MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA
U z n e s e n i a č. 827 – 831
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
zo dňa 10.05.2018
č. XXXIII/2018

Uznesenie č. 827
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
A. b e r i e n a v e d o m i e
primátorom mesta určených overovateľov zápisnice: Ing. Pavla Guregu a Pavla Jeleňa.
B. s c h v a ľ u j e
program XXXIII. rokovania MsZ v zmysle predloženého návrhu a so zmenou predloženou na
rokovaní MsZ:


v bode „Rôzne“ d o p l n i ť
bod 4.1 „Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa“,
bod 4.2 „Informácia o projektových aktivitách Mesta Stará Ľubovňa“.

Uznesenie č. 828
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
volí
členov návrhovej komisie: Mgr. Filipa Lamparta, MUDr. Františka Orlovského, Ing. Petra
Sokola.
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Uznesenie č. 829
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky za účelom realizácie projektu „Telocvične 2018“, realizovaného v rámci
výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výzva na
predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2018, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom rozvoja
mesta Stará Ľubovňa na obdobie 2015 – 2020;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie povinného spolufinancovania realizovaného projektu, t. j. 12 194,22 €;
d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Uznesenie č. 830
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
výkup nehnuteľností od výlučného vlastníka Slovenskej republiky v správe Pamiatkového
úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, a to pozemkov p. č. CKN 4201/1,
trvalé trávne porasty o výmere 775 m², p. č. CKN 4203, trvalé trávne porasty o výmere 874
m2, p. č. CKN 4204, trvalé trávne porasty o výmere 3083 m2, p. č. CKN 4205, trvalé trávne
porasty o výmere 275 m2, p. č. CKN 4206, trvalé trávne porasty o výmere 548 m2, p. č. CKN
4218, trvalé trávne porasty o výmere 425 m2, LV č. 1154 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu
77 900 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 70/2017 zo dňa 13.07.2017 vypracovaného
Ing. Miroslavom Lissým, znalcom v odbore stavebníctvo a tiež stavby ošipárne, ovčína bez
súpisného čísla postavenej na pozemku p. č. CKN 4199 a pozemok p. č. CKN 4199,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2, LV č. 1154 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu
7 400 € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 85/2017 zo dňa 19.09.2017 vypracovaného
Ing. Miroslavom Lissým, znalcom v odbore stavebníctvo a stavby.
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Uznesenie č. 831

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
berie na vedomie
Informáciu o projektových zámeroch Mesta Stará Ľubovňa.

Stará Ľubovňa 11.05.2018

PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Návrhová komisia:
Mgr. Filip Lampart
MUDr. František Orlovský
Ing. Peter Sokol

Z a p í s a l a : Monika Gladišová
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