MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA

U z n e s e n i a č. 301 - 314
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
zo dňa 07.03.2016
č. XIII/2016
Uznesenie č. 301
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
A. b e r i e n a v e d o m i e
overovateľov zápisnice: MUDr. Martu Benkovú a JUDr. Rastislava Stašáka.
B. s c h v a ľ u j e
program XIII. rokovania MsZ v zmysle predloženého návrhu a so zmenami predloženými na
rokovaní MsZ.
Uznesenie č. 302
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
volí
členov návrhovej komisie: JUDr. Milana Knapíka, MUDr. Štefana Kožuškaniča a PhDr.
Dalibora Mikulíka.
Uznesenie č. 303
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
berie na vedomie
vystúpenie občanov: MUDr. Márie Hovanovej a Miroslava Jedináka.
Uznesenie č. 304
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
A. b e r i e n a v e d o m i e
vystúpenie víťaza výberového konania na konateľa obchodnej spoločnosti ĽMS, spol. s r. o.,
Stará Ľubovňa.
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B. s c h v a ľ u j e
zástupcu Mesta p. Pavla Sekelského za konateľa ĽMS, spol. s r. o., Nám. gen. Štefánika 6,
Stará Ľubovňa s účinnosťou od 08.03.2016.
Uznesenie č. 305
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
ruší
uznesenie č. 271 z rokovania MsZ č. XII/2016 dňa 18.02.2016 v znení »
s c h v a ľ u j e odpredaj časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
§ 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to pozemok p. č. CKN
3015/547, s výmerou 129 m2, ostatná plocha, zameraný geometrickým plánom č. 153/2015
zo dňa 07.12.2015, vypracovaný Jozefom Demurom, GEODÉZIA A-D, Okružná 879/46,
Stará Ľubovňa, odčlenený od pozemku p. č. CKN 3015/2 s výmerou 5020 m2, ostatná plocha,
zapísaný na LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom
Jozefovi Petrusovi, rod. Petrus a manželke Janke Petrusovej, rod. Hainsovej, Zimná 893/9,
Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 6,-- €/m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaná časť pozemku susedí s pozemkom, ktorý je vo
vlastníctve žiadateľov zapísaných na LV č. 1525 v k. ú. Stará Ľubovňa. Ide o mestom
nevyužiteľnú časť.
Uznesenie č. 306
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
schvaľuje
odpredaj časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8,
písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to pozemok p. č. CKN 3015/547, s výmerou
129 m2, ostatná plocha, zameraný geometrickým plánom č. 153/2015 zo dňa 07.12.2015,
vypracovaný Jozefom Demurom, GEODÉZIA A-D, Okružná 879/46, Stará Ľubovňa,
odčlenený od pozemku p. č. CKN 3015/2 s výmerou 25020 m2, ostatná plocha, zapísaný na
LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom Jozefovi
Petrusovi, rod. Petrus a manželke Janke Petrusovej, rod. Hainsovej, Zimná 893/9, Stará
Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 6,-- €/m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaná časť pozemku susedí s pozemkom, ktorý je vo
vlastníctve žiadateľov zapísaných na LV č. 1525 v k. ú. Stará Ľubovňa. Ide o mestom
nevyužiteľnú časť.
Uznesenie č. 307
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
ruší
uznesenie č. 296 z rokovania MsZ č. XII/2016 dňa 18.02.2016 v znení »
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s c h v a ľ u j e „zámer“ zámeny pozemkov bez finančného vyrovnania podľa zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa
medzi zúčastnenými stranami nasledovne:
A. Zúčastnené strany v rade nasledovne:
v rade 1 » vlastník Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO 00330167 - predmet zámeny:
-

-

časť pozemku p. č. CKN 3470/66 - novovytvorená parcela č. CKN 3470/372
s výmerou 2890 m2, ostatná plocha, LV č. 3696, k. ú. Stará Ľubovňa, podľa
zamerania geometrickým plánom č. 3/2016 zo dňa 09.02.2016 vypracovaným
spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa
pozemok p. č. CKN 1098 s výmerou 112 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č.
3696, k. ú. Stará Ľubovňa
s p o l u o výmere 3002 m2;
v rade 2 » vlastník JUDr. Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 555/20, 064 01 Stará
Ľubovňa - predmet zámeny:

-

LV č. 4795, pozemok p. č. EKN 826/4 s výmerou 137 m2, orná pôda
LV č. 4795, pozemok p. č. EKN 826/3 s výmerou 134 m2, orná pôda
LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, spoluvlastnícky
podiel 18/24 (114,75 m2)
s p o l u o výmere 385,75 m2;
v rade 3 » vlastník Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa
- predmet zámeny:

-

pozemok p. č. EKN 821, s výmerou 396 m2, orná pôda, LV č. 4805, k. ú. Stará
Ľubovňa;
zúčastnené strany v 2 a 3 rade na účely zámeny s p o l u 781,75 m2;
v rade 4 » spoluvlastník MUDr. Mária Hovanová, rod. Urbanská, Mierová 1101/76,
064 01 Stará Ľubovňa – predmet zámeny:

-

LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, spoluvlastnícky
podiel 2/24 (12,75 m2);
v rade 5 » spoluvlastník Ing. Dušan Goceliak, rod. Goceliak, Toporcerova 17, 060 01
Kežmarok – predmet zámeny:

-

LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, spoluvlastnícky
podiel 2/24 (12,75 m2);
v rade 6 » spoluvlastník Ing. Daniela Kobanová, rod. Urbanská, Moldavská 1165/33,
040 11 Košice – predmet zámeny:
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-

LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, spoluvlastnícky
podiel 2/24 (12,75 m2).

B. Zúčastnené strany zámenou nadobúdajú:
1) v rade 1 » Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO
00330167:
a)

od vlastníka v rade 2 » JUDr. Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 555/20, 064 01
Stará Ľubovňa pozemky zapísané na:

-

LV č. 4795, pozemok p. č. EKN 826/4, s výmerou 137 m2, orná pôda, podiel 1/1
LV č. 4795, pozemok p. č. EKN 826/3, s výmerou 134 m2, orná pôda, podiel 1/1
LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2, s výmerou 153 m2, orná pôda,
spoluvlastnícky
podiel 18/24 (114,75 m2)
s p o l u 385,75 m2;

b)

od vlastníka v rade 3 » Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará
Ľubovňa pozemky zapísané na LV č. 4805, p. č. EKN 821 s výmerou 396 m2, orná
pôda, k. ú. Stará Ľubovňa, podiel 1/1;

c)

pozemok na LV č. 4806, p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, k. ú. Stará
Ľubovňa
od vlastníka v rade 4 » MUDr. Mária Hovanová, rod. Urbanská, Mierová 1101/76,
064 01 Stará Ľubovňa, spoluvlastnícky podiel 2/24 (12,75 m2)
od vlastníka v rade 5 » Ing. Dušan Goceliak, rod. Goceliak, Toporcerova 17, 060
01 Kežmarok, spoluvlastnícky podiel 2/24 (12,75 m2)
od vlastníka v rade 6 » Ing. Daniela Kobanová, rod. Urbanská, Moldavská
1165/33, 040 11 Košice, spoluvlastnícky podiel 2/24 (12,75 m2).

2) v rade 2 a 3
v rade 2 » JUDr. Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 555/20, 064 01 Stará
Ľubovňa vlastníctvo v podiele 1482/3002 na pozemkoch p. č. CKN 3470/372,
novovytvorená parcela s výmerou 2890 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará
Ľubovňa, podľa zamerania geometrickým plánom č. 3/2016 zo dňa 09.02.2016
vypracovaným spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa a
pozemku p. č. CKN 1098, s výmerou 112 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV
3696, k. ú. Stará Ľubovňa;
v rade 3 » Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa,
nadobúda vlastníctvo v podiele 1520/3002 na pozemkoch p. č. CKN 3470/372,
novovytvorená parcela s výmerou 2890 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará
Ľubovňa, podľa zamerania geometrickým plánom č. 3/2016 zo dňa 09.02.2016
vypracovaným spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa a
pozemku p. č. CKN 1098, s výmerou 112 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV
3696, k. ú. Stará Ľubovňa
s p o l u o výmere 3002 m2.
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Ocenenie predmetov zámeny bolo vykonané podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jánom Štupákom, Mierová
18, Stará Ľubovňa – znalcom.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Účelom zámeny predmetných pozemkov je nadobudnutie
pozemkov pod Domom kultúry na Nám. gen. Štefánika č. 5, t. j. stavby so súp. č. 530, ktorá je
vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, a to na účely realizácie pripravovaného investičného
zámeru na tejto stavbe.
3) v rade 4, 5, 6

-

v rade 4 » MUDr. Mária Hovanová, rod. Urbanská, Mierová 1101/76, 064 01 Stará
Ľubovňa
v rade 5 » Ing. Dušan Goceliak, rod. Goceliak, Toporcerova 17, 060 01 Kežmarok
v rade 6 » Ing. Daniela Kobanová, rod. Urbanská, Moldavská 1165/33, 040 11 Košice
vlastníctvo na pozemku p. č. 923/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2,
odčleneného od pozemku CKN 910/49, LV č. 4438, zastavané plochy s výmerou 1727
m2 a pozemku p. č. CKN 923/9, LV č. 3696, zastavané plochy s výmerou 179 m2,
v k. ú. Stará Ľubovňa, GO plánom č. 5/2016 zo dňa 08.02.2016 vypracovaného
spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa
v spoluvlastníckom podiele 1/3.

Ocenenie predmetu zámeny bolo vykonané podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jánom Štupákom, Mierová
18, Stará Ľubovňa – znalcom.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Účelom zámeny predmetných pozemkov je nadobudnutie
pozemkov pod Domom kultúry na Nám. gen. Štefánika č. 5, t. j. stavby so súp. č. 530, ktorá je
vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, a to na účely realizácie pripravovaného investičného
zámeru na tejto stavbe.
Uznesenie č. 308
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
schvaľuje
„zámer“ zámeny pozemkov bez finančného vyrovnania podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku
obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa medzi zúčastnenými
stranami nasledovne:
A. Zúčastnené strany v rade nasledovne:
v rade 1 » vlastník Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO 00330167 - predmet zámeny:
-

časť pozemku p. č. CKN 3470/66, ostatná plocha, s výmerou 1422 m2, LV č. 3696,
k. ú. Stará Ľubovňa, podľa zamerania novým geometrickým plánom vypracovaným
spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa
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-

pozemok p. č. CKN 1098 s výmerou 112 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
s p o l u o výmere 1534 m2;
v rade 2 » vlastník JUDr. Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 555/20, 064 01 Stará
Ľubovňa - predmet zámeny:

-

LV č. 4795, pozemok p. č. EKN 826/4 s výmerou 137 m2, orná pôda
LV č. 4795, pozemok p. č. EKN 826/3 s výmerou 134 m2, orná pôda
LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, spoluvlastnícky
podiel 18/24 (114,75 m2)
s p o l u o výmere 385,75 m2;
v rade 3 » vlastník Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa
- predmet zámeny:

-

pozemok p. č. EKN 821, s výmerou 396 m2, orná pôda, LV č. 4805, k. ú. Stará
Ľubovňa;
s p o l u o výmere 396 m2;
zúčastnené strany v 2 a 3 rade na účely zámeny s p o l u 781,75 m2;
v rade 4 » spoluvlastník MUDr. Mária Hovanová, rod. Urbanská, Mierová 1101/76,
064 01 Stará Ľubovňa – predmet zámeny:

-

LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, spoluvlastnícky
podiel 2/24 (12,75 m2);
v rade 5 » spoluvlastník Ing. Dušan Goceliak, rod. Goceliak, Toporcerova 17, 060 01
Kežmarok – predmet zámeny:

-

LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, spoluvlastnícky
podiel 2/24 (12,75 m2);
v rade 6 » spoluvlastník Ing. Daniela Kobanová, rod. Urbanská, Moldavská 1165/33,
040 11 Košice – predmet zámeny:

-

LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, spoluvlastnícky
podiel 2/24 (12,75 m2).
zúčastnené strany v 4, 5 a 6 rade na účely zámeny s p o l u 38,25 m2;

B. Zúčastnené strany zámenou nadobúdajú:
1) v rade 1 » Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO
00330167:
a)

od vlastníka v rade 2 » JUDr. Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 555/20, 064 01
Stará Ľubovňa pozemky zapísané na:
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-

LV č. 4795, pozemok p. č. EKN 826/4, s výmerou 137 m2, orná pôda, podiel 1/1
LV č. 4795, pozemok p. č. EKN 826/3, s výmerou 134 m2, orná pôda, podiel 1/1
LV č. 4806, pozemok p. č. EKN 822/2, s výmerou 153 m2, orná pôda,
spoluvlastnícky
podiel 18/24 (114,75 m2)
s p o l u o výmere 385,75 m2;

b)

od vlastníka v rade 3 » Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará
Ľubovňa pozemky zapísané na LV č. 4805, p. č. EKN 821 s výmerou 396 m2, orná
pôda, k. ú. Stará Ľubovňa, podiel 1/1;
s p o l u o výmere 396 m2;

c)

pozemok na LV č. 4806, p. č. EKN 822/2 s výmerou 153 m2, orná pôda, k. ú. Stará
Ľubovňa
od vlastníka v rade 4 » MUDr. Mária Hovanová, rod. Urbanská, Mierová 1101/76,
064 01 Stará Ľubovňa, spoluvlastnícky podiel 2/24 (12,75 m2)
od vlastníka v rade 5 » Ing. Dušan Goceliak, rod. Goceliak, Toporcerova 17, 060
01 Kežmarok, spoluvlastnícky podiel 2/24 (12,75 m2)
od vlastníka v rade 6 » Ing. Daniela Kobanová, rod. Urbanská, Moldavská
1165/33, 040 11 Košice, spoluvlastnícky podiel 2/24 (12,75 m2).
s p o l u o výmere 38,25 m2;

2) v rade 2 a 3
v rade 2 » JUDr. Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 555/20, 064 01 Stará
Ľubovňa vlastníctvo v podiele 702/1422 na časti pozemku p. č. CKN 3470/66, ostatná
plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa, podľa zamerania novým geometrickým plánom
vypracovaným spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa
a vlastníctvo v podiele 55/112 na pozemku p. č. CKN 1098, s výmerou 112 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa;
s p o l u o výmere 757 m2.
v rade 3 » Michal Dic, rod. Dic, 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa,
nadobúda vlastníctvo v podiele v podiele 720/1422 na časti pozemku p. č. CKN
3470/66, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa, podľa zamerania novým
geometrickým plánom vypracovaným spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o.,
Vansovej 53, Stará Ľubovňa a vlastníctvo v podiele 57/112 na pozemku p. č. CKN
1098, s výmerou 112 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa
s p o l u o výmere 777 m2.
Ocenenie predmetov zámeny bolo vykonané podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, znaleckým posudkom č. 46/2016 zo dňa 01.03.2016 vypracovaným Ing.
Jánom Štupákom, Mierová 18, Stará Ľubovňa – znalcom.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Účelom zámeny predmetných pozemkov je nadobudnutie
pozemkov pod Domom kultúry na Nám. gen. Štefánika č. 5, t. j. stavby so súp. č. 530, ktorá je
vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, a to na účely realizácie pripravovaného investičného
zámeru na tejto stavbe.
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3) v rade 4, 5, 6
v rade 4 » MUDr. Mária Hovanová, rod. Urbanská, Mierová 1101/76, 064 01 Stará
Ľubovňa
v rade 5 » Ing. Dušan Goceliak, rod. Goceliak, Toporcerova 17, 060 01 Kežmarok
v rade 6 » Ing. Daniela Kobanová, rod. Urbanská, Moldavská 1165/33, 040 11 Košice
-

vlastníctvo na pozemku p. č. 923/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 38 m2,
odčleneného od pozemku CKN 910/49, LV č. 4438, zastavané plochy s výmerou 1727
m2 a pozemku p. č. CKN 923/9, LV č. 3696, zastavané plochy s výmerou 179 m2,
v k. ú. Stará Ľubovňa, GO plánom č. 5/2016 zo dňa 08.02.2016 vypracovaného
spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa
v spoluvlastníckom podiele 1/3.

Ocenenie predmetu zámeny bolo vykonané podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, znaleckým posudkom č. 46/2016 zo dňa 01.03.2016 vypracovaným Ing.
Jánom Štupákom, Mierová 18, Stará Ľubovňa – znalcom.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Účelom zámeny predmetných pozemkov je nadobudnutie
pozemkov pod Domom kultúry na Nám. gen. Štefánika č. 5, t. j. stavby so súp. č. 530, ktorá je
vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, a to na účely realizácie pripravovaného investičného
zámeru na tejto stavbe.
Mesto Stará Ľubovňa ako účastník zámenného zmluvného vzťahu na jednej strane a JUDr.
Michal Dic s manželkou Katarínou Dicovou, rod. Beňovou ako účastník zámenného
zmluvného vzťahu na strane druhej sa dohodli s podmienkou, že účastníci zmluvného vzťahu
JUDr. Michal Dic s manželkou Katarínou Dicovou, rod. Beňovou vezmú žalobu o zaplatenie
12 563,30 € podanú na Okresnom súde Stará Ľubovňa (sp. zn. konania 7C299/2015) na
žalovaného - Mesto Stará Ľubovňa späť. Zároveň tento účastník vyhlasuje, že ani
v budúcnosti si nebude uplatňovať akékoľvek plnenia zo strany Mesta Stará Ľubovňa
z dôvodu, že pozemky pod objektom Domu kultúry na Nám. gen. Štefánika v Starej Ľubovni
neboli do podpísania tejto zámennej zmluvy právne vysporiadané v prospech vlastníka Domu
kultúry, t. j. Mesta Stará Ľubovňa.
Uznesenie č. 309
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého návrhu
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na sprostredkovateľský
orgán v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ
4.3.1. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-PO4SC431-2015-6 na realizáciu projektu „Dom kultúry - rekonštrukcia, Stará Ľubovňa“;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) spolufinancovanie predmetného projektu v maximálnej výške 27 962,39 €, čo je 5 %
z celkových oprávnených výdavkov.
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Uznesenie č. 310
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na sprostredkovateľský
orgán v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ
4.3.1. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-PO4SC431-2015-6 na realizáciu projektu „Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará
Ľubovňa“
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) spolufinancovanie predmetného projektu v maximálnej výške 5 764,73 €, čo je 5 %
z celkových oprávnených výdavkov
Uznesenie č. 311
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o pripravovaných investičných akciách v Základnej škole, Komenského 6, Stará
Ľubovňa a v Materskej škole, Tatranská 21, Stará Ľubovňa, elokované pracovisko Za vodou
14, Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu.
B. o d p o r ú č a
zaradiť akcie do návrhu zmeny RPM na rok 2016 a návrhu zmeny Programového rozpočtu
Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 nasledovne:
Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa
Jedáleň - rekonštrukcia dlažby
n a v ý š i ť o 15 000,-- na sumu 35 000,-- €
Výmena podlahy v telocvični
v sume 76 782,-- €
Uznesenie č. 312
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého návrhu
deleguje
zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa nasledovne:
Základná škola, Komenského 6
Grich František, Mgr.
Knapík Milan, JUDr.
Mikulík Dalibor, PhDr.
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Žiak Rudolf, Mgr.
Základná škola, Levočská 6
Dic Michal, Mgr.
Gurega Pavol, Ing.
Jeleň Pavel
Kollárová Eva, PaedDr.
Základná škola, Za vodou 14
Dušeková Monika, Mgr.
Hrebik Peter, Mgr.
Lampart Filip, Mgr.
Satkeová Klaudia, PaedDr.
Základná škola, Podsadek 140
Benková Marta, MUDr.
Kundľová Bibiana, Mgr.
Orlovský František, MUDr.
Materská škola, Vsetínska 36
Kožuškanič Štefan, MUDr.
Mikulík Dalibor, PhDr.
Solár Aleš, Ing.
Stašák Rastislav, JUDr.
Centrum voľného času, Farbiarska 7
Boďo Patrik
Joštiak Štefan, PaedDr.
Lazorčáková Anna, PhDr.
Základná umelecká škola J. Melkoviča, Okružná 9
Hrebik Peter, Mgr.
Joštiak Štefan, PaedDr.
Lukáčová Anna, Mgr.
Žiak Rudolf, Mgr.
Uznesenie č. 313
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
schvaľuje
členský príspevok Mesta Stará Ľubovňa ako člena Občianskeho združenia Miestna akčná
skupina ĽUBOVNIANSKO vo výške 1 500,-- € ročne s účinnosťou od 01.01.2016.
Uznesenie č. 314
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
A. b e r i e n a v e d o m i e
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informáciu o vzdaní sa členstva Mgr. Bibiany Kundľovej v Komisii sociálnych vecí,
rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ v Starej Ľubovni.
B. o d v o l á v a
Mgr. Bibianu Kundľovú z Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva
pri MsZ v Starej Ľubovni.
C. v o l í
Mgr. Zuzanu Holíkovú za členku Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky
a zdravotníctva pri MsZ v Starej Ľubovni.

Stará Ľubovňa 11.03.2016

PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Návrhová komisia:

JUDr. Milan Knapík
MUDr. Štefan Kožuškanič
PhDr. Dalibor Mikulík

Zapísala:
Helena Vojteková
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