
                           MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO   S T A R Á   Ľ U B O V Ň  A
                           ______________________________________________________

U z n e s e n i e
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

                                ________________________________________________
                                zo dňa 21. 02. 2008                                         číslo: IX/2008

    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov:

A. B e r i e   n a   v e d o m i e :

     1. Vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Ing. Jána Sumilasa.

     2. Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a vyhodnotenie interpelácie      
         poslancov v zmysle predloženého návrhu.

     3. Interpeláciu poslancov v zmysle zápisnice:
         - Pavla Jeleňa
         - PaedDr. Mgr. Milana Buka
         - Milana Benka
         - PhDr. Edity Oláhovej
         - Ing. Pavla Guregu
         - Michala Petriláka
         - MUDr. Jany Priputníkovej
         - Zdenka Dlugoša

     4. Informáciu o schválenom rozpočte MESTA, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
   organizácie VPS na rok 2008 v zmysle predloženého návrhu. 

                                                                           
     5. Informatívnu správu o perspektívnom vývoji rozvojového programu mesta, výstavby a údržby 

   miestnych komunikácií na rok 2008 v zmysle predloženého návrhu.

     6. Správu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za rok 2007 v zmysle 
  predloženého návrhu.  

      
     7. Správu o vybavovaní sťažností, petícií a ostatných podaní občanov v roku 2007 v zmysle 
         predloženého návrhu. 

     8. Informatívnu správu o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta v zmysle 
         predloženého návrhu.                                                            

     9. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu.          

   10. Prehľad využívaných cien na účely predaja a nákupu pozemkov podľa uznesení MsZ Stará 
   Ľubovňa za obdobie rokov 1995 – 2007 v zmysle predloženého návrhu.



B. S c h v a ľ u j e :

 122. Štatút Mestskej polície v Starej Ľubovni v zmysle predloženého návrhu a s nasledovnou 
         zmenou: 
         - ruší pôvodné znenie čl. II ods. 3 a nahrádza novým: „Náčelníka mestskej polície na návrh  
            primátora mesta schvaľuje a odvoláva mestské zastupiteľstvo“.

 123.  VZN č. 44 o poskytovaní dotácií v zmysle predloženého návrhu a s nasledovnými zmenami: 
         - v čl. VI ods. 2 za čiarkou doplniť: „z ktorého boli poskytnuté najneskôr do 31.12.príslušného 
            kalendárneho roka, vrátane prípadného výnosu z tejto nevyčerpanej dotácie“; 
          - v čl. V ods 5 zmena termínu: „vyúčtovanie musí žiadateľ predložiť do 15. 12. príslušného 
            kalendárneho roka /pôvodný termín - do 15. 01. nasledujúceho kalendárneho roka/.

 124. a/ Verejné obstarávanie na „Konzultačné služby pre projekt Metropolitná optická sieť v meste 
   Stará Ľubovňa“, ktoré obsahujú vyhotovenie Koncepcie rozvoja informačných systémov   
   mesta Stará Ľubovňa, vyhotovenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt  
   Metropolitnej optickej siete v meste Stará Ľubovňa, vyhotovenie Dokumentácie pre verejné 

         obstarávanie realizačného projektu a technicko-projektovej dokumentácie k projektu 
         Metropolitnej optickej siete v meste Stará Ľubovňa, vyhotovenie Dokumentácie pre verejné 
         obstarávanie realizácie projektu Metropolitnej optickej siete v meste Stará Ľubovňa 
         a vykonanie poradenskej a konzultačnej činnosti pre projekt Metropolitnej optickej siete 
         v meste Stará Ľubovňa v súlade s Operačným programom informatizácie spoločnosti 
         /OPIS/ - Prioritná os č. 3 Zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v gescii riadiaceho 
         orgánu Ministerstva financií SR. 
 
         b/ Verejné obstarávanie na dodávateľa technicko-projektovej dokumentácie realizačného  
         projektu „Metropolitnej optickej siete v meste Stará Ľubovňa“.
         
         c/ Zabezpečenie povinného minimálneho spolufinancovania realizácie projektu      
             „Metropolitnej   optickej siete v meste Stará Ľubovňa“ vo výške 5% z celkových nákladov 
              projektu.

 125. Odpredaj časti pozemkov v zábere podľa novovypracovaného geometrického plánu na účely  
   rozšírenia pozemkov k novostavbám rodinných domov  v lokalite pri Ľubovnianskej             
   nemocnici v Starej Ľubovni:

         - Petrovi Šulíkovi a manželke Ľudmile, 
            bytom Letná 30, Stará Ľubovňa, časť KN-E 1667/1 s výmerou cca 160 m2
         - Petrovi Smandrovi a manželke Helene,
            bytom Letná 17, Stará Ľubovňa, časť KN-E 1667/1 s výmerou cca 110 m2
         - Mgr. Rudolfovi Žiakovi a manželke Janke, 
            bytom Zimná 26, Stará Ľubovňa, časť KN-E 1667/1 s výmerou cca 120 m2

   s podmienkou, že menovaní v prvom rade odpredajú časť pozemkov p. č. KN-C 2617/12, 
   KN-C 2617/15 a KN-C 2617/33 s výmerou potrebnou na rozšírenie miestnej komunikácie 
   na Štúrovej ul. podľa novovypracovaného geometrického plánu za cenu 800,– Sk/m2.

 126. Odpredaj pozemku PhDr. Štefanovi Haščákovi a manželke Mgr. Márii, bytom Stará 
         Ľubovňa, Zimná 12, a to p. č. KN-C 3015/373 - ostatné plochy s výmerou 171 m2 podľa 
         geometrického plánu č. 2/2008 na účely rozšírenia záhrady k rodinnému domu za cenu 
         120,– Sk/m2.
 
 127. Odpredaj pozemku MUDr. Márii Hovanovej, bytom Stará Ľubovňa, Mierová 76, a to p. č. 

  KN-C 863/33 s výmerou 223 m2 zameraného geometrickým plánom č. 11/2008 na účely  
  výstavby polyfunkčného domu so zdravotníckymi službami za cenu 970,– Sk/m2. 

 



 128. Odpredaj pozemkov spol. s r.o. MARCUS REAL so sídlom Bratislava, Ferdiša Kostku 1,    
   a to p. č. KN-C 1161/4 s výmerou  195 m2, KN-C 1161/15 s výmerou 46 m2 a KN-C 
   1161/16 s výmerou 297 m2, celkom s výmerou 538 m2 podľa novovypracovaného 
   geometrického plánu č. 16/2008 na účely výstavby polyfunkčného objektu pri OD-Rozvoj za  
   cenu 1000,– Sk/m2.

  129. Prenájom pozemku p. č. KN-C 1142/13 s výmerou 1082 m2  spol. s r. o. MARCUS REAL   
    so sídlom Bratislava, Ferdiša Kostku 1 na účely výstavby verejného parkoviska za 1EUR/rok 
    na obdobie 30 rokov bez predkupného práva. 

  130. Odpredaj časti pozemku Michalovi Špesovi a manželke Márii, bytom Stará Ľubovňa, 
          Podsadek 6, a to p. č. KN-E 1-6792/1 - orná pôda, diel 1 s výmerou 53 m2 k p. č. KN-C 
          1943/55 a diel 2 s výmerou 31 m2 k p. č. KN-C 1662 podľa geometrického plánu
          č. 153/2007 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 80,– Sk/m2.
     
 C. S ú h l a s í :
            
    10. So založením bytu č.12 na Okružnej ul.18, súpisné číslo 849 inému nadobúdateľovi ako  
          Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti RNDr. Valenta Jaržembovského a manželky 
          Mgr. Margity, bytom Stará Ľubovňa, Okružná 18 a so zrušením predkupného práva na 
          odkúpený byt z dôvodu požiadania o hypotekárny úver. 

 D. P o v e r u j e   primátora mesta: 

1. Rokovať so spol. s r. o. BUS KARPATY vo veci zámeny pozemkov s Mestom Stará 
          Ľubovňa v pomere cca 1:5.

E. Ž i a d a   :

1. Predložiť komisii výstavby, územného a regionálneho rozvoja pri MsZ návrh projektovej 
    štúdie firmy EUROtec na výstavbu krytej tenisovej haly na účely posúdenia možnosti jej
    realizácie.  

          
 F. U k l a d á  vedúcemu ekonomického oddelenia:

1. Zakomponovať náklady súvisiace s projektom „Metropolitnej optickej siete v meste Stará 
    Ľubovňa“ do úpravy rozpočtu  Mesta Stará Ľubovňa na rok 2008.  

 G. K o n š t a t u j e , že:
       
      3. Náhradník – poslanec MsZ JUDr. Rastislav Stašák /volebný obvod č. 03/ zložil zákonom 
          predpísaný sľub poslanca MsZ.
          
 H. R u š í :

    22. VZN č. 31 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí v celom rozsahu  
     /schválené uznesením MsZ č. XIII/2000 zo dňa 09. 11. 2000/. 

         
 



   23. Uznesenie MsZ zo dňa 31. 07. 2003, č. IV-M/2003, G/1 – trvá na pôvodnej cene 
    odpredaného pozemku /150,– Sk/m2/, a to p. č. 6792 – neknihovaná   parcela  k. ú. Stará    
    Ľubovňa, diel 8 o výmere 16 m2 pričlenený k p. č. KN 1662 a diel 9 k novovytvorenej    
    parcele č. KN 1943/41 o výmere 56 m2 – vodné plochy pre  nadobúdateľa Michala Špesa 
    a manželku Máriu, bytom Stará Ľubovňa, Podsadek 6/755.  

                                                                                           RNDr. Valent Jaržembovský
                                                                                                      primátor mesta

Za správnosť: Anna Kmečová   


