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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

Z á p i s n i c a 
 

z rokovania Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
pri MsZ v Starej Ľubovni 

zo dňa 12. 06. 2019                                 č. 3/2019 
 
 
Miesto rokovania:    Mestský úrad v Starej Ľubovni 
 
Začiatok a koniec rokovania: 15.00 h – 16.00 h 
 
Prítomní:  

MUDr. František Orlovský, Ing. Vladimír Gladiš, Ing. arch. Patrik Kasperkevič, Ing. Peter 
Sokol, Ing. Jaroslav Pištej, Ing. Anna Hrebíková 
 
Neprítomní: 
Mgr. Rudolf Žiak, predseda komisie, Mgr. Pavol Mišenko 
 
Prizvaní: 
Mgr. Emília Mačugová  
 
Program:  

1. Schválenie programu rokovania komisie 
2. Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa 
3. Informácia o riešení dopravnej situácie v lokalite pri ZŠ Komenského v  Starej 
Ľubovni 

4. Návrh zmeny č. 1 RPM 
5. Rôzne 

 
K bodu č. 1 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia zasadala dňa 10. 06. 2019 na 
Mestskom úrade v Starej Ľubovni. Zasadnutie komisie otvoril Mgr. Rudolf Žiak, predseda 
komisie. Vzhľadom k tomu, že sa na zasadnutí komisie nezúčastnil dostatočný počet jej 
členov a komisia nebola uznášaniaschopná, predseda komisie ukončil zasadnutie a navrhol 
nový termín zasadnutia, a to na deň 12. 06. 2019.  
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia zasadala opätovne dňa 
12.06.2019 na Mestskom úrade v Starej Ľubovni. Zasadnutie komisie otvoril a viedol MUDr. 
František Orlovský, podpredseda komisie. Zároveň prítomných oboznámil s programom 
rokovania.   
 
Uznesenie č. 1 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 
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schvaľuje 
 

program rokovania komisie v zmysle predloženého návrhu. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   6  
hlasovali za:   6   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 2 
Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa k  06. 06. 2019 predložila Mgr. Emília 
Mačugová. Informovala prítomných o aktuálnom stave schválených projektov, projektov 
v realizácii, ako aj projektov podaných a pripravovaných.  
 
Uznesenie č. 2 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 
 

a) berie na vedomie 
 

Rozbor  projektových aktivít  Mesta Stará Ľubovňa k 06. 06. 2019, 
 

b) odporúča MsZ schváliť 
 

predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra SR za účelom realizácie projektu „Prístavba k hasičskej 
zbrojnici v Starej Ľubovni“, realizovaného v rámci výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky, výzva číslo V. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2019, ktorého ciele sú 
v súlade s platným Programom rozvoja mesta Stará Ľubovňa na obdobie 2015 – 2020. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8  
prítomní:   6 
hlasovali za:   6   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 3 
Informáciu o riešení dopravnej situácie v lokalite pri ZŠ Komenského v Starej Ľubovni 
podala  Ing. Anna Hrebíková.  
 
Uznesenie č. 3 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 
 

 berie na vedomie 
 

informáciu o riešení dopravnej situácie v lokalite pri ZŠ Komenského v Starej Ľubovni.  
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HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   6 
hlasovali za:   6  
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 4 
Návrh zmeny č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií 
na rok 2019 v zmysle predloženého návrhu predniesla Ing. Anna Hrebíková. 
 
Uznesenie č. 4 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
 

odporúča MsZ schváliť 
  

zmenu č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 
2019 v zmysle predloženého návrhu. 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   6 
hlasovali za:   6   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 5 
Ing. Anna Hrebíková informovala komisiu o splnení požiadavky člena komisie zo dňa 
19.02.2019 na zoznam projektových dokumentácií a architektonických štúdií, ktorými Mesto 
disponuje. Zoznam mestských projektových dokumentácií a architektonických štúdií je 
uložený a priebežne aktualizovaný na odd. V, ÚR a ŽP.  Zároveň informovala o zasadnutí 
dopravnej komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 06. 2019, a z ktorého zápisnica bude 
predložená komisii na jej najbližšom zasadnutí z dôvodu, že predmetná zápisnica nebola ku 
dňu zasadnutia komisie výstavby, ÚR a ŽP spracovaná. 
 
Podpredseda komisie MUDr. František Orlovský poďakoval prítomným za účasť na rokovaní 
komisie. 
 
 
 
 
                                                    MUDr. František Orlovský, v. r.  
         podpredseda komisie 
 
 
Stará Ľubovňa: 14. 06. 2019 
Zapísala: Ing. Anna Hrebíková 
 

 


