plánom č. 
147/2011 zo dňa 07.12.2011 na vyznačenie vecného bremena. 

 
 
 

HLASOVANIE  
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prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 262) 
18.7 Žiadosti v zmysle vystúpení občanov v bode č. 3: 
 
18.7.1 PhDr. Margita Čandová, Mýtna 20, Stará Ľubovňa 
 
 Mgr. Anton Karniš: 

Uviedol, že dotknuté priestory ZŠ na Ul. za vodou si prezrel spolu s p. Čandovou a p. 
Salamonovou z RÚVZ. Vzhľadom na účel využitia musia priestory spĺňať príslušné normy 
a zodpovedať platnej legislatívne, čo predpokladá investíciu vo výške cca 7 tis. € (2 herne, 
miestnosť pre personál, pre upratovačku, na prípravu stravy, umyváreň + WC pre deti, búracie 
práce, atď.). Riaditeľka uvedenej ZŠ postupovala v súlade so zásadami o hospodárení 
a stanovila celkovú sumu za prenájom a služby vo výške 426,-- €/mesiac, z toho nájom 
predstavuje 250,-- €, ktorú však  p. Čandová nemôže akceptovať vzhľadom na predpokladanú 
kapacitu zariadenia – max. 10 detí a mesačnú platbu rodičov 230,-- €.  

Keďže ide o prvé zariadenie tohto typu v meste, navrhol v začiatkoch jeho fungovania 
vyjsť v ústrety jeho zriaďovateľke i rodičom detí a schváliť nájom vo výške 1,-- €/rok na 
obdobie 1 roka. Po roku bude nájom stanovený v trhových cenách. 
 
 Ing. Branislav Strišovský: 

Zaujímal sa,  aký má názor na zriadenie jaslí v priestoroch ZŠ jej riaditeľka, hlavne, či 
sa nebudú vzájomne rušiť. 

 
Mgr. Anton Karniš: 
Nie,  priestory sú situované  v časti školy vhodnej na tieto účely. 

 
PaedDr. Klaudia Satkeová: 
Podporila predložený návrh aj s ohľadom na kontinuitu – jasle, MŠ, ZŠ. 

 
JUDr. Milan Knapík: 
Navrhol aj inú formu podpory, a to započítanie investície na úpravu priestorov do 

hodnoty objektu školy.  
 
Ing. Pavol Gurega: 
Vyjadril svoj názor, že ide o službu občanom, ktorú treba podporiť. Aj s ohľadom na 

výšku mesačnej platby za umiestnenie dieťaťa v tomto zariadení navrhol symbolický nájom aj 
v ďalších rokoch. Školy tiež neplatia Mestu nájom za priestory. 
 

PhDr. Ľuboš Tomko: 
Pripomenul, že v tomto prípade ide o súkromné zariadenie a  p. Čandová hovorila 

o „minimálnej“ mesačnej platbe 230,-- €. Zároveň upozornil, že väčšina podnikateľov v meste 
predáva tovary a služby občanom, napr. aj strihanie je služba. 

MUDr. Peter Bizovský, MPH: 
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Pripomenul hlavný dôvod rušenia jaslí v minulosti - aby matky boli so svojimi deťmi 
čo najdlhšie. Zároveň podporil návrh symbolického nájmu na obdobie 1 roka. 
 

MsZ   s c h v á l i l o      zámer PhDr. Margity Čandovej na zriadenie súkromných 
detských jaslí v priestoroch Základnej školy na Ul. za vodou s  nájmom vo výške 1,-- €/rok na 
obdobie 1 roka. 

 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 

(Uznesenie č. 263) 
 

18.7.2 Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska - Mgr. Božena Stašenková, PhD.,  
Okružná 50, Stará Ľubovňa 

  
 Mgr. Anton Karniš: 

Uviedol, že v r. 2011 Mesto poskytlo asociácii priestory za symbolický nájom vo 
výške 1,-- € ako dočasné riešenie problému ich financovania zo strany štátu s tým, že p. 
Stašenková bude recipročne zverejňovať odborné články v Ľubovnianskych novinách. 
Situácia s ich financovaním sa však ani v r. 2012 nezmenila.  Vzhľadom na situáciu Mesta 
navrhol schváliť prenájom s rovnakými podmienkami (úhrada služieb + nájom 1,-- €) už len 
na obdobie do 30.06.2012.  
 

MsZ    s c h v á l i l o     prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome na Nám. 
gen. Štefánika č. 6 Asociácii spotrebiteľských subjektov Slovenska, v zastúpení Mgr. 
Boženou Stašenkovou, PhD., na účely prevádzkovania poradenského centra pre spotrebiteľov 
s nájmom vo výške 1,-- € do 30.06.2012. 
 
HLASOVANIE  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   17 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  Knapík, PhDr. 
Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. 
Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    2 
(Ing. Gurega, PaedDr. Satkeová) 

(Uznesenie č. 264) 
 

Mgr. Michal Šipoš: 
Žiadal o vysvetlenie problému v zmysle vystúpenia p. Jedináka. 
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PaedDr. Michal Biganič: 
Pán Jedinák má záujem o zámenu pri pozemku, ktorý sme mu v minulosti odpredali. 

Je tu viac precedensov aj z minulosti a problém je potrebné chápať aj v kontexte iných 
súvislostí, napr. i so súdnymi spormi s ním. 

  
MUDr. Peter Bizovský, MPH: 
Vystríhal pred možným precedensom. Mesto musí konať opatrne. Uviedol, že aj jeho 

rodina vlastní pozemky v meste, na ktorých sú postavené cesty a chodníky, a môže žiadať 
o ich zámenu za lukratívne pozemky. A takýchto prípadov je viac. 
 
 PhDr. Ľuboš Tomko: 

Upozornil, že na druhej strane aj Mesto má veľa pozemkov, ktoré užívajú občania 
neoprávnene. 

 
 Ing. Michal Šipoš: 

Súhlasil s kolegami, ale cieľom by malo byť vysporiadanie týchto pozemkov. Navrhol 
vypracovať pasportizáciu, určiť pozemky, ktoré sú pre Mesto strategicky dôležité a stanoviť 
určité pravidlá. Žiadosť  p.  Jedináka je potrebné chápať ako návrh spôsobu 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Ak s ním Mesto nesúhlasilo, malo mu 
navrhnúť inú možnosť, resp. podmienky.  

 
Ing. Peter Sokol: 
Je to „Pandorina skrinka“. Ako príklad uviedol, že aj v rámci štátu je 85% pozemkov 

pod cestami II. triedy nevysporiadaných. Riešenie tohto problému nie je vo finančných 
možnostiach Mesta. 

 
 PhDr. Ľuboš Tomko: 

Zaujímal sa, či odkúpenie cesty s osvetlením za 1,-- € od Skrutkárne, ktorú MsZ 
schválilo v minulom roku, je iný prípad. 

 
JUDr. Rastislav Stašák: 
Za takú symbolickú cenu by Mesto cestu  na účely prevzatia jej správy od p. Jedináka 

mohlo odkúpiť. On ju však nechce odpredať za symbolickú cenu, ale zameniť za lukratívny 
pozemok. Je v záujme Mesta i v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom Mesta, 
dotknutý pozemok odpredať formou verejnej súťaže. Zámena v takom prípade, ako bola 
realizácia projektu revitalizácie centra, bola opodstatnená. 
 

Ing. Pavol Gurega: 
Uviedol, že aj v tejto lokalite je mnoho podnikateľov. Uvažoval, či nie je povinnosťou 

Mesta zabezpečiť im prístup tým, že pozemok odkúpi. Je potrebné o tom uvažovať, aby 
v budúcnosti nevznikli problémy, ak by im vlastník zabránil používať komunikáciu. 

 
MUDr. Peter Bizovský, MPH: 
Uviedol, že ak chcú poslanci uvažovať týmto smerom, navrhuje zverejniť výzvu pre 

všetkých občanov mesta, že Mesto má záujem vysporiadať ich pozemky. Pristupujme ku 
všetkým občanom rovnako. Ďalej pripomenul, že uvedený problém nebol v programe 
rokovania MsZ a nevie, prečo sa ním teraz MsZ zaoberá. 
 
 
K bodu č. 19  
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 V rámci interpelácie poslancov vystúpili: 
 

Ing. Pavol Gurega: 
 Riešiť problém nevyhovujúceho ozvučenia pri pohrebných obradoch. 

Upozornil na potrebu výmeny okien na dome smútku. 
Žiadal informáciu o stave pasportizácie cintorínov v meste. 

 
Mgr. Michal Šipoš: 
Zaujímal sa, kto je zodpovedný za výpadok dodávky pitnej vody v období 31.01. – 

17.02.2012, a prečo sa kompetentní preventívne nezaoberali touto problematikou + 
ponaučenie do budúcnosti.  

Uvažovať o možnosti informovania občanov o situácii v meste prostredníctvom  SMS 
správ. 

Ďalšie písomné interpelácie -  
Na základe podnetu občanov - požiadal spol. s r. o. Slobyterm  o oficiálne stanovisko 

k odpájaniu sa od CZT. 
Zaujímal sa o koncepciu riešenia problému „psie exkrementy“. 
Zaujímal sa, v akom štádiu je vysporiadanie pozemkov pod objektom Domu kultúry. 

 
Pavel Jeleň: 
V súvislosti s problémom Zimného štadióna v Turzovke sa zaujímal,  či ide o rovnaký 

typ ako v Starej Ľubovni a aké sú prípadné riziká. 
 

PhDr. Edita Oláhová: 
Na základe podnetu občanov – v súvislosti s mimoriadnou situáciou (výpadok 

dodávky pitnej vody) sa zaujímala, ako bude a. s. PVS realizovať vyúčtovanie spotreby vody. 
 

Michal Petrilák: 
Poukázal na nevhodné (silné až oslepujúce) osvetlenie v parku pri pošte a pri 

kultúrnom dome. 
 
Mgr. Štefan Karaffa: 
Upozornil na neupravené chodníky na Budovateľskej ul. - smerom k Ľubovnianskej 

nemocnici.  
 

MUDr. Jana Priputníková: 
Písomná interpelácia – 
Upozornila na problém nedostatočného verejného osvetlenia v lokalite pri Kostole sv. 

Petra a Pavla hlavne s ohľadom na starších občanov. 
 

Ing. Aleš Solár: 
Písomné interpelácie – 
Vypracovať prehľad vydaných povolení na umiestnenie reklamných  zariadení na 

Nám. sv. Mikuláša a v celej pamiatkovej zóne + porovnať so skutočným stavom, informovať 
podnikateľov o tejto povinnosti. 

Zaviesť celoročné vyberanie parkovného na Nám. sv. Mikuláša  (odpoveď na 
interpeláciu z predchádzajúceho rokovania nebola pravdivá). 

Vykonávať zimnú údržbu chodníkov smerom na Ľubovniansky hrad. 
Predložiť správu o výbere miestnej dane za ubytovanie. 
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MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   interpeláciu poslancov. 

(Uznesenie č. 265) 
 
K bodu č. 20  
 
 Návrh uznesení z  IX. zasadnutia MsZ v Starej Ľubovni predniesol člen návrhovej 
komisie Ing. Peter Sokol. 
 Oboznámil poslancov so znením uznesení k bodom č. 6 a 16, o ktorých poslanci 
hlasovali nasledovne: 
 
HLASOVANIE k bodu 6 
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 

Mestské zastupiteľstvo:  
 
A.  v z a l o   n a   v e d o m i e   informatívnu správu o MAD  v meste Stará Ľubovňa 

v zmysle predloženého návrhu. 
 

B.   ž i a d a l o   predložiť vyčíslenie oprávnených nákladov spol. s r. o  BUS 
KARPATY Stará Ľubovňa na MAD. 

 
C.   u l o ž i l o   prednostovi    pripraviť a vyhlásiť verejnú súťaž na poskytovateľa 

služieb MAD.         T: 31.03.2012 
 (Uznesenie č. 242) 

 
HLASOVANIE k bodu 16  
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 

Mestské zastupiteľstvo:  
 

A.   v z a l o   n a   v e d o m i e   informatívnu správu o počte a umiestnení výherných 
prístrojov a výherných hracích terminálov na území mesta Stará Ľubovňa na r. 2012 v zmysle 
predloženého návrhu. 

 
B.   u l o ž i l o   prednostovi MsÚ    pripraviť VZN o umiestňovaní výherných 
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hracích prístrojov v k. ú. mesta Stará Ľubovňa, ktoré zakazuje prevádzkovať hazardné hry 
prostredníctvom výherných prístrojov podľa §3, ods. 2, písm. e)  zákona  č. 171/2005 Z. z.  
o hazardných hrách  a predložiť ho na júnovom rokovaní MsZ.  

(Uznesenie č. 252) 
 
 Potom poslancov oboznámil so znením uznesenia k bodu 14, o ktorom sa hlasovalo 
v rámci záverečného návrhu uznesení z IX. rokovania MsZ.  

 
Mestské zastupiteľstvo:  
 
A.   v z a l o   n a   v e d o m i e    rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa 

v aktualizovanom znení k 13.02.2012 v zmysle predloženého návrhu. 
 
B.   ž i a d a l o   na nasledujúcom rokovaní MsZ predložiť záznam z administratívnej 

kontroly žiadostí o platbu k projektom „MŠ Tatranská ul. – komplexná obnova“ a „ZŠ 
Komenského – zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia“.  

(Uznesenie č. 250) 
 
 Následne predniesol návrh uznesení č. 239 - 265 z IX. zasadnutia MsZ v Starej 
Ľubovni, ktorý poslanci MsZ   s c h v á l i l i . 
 
HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 19 
hlasovali za:   19 
(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, JUDr.  
Knapík, PhDr. Oláhová, MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:    0 
hlasovania sa zdržali:    0 
 
K bodu č. 21 
 
 Primátor mesta PaedDr. Michal Biganič poďakoval poslancom a všetkým prítomným 
za účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva.  
 
 
 
PaedDr. Michal Biganič      Mgr. Anton Karniš 
       primátor mesta                              prednosta MsÚ 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Štefan Karaffa 
Ing. Aleš Solár 
 
Zapísala: Helena Vojteková 
 


