
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA

Z á p i s n i c a

z     ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v     Starej Ľubovni  
  zo dňa 27.12.2010      č. I/2010            

Otvorenie: 14.00 h
Ukončenie: 15.30 h

Prítomní poslanci MsZ: 19
Ospravedlnení poslanci MsZ: -
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni otvoril primátor 
mesta RNDr. Valent Jaržembovský. 

Privítal  poslanca  NR SR p.  Mariána  Saloňa,  poslancov Zastupiteľstva  PSK JUDr. 
Annu Aftanasovú a MUDr. Petra Bizovského, MPH, MUDr. Františka Orlovského, Ing. Petra 
Sokola,  ktorí  sú zároveň poslancami novozvoleného mestského zastupiteľstva,  a ostatných 
prítomných.

Zároveň uviedol, že  slávnostná časť rokovania bude mať nasledujúci program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia  predsedníčky mestskej  volebnej  komisie  o výsledku  volieb  do  orgánov 

samosprávy mesta
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
5. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

K bodu č. 2

Informáciu  o výsledku volieb  do orgánov samosprávy mesta  predniesla  prítomným 
predsedníčka mestskej volebnej komisie Mgr. Ľudmila Stašáková.

Zrekapitulovala činnosť komisie od jej prvého zasadnutia 06.10.2010 až do konečného 
vyhodnotenia  volieb  27.11.2010.  Následne  prítomných  opätovne  informovala  o  výsledku 
volieb  primátora  mesta  a poslancov  MsZ  podľa  jednotlivých  volebných  obvodov  a počtu 
získaných platných hlasov.
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MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   v zmysle predloženého návrhu.
 (Uznesenie č. 1)

K bodu č. 3

Po prednesení  „sľubu primátora  mesta“ vyzval  odstupujúci  primátor  RNDr.  Valent 
Jaržembovský novozvoleného primátora PaedDr. Michala Biganiča, aby tento sľub potvrdil 
svojim podpisom.

PaedDr. Michal Biganič podpísal sľub primátora mesta:
„Sľubujem  na  svoju  česť  a svedomie,  že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti, 

ochraňovať  záujmy mesta  a Slovenskej  republiky.   Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné 
zákony,  zákony  a ostatné  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  budem  pri  výkone  svojej 
funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Následne  RNDr. Valent Jaržembovský odovzdal insígnie a vedenie ustanovujúceho 
rokovania MsZ novému primátorovi mesta.

Hlavná  kontrolórka  mesta  Ing.  Marta  Oravcová poďakovala  odchádzajúcemu 
primátorovi mesta za jeho prácu počas troch volebných období, ale hlavne za posledné, ktoré 
bolo mimoriadne zložité a ťažké aj  s ohľadom na živelné pohromy, ktoré mesto postihli  - 
povodeň, veterná smršť a požiar na Továrenskej ul.. Popriala mu pevné zdravie a vyjadrila 
presvedčenie, že svoje schopnosti ešte využije v ďalších úsekoch spoločenského života nášho 
mesta.

Novozvolenému primátorovi mesta pri príležitosti nástupu do funkcie  popriala hlavne 
veľa zdravia  a úspechov do ďalšej náročnej práce.

MsZ   k o n š t a t o v a l o ,   ž e   novozvolený primátor mesta PaedDr. Michal 
Biganič zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.

(Uznesenie č. 2)

K bodu č. 4

Primátor  mesta  PaedDr.  Michal  Biganič predniesol  „sľub  poslanca  mestského 
zastupiteľstva“  a vyzval poslancov, aby ho potvrdili svojim podpisom.

Všetci novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva podpísali sľub:
„Sľubujem  na  svoju  česť  a svedomie,  že  budem  riadne  plniť  svoje  povinnosti, 

ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať  Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 
zastupiteľstva ich  budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

MsZ   k o n š t a t o v a l o ,   ž e  novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva:

- Benková Marta, MUDr.
- Bizovský Peter, MUDr., MPH
- Gurega Pavol, Ing.
- Jeleň Pavel
- Karaffa Štefan, Mgr.
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- Knapík Milan, JUDr.
- Oláhová Edita, PhDr.
- Orlovský František, MUDr.
- Petrilák Michal
- Priputníková Jana, MUDr.
- Satkeová Klaudia, PaedDr.
- Sivulka Milan
- Sokol Peter, Ing.
- Solár Aleš, Ing.
- Stašák Rastislav, JUDr.
- Strišovský Branislav, Ing.
- Šipoš Michal, Mgr.
- Tomko Ľuboš, PhDr.
- Žiak Rudolf, Mgr.

(Uznesenie č. 3)

K bodu č. 5

Vystúpenie novozvoleného primátora mesta PaedDr. Michala Biganiča:

Vážený pán poslanec NR SR, vážená poslankyňa Z-PSK, vážené poslankyne, vážení 
poslanci, vážení prítomní, v prvom rade sa chcem poďakovať odchádzajúcemu primátorovi za 
tri volebné obdobia, počas ktorých viedol toto mesto. Určite vtisol svoj rukopis tomuto mestu, 
jeho rozvoju. Ja Vás ubezpečujem, že nadviažem na všetky pozitívne veci a trendy, aby mesto 
aj  naďalej  napredovalo.  Chcem mu  poďakovať  za  túto  prácu  a verím,  že  i naďalej  bude 
spolupracovať  s Mestom  a veľmi  rád  sa  podelí  o svoje  skúsenosti  s nami  a pomôže  nám 
v našej práci.

Z tohto miesta sa chcem poďakovať i všetkým voličom, ktorí mi dali svoj hlas. Pre 
mňa je 1870 hlasov veľmi veľkým záväzkom, aby som svoj volebný program plnil a urobil 
všetko preto, aby boli občania tohto mesta spokojní.

Zároveň chcem vyzvať všetkých novozvolených poslancov, aby sme zahodili  svoje 
politické tričká, povzniesli sa nad naše osobné záujmy a pracovali v prospech občanov tohto 
mesta.

Počas kampane som pozorne sledoval volebné programy svojich konkurentov a musím 
sa úprimne priznať, že som sa stotožnil s ich volebnými heslami. Preto poďme plniť vaše - 
naše volebné programy, aby na konci volebného obdobia bol náš spoločný cieľ – prosperita 
občanov tohto mesta,  aby sa obyvatelia Ľubovne cítili  v našom meste dobre,  aby sa hrdo 
hlásili k tomu, že sú Ľubovňania.

RNDr. Valent Jaržembovský:
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci. Mesto prechádza na štyri 

roky do Vašich rúk. Ja Vám všetkým želám zdravie, úspech, aby toto volebné obdobie bolo 
občanmi mesta vnímané ako úspešné, aby ste z neho mali radosť Vy i obyvatelia nášho mesta.

Ďalší priebeh tohto zasadnutia je už v rukách novozvoleného primátora mesta.

MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e   vystúpenie novozvoleného primátora mesta 
PaedDr. Michala Biganiča.

(Uznesenie č. 4)
K bodu č. 6
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Primátor  mesta  PaedDr.  Michal  Biganič predložil  návrh  programu  rokovania 
pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia MsZ:

6. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia MsZ
7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
9. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
10. Informácia o poverení zástupcu primátora mesta a menovaní prednostu MsÚ
11. Návrh na určenie mesačného platu primátora mesta
12. Návrh uznesení
13. Záver

MsZ   s c h v á l i l o  program pracovnej časti ustanovujúceho rokovania  v zmysle 
návrhu predloženého primátorom mesta.

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. 7

Za zapisovateľku mestského zastupiteľstva bola primátorom mesta určená p. Helena 
Vojteková.

Za overovateľov  zápisnice  boli  primátorom  mesta  a na  základe  odporúčania 
poslaneckých klubov určení:

- MUDr. Marta Benková
- MUDr. Jana Priputníková

K bodu č. 8

Primátor mesta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej boli zvolení:

- MUDr. Peter Bizovský, MPH
- JUDr. Milan Knapík
- PhDr. Ľuboš Tomko

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. 
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Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Ing. Solár, JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. 
Tomko, Mgr. Žiak )
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0

Do volebnej komisie boli na návrh primátora mesta zvolení:
- Ing. Pavol Gurega
- Pavel Jeleň
- Ing. Branislav Strišovský

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. 9

Návrh  na  zriadenie  mestskej  rady  a voľbu  jej  členov  predniesol  primátor  mesta 
PaedDr. Michal Biganič.

Zloženie  mestskej  rady  je  paritné  podľa  zastúpenia  politických  strán  v mestskom 
zastupiteľstve. Na základe predbežných konzultácií s poslaneckými klubmi boli do mestskej 
rady navrhnutí: za SMER -  MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Sokol, Mgr. Žiak, za koalíciu KDH, 
SaS,  SDKÚ-DS  –  JUDr.  Knapík,  MUDr.  Orlovský  Ďalším  členom MsR bude  poverený 
zástupca primátora mesta.

Zároveň navrhol hlasovať o jednotlivých navrhnutých členoch MsR.
 

MUDr. František Orlovský:
Za náš  poslanecký klub navrhujeme vyjadriť  sa  ku každému členovi  MsR v tajnej 

voľbe  tak,  ako  to  bolo  odporúčané  aj  v metodickom návrhu  Ministerstva  vnútra  SR  pre 
ustanovujúce rokovania MsZ.

PaedDr. Michal Biganič:
V metodickom návrhu  je  tajná  voľba  len  odporúčaná  a priama voľba  je  možná  aj 

z dôvodu, že na základe predbežných konzultácií  poslanecké kluby odporu
ili už konkrétnych členov MsR.
Následne vyzval poslancov, aby hlasovali o návrhu MUDr. Orlovského, t. j. o tajnej 

voľbe členov MsR.

HLASOVANIE o návrhu MUDr. Orlovského 
– tajná voľba členov MsR
prítomní pri hlasovaní: 19
hlasovali za: 10
(Ing. Gurega, JUDr.  Knapík, , MUDr. Orlovský, p. Petrilák, MUDr. Priputníková, Ing. Solár, 
JUDr. Stašák, Ing. Strišovský, Mgr. Šipoš, PhDr. Tomko,)
hlasovali proti:   9
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(MUDr. Benková, MUDr. Bizovský, MPH, p. Jeleň, Mgr. Karaffa, PhDr. Oláhová, PaedDr. 
Satkeová, p. Sivulka, Ing. Sokol, Mgr. Žiak)
hlasovania sa zdržali:   0

MsZ   s c h v á l i l o .
Primátor mesta PaedDr. Michal Biganič navrhol 10-minútovú prestávku na prípravu 

tajnej voľby členov MsR.

Poslanci s návrhom primátora mesta   s ú h l a s i l i .

• P r e s t á v k a 

Pavel  Jeleň,  predseda  volebnej   komisie,  informoval  poslancov  o podmienkach 
tajného hlasovania.  Ďalší  členovia volebnej  komisie  Ing.  Pavol  Gurega  a Ing. Branislav 
Strišovský  rozdali  poslancom hlasovacie  lístky.  Poslanci  vykonali  akt  tajného  hlasovania 
a vhodili hlasovacie lístky do zapečatenej urny.

Po  sčítaní  hlasov  a vyhotovení  zápisnice  z volieb  členov  mestskej  rady  predseda 
volebnej komisie Pavel Jeleň informoval prítomných o ich výsledku:

Počet prítomných poslancov MsZ: 19
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov poslancom: 19
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných do volebnej urny: 19
Počet platných hlasovacích lístkov: 19
Počet neplatných hlasovacích lístkov:   0

Platné hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom:
MUDr. Peter Bizovský, MPH 11
JUDr. Milan Knapík 19
MUDr. František Orlovský 16
Ing. Peter Sokol   9
Mgr. Rudolf Žiak 10

Mestské zastupiteľstvo:

A.   z r i a d i l o   mestskú radu.

B.   z v o l i l o   za členov mestskej rady poslancov:

- MUDr. Petra Bizovského, MPH 
- JUDr. Milana Knapíka 
- MUDr. Františka Orlovského 
- Mgr. Rudolfa Žiaka

(Uznesenie č. 5)

PaedDr. Michal Bigani
:
Ďalšieho člena mestskej rady budeme voliť na najbližšom januárovom rokovaní MsZ.

K bodu č. 10
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Primátor mesta informoval poslancov o svojom rozhodnutí poveriť JUDr. Rastislava 
Stašáka za zástupcu primátora mesta a menovať Mgr. Antona Karniša za prednostu mestského 
úradu.

Uviedol,  že  tak  urobil  na  základe  svojich  právomocí  a  v súlade  so  zákonom, 
príslušnými predpismi a normami. 

Pre týchto ľudí sa rozhodol z dôvodu, že ich dlho pozná a sú mu známe aj ich osobné 
a morálne kvality. 

MsZ   v z a l o   n a   v e d o m i e :  

a) informáciu  primátora  mesta  o poverení  JUDr.  Rastislava  Stašáka  za  zástupcu 
primátora mesta v súlade s § 13b), odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov.

b) informáciu primátora mesta o menovaní Mgr. Antona Karniša za prednostu Mestského 
úradu v Starej Ľubovni v súlade s § 17, odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(Uznesenie č. 6)

K bodu č. 11

Návrh  na  určenie  mesačného  platu  primátora  mesta  predniesol  poslancom  vedúci 
ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Miroslav Srnka (materiál predložený aj písomne).

PaedDr. Michal Bigani
:
Tento  bod bol  zaradený do programu rokovania  na základe odporúčania  v  zmysle 

metodického návrhu Ministerstva vnútra SR pre ustanovujúce rokovania MsZ.
Písomný materiál ste dostali hneď po zložení sľubu poslanca MsZ.

Ing. Miroslav Srnka:
            V zmysle § 11, odsek 4, písmeno i)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
mestské  zastupiteľstvo  určuje  plat  primátora  mesta  podľa  osobitného  zákona.  Osobitným 
zákonom v tomto prípade je zákon NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 

Metodickým návodom  MV SR č.  SVS-OKMVS2-2010/025897 zo 16.11.  2010 pre 
obce a mestá na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev bol určený 
priebeh ustanovujúceho  zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ako jeden z bodov  rokovania 
ustanovujúceho zastupiteľstva je aj určenie platu primátora mesta. 

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme návrh platu primátora Mesta 
Stará Ľubovňa. 

Zákonom   NR  SR  č.  253/94  Z.  z.  o  právnom  postavení  a  platových  pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest sú stanovené platové pomery starostov a primátorov miest. 
Ustanovenia § 3 tohto zákona v dvoch odsekoch stanovujú postup stanovenia platu primátora: 
(1) 
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro 
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nahor.  
(2) 
Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

Následne § 4 pojednáva o tom, že starostovia a primátori sa zaraďujú od deviatich 
platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a stanovuje násobky priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.  

Primátor  mesta Stará Ľubovňa patrí  do šiestej  platovej skupiny s násobkom 2,81 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. V súčasnej dobe je podľa 
údajov Štatistického úradu Slovenskej  republiky priemerná  mesačná mzda zamestnanca  v 
národnom hospodárstve  za predchádzajúci kalendárny rok (rok 2009)  vyčíslená vo výške 
744,50 €. 

V zmysle  §  4,  odsek 2),  zákona   NR SR č.  253/94 Z.  z.  o  právnom postavení  a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest plat primátora nemôže byť nižší, ako 
je  ustanovené  v  §  3.  Mestské  zastupiteľstvo  môže  tento  plat  rozhodnutím  zvýšiť  až  na 
dvojnásobok.

Na základe tejto skutočnosti je minimálnym mesačným platom primátora mesta plat 
vo výške 2.093,-- €. Tento plat je ustanovený zákonom na základe nasledovného výpočtu: 
priemerná mzdy zamestnanca v NH 744,50  x násobok v zmysle vyššie uvedenej tabuľky 2,81 
= 2.093,-- €  mesačne (zaokrúhlene).  

Predchádzajúce  MsZ dňa 19.06.2008 na svojom zasadnutí  číslo  XI/2008 stanovilo 
zvýšenie  minimálneho  platu  o  0,70 násobok,  čo  predstavuje  sumu  zvýšenia  1.466,--  € 
(zaokrúhlene).  V prípade zvýšenia platu primátora mesta MsZ postupovalo v zmysle § 4, 
odsek 2) zákona  NR SR č. 253/94 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí  a  primátorov  miest  plat  primátora.  Predmetné  ustanovenie  zákona  umožňuje  MsZ 
rozhodnutím zvýšiť plat  primátora mesta až na dvojnásobok. 

Pri rozhodovaní o zvýšení platu primátora sa zohľadnila veľkosť mesta. Mesto Stará 
Ľubovňa malo k 31.12.2009 16 296 obyvateľov. Tento údaj je použitý v zmysle ustanovenia § 
4,  odsek 3)  zákona  NR SR č.  253/94 Z.  z.  o  právnom postavení  a  platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest. Text tohto odseku znie: 
(3) 
Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov 
Štatistického  úradu Slovenskej  republiky  k  31.  decembru  predchádzajúceho  kalendárneho 
roku.

Kategória  nášho  mesta  podľa  tabuľky  platových  skupín  je  od  10 001  do  20 000 
obyvateľov. Výška 0,1 násobku zohľadňuje zvýšenie platu primátora za každých i začatých 
tisíc   obyvateľov  v rámci  rozpätia  počtu  obyvateľov.  V prípade  nášho  mesta  je  teda  0,7 
násobok vyjadrením počtu 6 296 obyvateľov nad základných 10 000 obyvateľov mesta.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme určiť - schváliť plat  primátora 
mesta pre obdobie od 27.12.2010 nasledovne: minimálny mesačný plat 2.093,-- €, zvýšenie o 
0,70 násobok mesačného platu 1.466,-- €, spolu mesačný plat 3.559,-- €. 

MUDr. František Orlovský:
Plat primátora bol v tejto výške schválený v predchádzajúcom volebnom období až v r. 

2008, t.  j. platí len 2 roky. Začíname nové volebné obdobie s novým primátorom. V danej 
ekonomickej situácii sa preto nebránime možnosti využívania koeficientov, resp. odmien ako 
motivačného nástroja a ich možnému navýšeniu za prácu v prospech Mesta.

Náš návrh je navýšiť mesačný plat o jeho 0,30 násobok.
 
Ing. Peter Sokol:.
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Podľa  dostupných  informácií  má  byť  koeficient  upravovaný  legislatívne  od 
01.01.2011 pre samosprávu o 0,10 násobok smerom dole. Preto navrhujem navýšenie o 0,50 
násobok, lebo v konečnom dôsledku sa zníži o 0,10.

Ing. Pavol Gurega:
Filozofia  počas  dvoch  volebných  období  bola  fixný  plat  bez  odmien.  Primátor 

v našom meste  8 rokov nemal odmeny. Bolo by možno dobré zmeniť ju z dôvodu motivácie, 
ale aj z dôvodu šetrenia v čase súčasnej hospodárskej situácie. Každý polrok môžeme situáciu 
prehodnotiť.

MUDr. Peter Bizovský, MPH:
Pohyblivá zložka je motivačná. Keď však hovoríme o minimálnom plate a pohyblivej 

zložke, musíme povedať, aká bude výška pohyblivej zložky, aké budú kritériá.  Aby primátor 
vedel, za čo  robí, keď si bude plniť úlohy, t. j. stanoviť aj hornú hranicu pohyblivej zložky.

PaedDr. Michal Biganič:
Chápem situáciu a vítam takú iniciatívu, že je potrebné šetriť. Tento princíp sa budem 

snažiť uplatňovať aj v Meste a jeho organizáciách.

Ing. Peter Sokol:
Predchádzajúci  primátori  brali  odmeny,  ale  v inej  forme,  cez  valné  zhromaždenia 

dcérskych  spoločností,  o ktorých  výške  sme  my nevedeli.  Primátor  vykonáva  funkciu  od 
dnešného dňa, preto musíme stanoviť aj za akých platových podmienok.

Pavel Jeleň:
Na začiatku by nebolo možno fér ísť s koeficientom dole, lebo nás čaká veľa práce - 

zimný štadión, športová hala, atď. Po polroku sa môžeme rozhodnúť, podľa určitých kritérií, 
či pôjdeme s koeficientom hore, alebo dole.

MUDr. František Orlovský:
Aby  sme  mohli  konštruktívne  pracovať,  navrhujem  5  min.  prestávku  na  poradu 

poslaneckých klubov a zjednotene našich návrhov.

Primátor mesta súhlasil s návrhom MUDr. Orlovského a požiadal poslancov, aby mu 
po prestávke predložili konkrétny návrh na hlasovanie.

• P r e s t á v k a 

MUDr. František Orlovský:
Sťahujeme návrh nášho poslaneckého klubu a podporujeme návrh Ing. Sokola.

HLASOVANIE o návrhu Ing. Sokola 
– zvýšenie minimálneho mesačného platu o 0,50 násobok mesačného platu 
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   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 
v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat 
primátora mesta od 27.12.2010 nasledovne:

Minimálny mesačný plat 2 093,--  €
Zvýšenie 0,50 násobok mesačného platu                       1     046,50 €  
S p o l u   mesačný plat 3 139,50 €

(Uznesenie č. 7)
K bodu č. 12 

Členovia MsZ   s c h v á l i l i   návrh uznesení z I. ustanovujúceho zasadnutia MsZ v 
Starej Ľubovni, ktoré predniesol člen návrhovej komisie JUDr. Milan Knapík.

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. 13

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:

MUDr. Marta Benková

MUDr. Jana Priputníková

Zapísala:

Helena Vojteková
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