
 
 
 
 

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 16. 04. 2019                                 č. 2/2019 
 
 
Miesto rokovania:    Mestský úrad v Starej Ľubovni 
 
Začiatok a koniec rokovania: 15.00 h – 17.30 h 
 
Prítomní:  

Mgr. Rudolf Žiak, predseda komisie, MUDr. František Orlovský, Mgr. Pavol Mišenko, Ing. 
Vladimír Gladiš, Ing. arch. Patrik Kasperkevič, Ing. Peter Sokol, Ing. Anna Hrebíková 
 
Neprítomní: 
Ing. Jaroslav Pištej 
 
Prizvaní: 
Pavol Pavlovský, VPS, p. o., Stará Ľubovňa 
Bc. Štefan Kasperkevič, Ekos, spol. s r. o., Stará Ľubovňa 
Mgr. Ivana Vrbjarová 
JUDr. Katarína Železníková 
Ivana Pilátová - zapisovateľka 
 
Program:  
1. Schválenie programu rokovania komisie 
2. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa 
3. Prerokovanie návrhu VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území 

mesta Stará Ľubovňa 
4. Schválenie programu odpadového hospodárstva pre Mesto Stará Ľubovňa 
5. Vyhodnotenie zimnej údržby za rok 2018 
6. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa 
7. Informácia o riešení dopravnej situácie v lokalite pri ZŠ Komenského v Starej Ľubovni 
8. Správa o plnení RPM, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2018 
9. Rôzne 
 
K bodu č. 1 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia zasadala dňa 16.04.2019 na 
Mestskom úrade v Starej Ľubovni. Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. 
Rudolf Žiak. Zároveň prítomných oboznámil s programom rokovania.   

 



 
Uznesenie č. 1 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

schvaľuje 
program rokovania komisie v zmysle predloženého návrhu. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7  
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 2 
Protest prokurátora proti VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa predniesla JUDr. Katarína Železníková, 
vedúca odd. vnútornej správy a služieb obyvateľstvu MsÚ. Informovala, že prokurátor po 
preskúmaní napadnutého VZN č. 61, ktoré bolo schválené MsZ č. XV/2016 dňa 16.06.2016, 
uznesením č. 361/B zistil, že predmetné VZN: 

1. neobsahuje úpravu prevádzkovania zberného dvora, 
2. neobsahuje úpravu týkajúcu sa spôsobu spätného zberu odpadových pneumatík, 
3. v IV. časti nazvanej priestupky sú prevzaté niektoré časti úpravy priestupkov, ktoré sú 

upravené v ustanovení § 115 zákona o odpadoch a došlo k prepisovaniu textu zákona 
o odpadoch upravujúceho priestupky, čím vznikol nezamýšľaný priestor pre postih 
v prípade jej nesplnenia, a to nielen pre porušenie zákona, ale aj všeobecne záväzného 
nariadenia. 

Uznesenie č. 2 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  

a) berie na vedomie 
protest prokurátora proti VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta. 

b) odporúča 
prerokovať protest prokurátora na najbližšom zasadnutí MsZ. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7  
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 3 
O návrhu VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará 
Ľubovňa informovala Ing. Anna Hrebíková, vedúca odd. V, ÚR a ŽP.  
 
Uznesenie č. 3 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

a) berie na vedomie  



návrh VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará 
Ľubovňa. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8  
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 4 
Spoločný Program odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016-
2020 predstavil Bc. Štefan Kasperkevič zo spol. s r. o. Ekos Stará Ľubovňa. 
 
Uznesenie č. 4 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

a) berie na vedomie  
spoločný Program odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie od 2016-
2020. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8  
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 5 
Vyhodnotenie zimnej údržby za rok 2018 predložila Ing. Anna Hrebíková. 
 
Uznesenie č. 5 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

a) berie na vedomie  
vyhodnotenie zimnej údržby za rok 2018. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8  
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 6 
Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa k  09. 04. 2019 predložili Ing. Anna 
Hrebíková a Mgr. Ivana Vrbjarová. Informovali prítomných o aktuálnom stave schválených 
projektov, projektov v realizácii, ako aj projektov podaných a pripravovaných.  
 
Uznesenie č. 6 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 



a) berie na vedomie 
Rozbor  projektových aktivít  Mesta Stará Ľubovňa k 09. 04. 2019. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8  
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 7 
O aktuálnej dopravnej situácii v lokalite pri ZŠ Komenského v Starej Ľubovni informovala  
Ing. Anna Hrebíková.  
 
Uznesenie č. 7 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

 berie na vedomie 
informáciu o riešení dopravnej situácie v lokalite pri ZŠ Komenského v Starej Ľubovni.  
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7 
hlasovali za:   7  
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 8 
Správu o plnení RPM, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2018 predniesla Ing. 
Anna Hrebíková. 
 
Uznesenie č. 8 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  

berie na vedomie 
správu o plnení RPM, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2018. 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
Predseda Mgr. Rudolf Žiak poďakoval prítomným za účasť na rokovaní komisie. 
 
 
                                                                Mgr. Rudolf Žiak, v. r.  
              predseda komisie 
Stará Ľubovňa: 17. 04. 2019 
Zapísala: Ivana Pilátová 
 



 


