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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 19. 02. 2019                                 č. 1/2019 
 
 
Miesto rokovania:    Mestský úrad v Starej Ľubovni 
 
Začiatok a koniec rokovania: 15.00 h – 17.00 h 
 
Prítomní:  

Mgr. Rudolf Žiak, predseda komisie, MUDr. František Orlovský, Mgr. Pavol Mišenko, Ing. 
Vladimír Gladiš, Ing. arch. Patrik Kasperkevič, Ing. Jaroslav Pištej, Ing. Anna Hrebíková 
 
Neprítomní: 
Ing. Peter Sokol 
 
Prizvaní: 
Ing. Aleš Solár, prednosta MsÚ 
Mgr. Ivana Vrbjarová 
JUDr. Katarína Železníková 
Ivana Pilátová - zapisovateľka 
 
Program:  
1. Schválenie programu rokovania komisie 
2. Schválenie plánu zasadnutí a práce komisie na rok 2019 
3. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa 
4. Informácia o navrhovaných zmenách RPM  
5. Návrh zmeny VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa 
6. Informácia o organizačnom zabezpečení jarného upratovania mesta 
7. Rôzne 

- návrhy riešenia dopravnej situácie v okolí ZŠ na Komenského ul. v Starej Ľubovni 
  

K bodu č. 1 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia zasadala dňa 19.02.2019 na 
Mestskom úrade v Starej Ľubovni. Zasadnutie 1. komisie otvoril a viedol predseda komisie 
Mgr. Rudolf Žiak. Zároveň prítomných oboznámil s programom rokovania.   
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Uznesenie č. 1 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

schvaľuje 
program 1. 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 
Predseda komisie Mgr. Rudolf Žiak oboznámil prítomných s plánom práce komisie na rok 
2019 ako aj jej náplňou. 
 
Uznesenie č. 2 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  

schvaľuje 
plán práce komisie na rok 2019 a náplň práce komisie na rok 2019 v zmysle predloženého 
návrhu. 
 
HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7  
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 3 
Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa k  19. 02. 2019 predložila Mgr. Ivana 
Vrbjarová, samostatná odborná referentka projektového referátu MsÚ. Informovala členov 
komisie o aktuálnom stave schválených projektov, projektov v realizácii, ako aj projektov 
podaných a pripravovaných.  
 
Návrh člena komisie:  
1.Mgr. Pavol Mišenko – priebežne zasielať aktuálne výzvy pre Mesto členom komisie 
elektronickou formou.  
 
Uznesenie č. 3 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

a) berie na vedomie 
Rozbor  projektových aktivít  Mesta Stará Ľubovňa k 19. 02. 2019. 

b) odporúča 
priebežne zasielať aktuálne výzvy pre Mesto členom komisie elektronickou formou. 
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HLASOVANIE:  
počet členov komisie:  8  
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 4 
Informáciu o navrhovaných zmenách RPM na rok 2019 predložila vedúca odd. výstavby, 
územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Ing. Anna Hrebíková.  
 
Uznesenie č. 4 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

 berie na vedomie 
Informáciu o navrhovaných zmenách RPM.  
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7 
hlasovali za:   7  
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 5 
Návrh zmeny VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa podala JUDr. Katarína Železníková, vedúca odd. 
vnútornej správy a služieb obyvateľstvu MsÚ. Zároveň bola komisia oboznámená s podanou 
pripomienkou občana k návrhu VZN č. 61 a to k prevádzkovej dobe „zberného dvora“ a 
„Kompostárne“. 
 
Návrh člena komisie: 
1.Ing. Vladimír Gladiš – návrh na zmenu prevádzkovej doby „zberného dvora“ ako 
aj „Kompostárne“ spol. s r. o. EKOS, Popradská 24, Stará Ľubovňa, a to formou jej 
predĺženia v konkrétnom dni v týždni po 14.00 h, resp. 15.00 h alebo pred 7.00 h ráno. 
Aktuálna prevádzková doba „Kompostárne“ je v súčasnosti od 07.00 h do 15.00 h - pondelok 
až piatok, „zberného dvora“ od 07.00 h do 14.00 h pondelok až piatok. 
 
Uznesenie č. 5 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  

a) odporúča MsZ 
1. schváliť zmenu VZN č. 61 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu. 
2. prerokovať doručenú pripomienku k návrhu zmeny prevádzkovej doby. 

b) odporúča  
zmenu prevádzkovej doby „zberného dvora“ a „Kompostárne“ spol. s r. o. Ekos, Popradská 
24, Stará Ľubovňa nasledovne: prevádzková doba „zberného dvora“ – streda od 07.00 h do 
16.00 h a „Kompostárne“ – streda od 06.00 h do 16.00 h. 
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HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 6   
Informáciu o organizačnom zabezpečení jarného upratovania mesta predniesla Ing. Anna 
Hrebíková. 
 
Uznesenie č. 6 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  

berie na vedomie 
Informáciu o organizačnom zabezpečení jarného upratovania mesta v zmysle predloženého 
návrhu bez pripomienok. 
  
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
 
K bodu č. 7 
Návrhy riešenia dopravnej situácie v okolí ZŠ na Komenského ul. predložil Ing. Aleš Solár, 
prednosta MsÚ. Informoval prítomných o 2 navrhnutých variantoch. Prvý variant bol 
navrhnutý osadením značky „Zákaz vjazdu“ a vytvorením ďalších parkovacích plôch 
slúžiacich pre MŠ Tatranská a ZŠ Komenského. Druhý variant bol navrhnutý obnovením 
dopravy v úseku od miestnej komunikácie na ul. Letnej s napojením na súčasný prístupový 
chodník, (ktorý by bol v danom prípade odstránený a nahradený konštrukčnými vrstvami 
komunikácie) umiestnený pozdĺž areálu MŠ Tatranská s výjazdom na miestnu komunikáciu 
na Okružnej ul. 
 
Uznesenie č. 7 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  

a) berie na vedomie 
návrh riešenia dopravnej situácie v lokalite pri ZŠ na Komenského ul. v Starej Ľubovni. 

b) odporúča  
postupovať v zmysle prvej alternatívy „Zákaz vjazdu“. 
 
HLASOVANIE  
počet členov komisie:  8 
prítomní:   7 
hlasovali za:   7   
hlasovali proti:  0 
hlasovania sa zdržali:  0 
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Nové úlohy: 
1. Prizvať na zasadnutie komisie výstavby riaditeľa p. o. VPS, Stará Ľubovňa 

v súvislosti s vyhodnotením zimnej údržby za rok 2018. 
 

T: najbližšie rokovanie komisie 
Z: Ing. Hrebíková 

 
2. Na zasadnutí komisie výstavby predkladať výstupy zo zasadnutia „dopravnej komisie“ 

a informovať členov komisie o jednotlivých bodoch, prerokovanými na dopravnej 
komisii. 

T: priebežne 
Z: Ing. Hrebíková 
 

3. Predložiť zoznam projektových dokumentácii a architektonických štúdii, ktorými 
Mesto disponuje. 

T: jún 2019 
Z: Ing. Hrebíková 
 

 
4. Materiály, ktoré sú predmetom rokovania komisie zasielať elektronicky všetkým 
členom komisie pred zasadnutím spolu s pozvánkou, najneskôr však 3 dni pred jej 
zasadnutím. 

T: priebežne 
Z: Ing. Hrebíková 
 

5. Priebežne zasielať aktuálne výzvy pre Mesto členom komisie elektronickou formou. 
 

T: priebežne 
Z: projektový referát 

 
Predseda Mgr. Rudolf Žiak poďakoval prítomným za účasť na rokovaní komisie. 

 
 
 
 
 
                                                                Mgr. Rudolf Žiak 
          predseda komisie 
 
 
 
 
Stará Ľubovňa: 21. 02. 2019 
Zapísala: Ivana Pilátová 


