
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   S T A R Á   Ľ U B O V Ň A

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

  zo dňa 28. 01. 2010              č. XII-M/2010

Otvorenie: 16.00 h
Ukončenie: 18.00 h

Prítomní poslanci MsZ: 17
Ospravedlnení poslanci MsZ: Zdenek Dlugoš, MUDr. Jana Priputníková
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1

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

Následne poslancom MsZ  predložil návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

3. Vyhlásenie  verejnej  obchodnej  súťaže  na  odpredaj  nehnuteľností  -  budova  na  Nám.  sv. 
Mikuláša 5, súpisné č. 5 a budova súpisné č. 1701 v Starej Ľubovni

4. Zmena a doplnok č. 12 ÚPN – SÚ Stará Ľubovňa – obytný súbor Hajtovky

5. Výstavba nájomných bytových domov + technické vybavenie - investičné zámery a  spôsob 
financovania:

- „16 b. j. – D4 na sídl. Východ v Starej Ľubovni“

- „16 b. j. – D5 na sídl. Východ v Starej Ľubovni“

6. Výstavba „Komunikácie a TV k rodinným domov IBV Štúrova v Starej  Ľubovni“ – investičné 
zámery + spôsob financovania

7. Informatívna  správa  o pripravovaných  zmenách  rozvojového  programu  mesta,  výstavby 
a údržby miestnych komunikácií na rok 2010

8. Návrh VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa

9. Podanie  žiadosti  o dotáciu  na  realizáciu  projektu  „Viacúčelové  ihrisko  Za  vodou  Stará 



Ľubovňa“

10. Návrh uznesenia

11. Záver

Zároveň  predložil   návrh  na  doplnenie programu mimoriadneho  rokovania  MsZ 
nasledovne:

1. Informácia  o ponuke  spol.  s r.  o.  EEI,  Jozefská  3,  Bratislava  na  riešenie  statickej  dopravy, 
výstavby nových parkovísk, garáží a parkovacích domov v meste Stará Ľubovňa

2. Informácia o zámere Ing.  Michala Šipoša,  Štúrova 35, Stará Ľubovňa na riešenie bytového 
problému r. Husárovej, obývajúcej dom na Nám. sv. Mikuláša č. 4

3. Žiadosť o finančnú pomoc zemetrasením postihnutým obyvateľom Haiti

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

HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 17
hlasovali za: 17
(Ing. Barilla,  p. Benko, MUDr. Benková,  PaedDr. Mgr. Buk, Ing. Gurega,  p. Jeleň, JUDr. 
Knapík,  Ing. Krafčák,  MUDr. Križalkovič,  Ing. Kulik, MUDr. Laskovský, PhDr.  Oláhová, 
Ing. Oravec, CSc., p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák)
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0

K bodu č. 2

Predsedajúci   predložil   návrh   na   zloženie   návrhovej   komisie,  do  ktorej  boli 
z v o l e n í :

- MUDr. Marta Benková
- Ing. Pavol Gurega 
- Pavol Jeleň

HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 17
hlasovali za: 17
(Ing. Barilla,  p. Benko, MUDr. Benková,  PaedDr. Mgr. Buk, Ing. Gurega,  p. Jeleň, JUDr. 
Knapík,  Ing. Krafčák,  MUDr. Križalkovič,  Ing. Kulik, MUDr. Laskovský, PhDr.  Oláhová, 
Ing. Oravec, CSc., p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák)
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0



Za overovateľov zápisnice boli určení:

- MUDr. Anton Križalkovič
- Milan Sivulka

K bodu č. 3

Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností - budova na 
Nám. sv. Mikuláša 5, súpisné č. 5 a budova súpisné č. 1701 v Starej Ľubovni predniesol Bc. 
František Boleš, vedúci odd. SMM MsÚ (materiál predložený aj písomne).

RNDr. Valent Jaržembovský:
V prvom kole súťaže  nebol o uvedenú nehnuteľnosť záujem, preto sme sa rozhodli 

vyhlásiť verejnú súťaž opätovne za nezmenených podmienok.

MsZ    s c h v á l i l o :

Vyhlásenie verejnej obchodnej  súťaže na odpredaj  nehnuteľností  zapísaných na LV 
3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, a to budovy súpisné č. 5 postavenej na p. č. KN-C 33/1, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 518 m2 a súvisiacej budovy súpisné č. 1701, 
postavenej na  p. č. KN-C 33/5,  zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 66 m2, spolu 
za cenu 350 000,-- € v zmysle predloženého návrhu.

K bodu č. 4

Návrh na zmenu a doplnok č. 12 ÚPN – SÚ Stará Ľubovňa – obytný súbor Hajtovky 
predniesol vedúci oddelenia výstavby, IČ a ŽP MsÚ Ing. arch. František Benko  (materiál 
predložený aj písomne).

RNDr. Valent Jaržembovský:
Pozemky  v uvedenej  lokalite  sme  predali  na  účely  budúcej  výstavby,  ktorú  teraz 

musíme zapracovať aj do územného plánu.

Ing. arch. František Benko:
V tomto štádiu ide o prvý krok,  súhlas so začatím obstarávania územno-plánovacej 

dokumentácie.

MsZ    s c h v á l i l o :

. Práce spojené s obstarávaním zmeny a doplnku č.  12 ÚPN – SÚ Stará  Ľubovňa – 
obytný súbor Hajtovky v zmysle predloženého návrhu.

K bodu č. 5

Návrh na výstavbu nájomných bytových domov + technické vybavenie - investičné 
zámery a  spôsob ich financovania predniesol vedúci oddelenia výstavby, IČ a ŽP MsÚ Ing. 
arch. František Benko (materiál predložený aj písomne). 

Materiál ste obdržali, v jeho dôvodovej správe je podrobne rozpísaný uvedený zámer a 
a všetky informácie, ktoré súvisia s našou žiadosťou o príspevok zo ŠFRB a MVaRR SR.



RNDr. Valent Jaržembovský:
Zatiaľ  staviame  na  našich  pozemkoch  a v ideálnom  prípade  môžeme  s výstavbou 

začať už v mesiaci apríl. Začali sme tiež uvažovať o príprave na výstavbu predajných bytov. 
Po výzve v tlači sa nám podľa prvých prieskumov  prihlásili len štyria záujemcovia. 

MsZ    s c h v á l i l o :

a) výstavbu 16 b. j. – D4 na sídl. Východ v Starej Ľubovni  v roku 2010;

b) výstavbu 16 b. j. – D5 na sídl. Východ v Starej Ľubovni  v roku 2010;

c) podanie  žiadostí  o poskytnutie  dotácií  z Ministerstva  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR 
a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na: 

- výstavbu 16 b. j. – D4 na sídl. Východ v Starej Ľubovni, 

- výstavbu 16 b. j. – D5 na sídl. Východ v Starej Ľubovni; 

d) spôsob financovania stavieb nájomných bytov, a to: 

- z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25% pri 16 b. j. – D4 a 25% 
pri 16 b. j. – D5 obstarávacieho nákladu stavby,

- z úverov  zo Štátneho fondu rozvoja  bývania  vo výške 75% obstarávacieho nákladu stavby 
s úrokovou sadzbou 1% , so splatnosťou 30 rokov;

e) ručenie úverov bankovou zárukou;

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

g) spôsob financovania technickej vybavenosti k 2 x 16-tim nájomným bytom, a to:

- z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške  70%,

- z vlastných zdrojov;

h) vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na technickú vybavenosť v rozpočte MESTA na 
rok 2010, a to:

- k 16 b. j. – D4 vo výške 33 039,97 €,

- k 16 b. j. – D5 vo výške 32 288,23 €;

i) vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na výstavbu:

- garáží k 16 b. j. – D4 na sídl. Východ v Starej Ľubovni vo výške  5 286,47 €,

- garáží k 16 b. j. – D5 na sídl. Východ v Starej Ľubovni vo výške  5 286,47 €;



j) podmienku, aby nájomné byty ostali vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa a prenajímali sa po 
dobu 30 rokov.  

K bodu č. 6

Návrh  na  výstavbu  „Komunikácie  a TV k rodinným  domov  IBV Štúrova  v Starej 
Ľubovni“ – investičné zámery + spôsob financovania predniesol vedúci oddelenia výstavby, 
IČ a ŽP MsÚ Ing. arch. František Benko (materiál predložený aj písomne).

Návrh súvisí s podaním žiadosti na MVaRR SR a ŠFRB. Ide o výstavbu komunikácie 
a technického vybavenia k 10 rodinným domom IBV na Štúrovej ul.. Vlastné prostriedky sú 
vo výške 113 tis. € a predpokladáme, že získame dotáciu vo výške 30 tis. €. 

RNDr. Valent  Jaržembovský:
Vlastné zdroje sú združené financie od individuálnych stavebníkov a investorov. My 

budeme len garantom a sprostredkovateľom žiadosti.

MsZ    s c h v á l i l o :

a) výstavbu „Komunikácie a TV k rodinným domom IBV Štúrova v Starej Ľubovni“ v roku 2010;

b) podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na 
výstavbu „Komunikácie a TV k rodinným domom IBV Štúrova v Starej Ľubovni“;

c) spôsob financovania stavby, a to:

- z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 30 120,--  €,

- z vlastných zdrojov;

d) vyčlenenie  vlastných  finančných  prostriedkov  v celkovej  výške   113 024,21  €  v rozpočte 
MESTA na rok 2010.

K bodu č. 7

Informatívnu  správu  o pripravovaných  zmenách  rozvojového  programu  mesta, 
výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2010 predniesol vedúci oddelenia výstavby, 
IČ a ŽP MsÚ Ing. arch. František Benko.

RPM sme už prerokovali a schvaľovali na decembrovom zasadnutí MsZ. Avšak možnosti 
získania finančných zdrojov dali podnet na jeho doplnenie nasledovne:

1. Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly 

- predpokladaný náklad 85 tis. - 100 tis. € 

2. Zabezpečenie potrebnej predprojektovej a projektovej prípravy v súvislosti s bodom 1

- cca 30 tis. €



3. Dostavba rómskej osady na Továrenskej ul. 

- akcia  bola  zrealizovaná  už  koncom minulého roka  z grantu  získaného cez  Úrad  vlády  pre 
rómsku komunitu vo výške 33 tis. €; 

- zdroje je potrebné účtovne zapracovať to rozpočtu, ide teda o o administratívnu záležitosť

4. Zabezpečenie zámeru prestavby objektu Kina Tatra a CVČ na účely zriadenia ubytovania pre 
mladých

- predpokladané náklady na projektovú prípravu – 3 500,-- € + spolufinancovanie pri realizácii 
projektu  z európskych zdrojov

5. Regenerácia sídiel – revitalizácia II. – prepracovanie projektu

- lokalita od Reštaurácie Tiamo po športový areál a chodník k Salašu u Franka + úprava toku 
Jarabinka

6. Multifunkčné ihrisko na sídlisku Východ

7. Výmena strešnej krytiny na budove ZUŠ 

(ak nebudeme úspešní pri podaní projektu komplexnej rekonštrukcie uvedeného objektu)

8. Dobudovanie  infraštruktúry  CR  –  podhradie   v rámci  slovensko-poľského  operačného 
programu

- 9 300,-- € projektová príprava + spoluúčasť Mesta pri získaní zdrojov z EÚ

9. Výstavba komunikácií a IS  pre obytný súbor na Ul. SNP 

- informácia bude podaná v súvislosti so žiadosťou Ing. Michala Šipoša, ml.

Ing. Viliam Oravec, CSc.:
V súvislosti  s vybudovaním kanalizácie  na  Vansovej  ul.  bude  možno  v budúcnosti 

potrebné zahrnúť akciu do RPM a uvažovať aj  o možnosti  získania zdrojov zo slovensko-
poľského operačného programu.

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

MsZ   o d p o r u č i l o   primátorovi mesta:

Zaradiť do  rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií 
na rok 2010 spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu inžinierskych sietí na 
Ul. SNP v nadväznosti na spracovanú zastavovaciu štúdiu uvedenej lokality. 

K bodu č. 8 

Návrh VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará 



Ľubovňa predložila poslancom MsZ prednostka MsÚ PaedDr. Klaudia Satkeová (materiál 
predložený aj písomne).

V súvislosti so zmenou legislatívy vyplynula aj požiadavka prijať VZN. Mali sme dve 
možnosti  – určiť výšku dotácie paušálne alebo individuálne s prihliadnutím na podmienky 
a špecifiká jednotlivých škôl.

Zo  zákona  sme  povinný  prispieť  zariadeniam,  ktoré  nie  sú  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  Mesta,  do výšky 88 % príspevku pre zariadenia v zriaďovateľskej   pôsobnosti 
Mesta.

Ing. Pavol Gurega:
Prečo je rozdiel vo výške  príspevku pre MŠ na Vsetínskej ul. a MŠ na Tatranskej ul.? 

Príspevky by mali  byť  rovnaké.  V minulom roku sme hovorili  o tom,  že  všetky deti,  bez 
rozdielu akú školu navštevujú, majú mať rovnaké podmienky. Prečo je to teraz len 88%?

PaedDr. Klaudia Satkeová:
V MŠ na Vsetínskej  ul.  je na rozdiel  od MŠ na Tatranskej  ul.   aj  vlastná školská 

jedáleň. V konečnom dôsledku budú cirkevné školy na tom ešte lepšie, lebo okrem 88% z 
príspevku, ktoré dostávajú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, dostanú zo zákona ešte 
osobitne príspevok na tovary, služby a investície.

JUDr. Milan Knapík:
Chcem do budúcnosti navrhnúť, aby príspevok zohľadňoval aj technické podmienky, t. 

j. rozdeliť normatív na prevádzkový a mzdový, aby sa  prejavila zdravá rivalita.

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

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

K bodu č. 9

Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „Viacúčelové ihrisko Za 
vodou Stará Ľubovňa“ predložil poslancom MsZ Ing. Jozef Greizinger, vedúci odboru SIEČ 
MsÚ (materiál predložený aj písomne).
 

MsZ    s c h v á l i l o :

Podanie žiadosti  o dotáciu  z verejných  prostriedkov  na  Úrad  vlády SR,  sekretariát 
splnomocnenca  vlády SR pre  mládež  a šport  na  realizáciu  projektu   „Viacúčelové 
ihrisko Za vodou Stará Ľubovňa“ nasledovne: 

- celkové  predpokladané náklady na základe predbežných cenových ponúk 
65 500,00 € 

z toho:  



 požadovaná dotácia   39 832,70 €
 predpokladané vlastné zdroje (spolufinancovanie) z rozpočtu MESTA 25 667,30 €

Presná  výška  spolufinancovania  bude  určená  na  základe  výsledkov  výberového 
konania a skutočne vykonaných prác pri realizácii diela.

K bodu č. 10

Informáciu  o ponuke  spol.  s r.  o.  EEI,  Jozefská  3,  Bratislava  na  riešenie  statickej 
dopravy,  výstavby nových parkovísk,  garáží  a parkovacích domov v meste  Stará  Ľubovňa 
predložil primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský (materiál predložený aj písomne).

Uskutočnili sa už tri stretnutia so zástupcami uvedenej firmy, navštívili naše mesto, ja 
som sa  s nimi  stretol  v Bratislave  a snažím sa  získať  aj  referencie  o ich  činnosti  v iných 
mestách. 

Majú  záujem   o výstavbu,  dobudovanie  a prenájom  parkovacích  miest  v rôznych 
častiach nášho Mesta, ale aj na sídliskách. Môj názor je taký, že na sídlisku sme vybudovali 
parkoviská a budú naďalej bezplatne k dispozícii občanom.

Majú  tiež  záujem  o vybudovanie  parkovacieho  domu,  ktorý  sme  chceli  stavať 
v lokalite  oproti  Domu kultúry s tým,  že  ho  môžu postaviť  do  konca  tohto  roka  a po 15 
rokoch ho odovzdajú do majetku Mesta.

Odporúčam, aby firma svoj zámer prezentovala na rokovaní MsZ.

Ing. Peter Sokol:
Parkovanie v centre mesta je potrebné riešiť veľmi citlivo, nakoľko je tam už doprava 

veľmi prehustená a sťažená priechodnosť i zásobovanie.

Ing. Viliam Oravec:
Ja som v tom dosť konzervatívny, možno preto, že som starší. Navrhujem, aby ešte 

pred tým, ako sa bude tento zámer realizovať, mohli sa k nemu vyjadriť aj občania.
A čo sa týka zmien ÚPN-SÚ v súvislosti so zámermi na novú výstavbu, je potrebné 

určiť priority, lebo ku všetkým bude musieť Mesto vybudovať aj prístupové komunikácie, čo 
bude finančne náročná záležitosť. 

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

MsZ   o d p o r u č i l o   primátorovi mesta:

Zabezpečiť prezentáciu spol. s r. o. EEI, Bratislava na rokovaní MsZ v súvislosti s 
ponukou riešenia statickej dopravy, výstavby nových parkovísk, garáží a parkovacích 
domov v meste Stará Ľubovňa.

K bodu č. 11

Informáciu  o zámere  Ing.  Michala  Šipoša,  Štúrova  35,  Stará  Ľubovňa  na  riešenie 
bytového  problému  r.  Husárovej,  obývajúcej  dom na  Nám.  sv.  Mikuláša  č.  4  predniesol 
primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský.

Ing.  Michal  Šipoš,  ml.  má záujem vyriešiť  bytovú situáciu  štyroch rodín z  rodiny 
Husárovej,  ktorá  obýva  dom na  Námestí  sv.  Mikuláša  č.  4,  ktorý  on  vykúpil  a chce  ho 
rekonštruovať.  Preto  nás  požiadal,   aby  sme  vytypovali  vhodný  priestor  na  Ul.  SNP,  na 



ktorom  by  mohol  pre  tieto  rodiny  postaviť  bytový  dom.  V tomto  štádiu  ide  len  o prvú 
informáciu o jeho zámere.

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

K bodu č. 12

Žiadosť o finančnú pomoc zemetrasením postihnutým obyvateľom Haiti  predniesol 
primátor mesta RNDr. Valent Jaržembovský (žiadosť predložená aj písomne).

Komplexná  záchranná  služba  sa  na  nás  obrátila  so  žiadosťou  o pomoc  vo  forme 
uvedenej v ich žiadosti.

JUDr. Milan Knapík:
Odporúča,  aby  sa  pomoc  poskytla  prostredníctvom  dôveryhodnej  organizácie 

-Slovenského Červeného kríža.

Ing. Peter Sokol, Ing. Pavol Gurega a Milan Sivulka tento návrh podporili.

MsZ    s c h v á l i l o :

Finančnú pomoc  zemetrasením postihnutým obyvateľom Haiti vo výške 1 000,-- € 
prostredníctvom fondu „Ľudia ľuďom“ zriadeného Slovenským Červeným krížom.

HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 17
hlasovali za: 17
(Ing. Barilla, p. Benko, MUDr. Benková, PaedDr.  Mgr.  Buk, Ing. Gurega, p. Jeleň,  JUDr. 
Knapík, Ing. Krafčák, MUDr. Križalkovič, Ing. Kulik,  MUDr. Laskovský, PhDr. Oláhová, 
Ing. Oravec, CSc., p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák)
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0

Poslanci využili prestávku pred prednesením návrhu na uznesenie a  d i s k u t o v a l i 
o  rôznych problémoch:

Ing. Peter Sokol: 
Informoval  poslancov  MsZ  o pripravovanom  4.  výjazdovom  rokovaní  Vlády  SR 

v Starej Ľubovni pre okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča. 
Je reálna možnosť získania zdrojov na rekonštrukciu komunikácie Bardejov – Stará 

Ľubovňa – Spišská Belá, ale i podpora iných projektov dôležitých pre samosprávy.

PaedDr. Klaudia Satkeová: 
Na  konci  kalendárneho  roka  sme  hovorili  o možnosti  stretávania  sa  poslancov 

s občanmi  mesta.  Navrhujem pravidelné  stretnutia  vo  štvrtok  vo  veľkej  zasadačke  podľa 
jednotlivých volebných obvodov, t. j. 1. štvrtok v mesiaci volebných obvod č. 1, atď.

Milan Sivulka:
Zažil som stretnutia, boli veľmi dobré, ale mali by tam chodiť aj vedúci oddelení, lebo 

my nevieme odpovedať na všetky ich otázky. My ich môžeme len vypočuť.



PaedDr. Klaudia Satkeová: 
Vedúci  oddelení  a pracovníci  MsÚ sú občanom k dispozícii  5  dní  v týždni.  Nie je 

problém, aby ste podnety od občanov naniesli nám na riešenie.

MUDr. Marta Benková:
Ak majú občania  problémy,  môžu ich predniesť na rokovaní  MsZ v rámci  bodu – 

vystúpenie občanov mesta.

Ing. Viliam Oravec:
Mali by sme byť v kontakte s občanmi. Nerobme to preto, že nám to niekto nalinkuje, 

ale preto, že nám občania dali dôveru.

Ing. Peter Sokol:
Sme volení občanmi a sľubom sme sa k niečomu zaviazali. Nie je problém zverejniť 

naše  telefonické  kontakty  na  stránke  Mesta.  Veď  my  s ľuďmi  prichádzame  denne  do 
kontaktu, stretávame sa s nimi. Ja preferujem takúto formu stretávania.

Milan Benko:
Som za to,  aby sme sa s občanmi pravidelne stretávali,  ale aby sa  ich podnety aj 

riešili. 

PhDr. Edita Oláhová:
Komunikácia s občanmi je veľmi dôležitá. I keď majú príležitosť prísť na rokovanie 

MsZ, ktoré je pre nich otvorené, sú v tom čase väčšinou v práci. Veď ani na MsZ im hneď 
neodpovieme a nevyriešime ich podnety. Preto súhlasím s pravidelnými stretnutiami.

Ing. Pavol Gurega:
Súhlasím s pravidelnými stretnutiami, ja osobne som pre občanov k dispozícii každý 

piatok od 13.00  – 15.00 vo svojej kancelárii. To však neznamená, že ak občan niečo navrhne, 
my sa hneď postavíme spolu s pracovníkmi úradu do pozoru a okamžite to vyriešime. 

RNDr. Valent Jaržembovský:
Napriek všetkému skúste využiť túto formu pravidelného stretávania s občanmi. I keď 

samozrejme nemôžeme hneď vyriešiť všetky ich problémy.

K bodu č. 13

Členovia MsZ   s c h v á l i l i   návrh uznesenia z XII. mimoriadneho zasadnutia MsZ 
v Starej Ľubovni, ktoré predniesol člen návrhovej komisie Ing. Pavol Gurega.

HLASOVANIE 
prítomní pri hlasovaní: 17
hlasovali za: 17
(Ing. Barilla,  p. Benko, MUDr. Benková,  PaedDr. Mgr. Buk, Ing. Gurega,  p. Jeleň, JUDr. 
Knapík,  Ing. Krafčák,  MUDr. Križalkovič,  Ing. Kulik, MUDr. Laskovský, PhDr.  Oláhová, 
Ing. Oravec, CSc., p. Petrilák, p. Sivulka, Ing. Sokol, JUDr. Stašák)
hlasovali proti:   0
hlasovania sa zdržali:   0



K bodu č. 14

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

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

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Anton Križalkovič

Milan Sivulka

Zapísala:

Ivana Pilátová


