
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  STARÁ  ĽUBOVŇA

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v     Starej Ľubovni  

                               zo dňa 13. 09. 2007                                          číslo: VI/2007

      Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov

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

1.  Správu o plnení  uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a vyhodnotenie interpelácie 
      poslancov v zmysle predloženého návrhu. 

2.  Interpeláciu poslancov v zmysle zápisnice:

      - PhDr. Edity Oláhovej
- Milana Benka

      - Zdenka Dlugoša
      - Ing. Jána Sumilasa
      - Ing. Jána Krafčáka
      - Ing. Pavla Guregu
      - Ing,. Jána Barillu

3.   Výsledky kontroly plnenia rozpočtu MESTA, rozpočtových organizácií –  Základných škôl 
            na Levočskej ul., Komenského ul.,  v Podsadku a Ul. za vodou,  Materskej školy na 
            Vsetínskej ul., ZUŠ, CVČ a príspevkovej organizácie VPS za  I.polrok 2007 v zmysle  
            predloženého návrhu.

      4.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu MESTA,  rozpočtových organizácií    
            a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2007 v zmysle predloženého návrhu.

      5.   Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k plneniu rozpočtu MESTA, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2007 v zmysle predloženého 
návrhu.

      6.   Organizačné zabezpečenie školského roka 2007/2008 v zmysle predloženého návrhu.

      7.   Správu o príprave XVI. Ľubovnianskeho jarmoku  v zmysle predloženého návrhu.

      8.   Plnenie podnikateľského plánu obchodných spoločností Slobyterm, spol. s r. o., EKOS, 
            spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o. a Marmon, spol. s r. o. Stará Ľubovňa za I. polrok 2007   
            v zmysle predloženého návrhu.

9.   Informáciu o hospodárení Ľubovnianskej nemocnice, n. o. za I. polrok 2007 v zmysle 
predloženého návrhu.

 
B.   S c h v a ľ u j e :  

    63.   Opatrenia z kontroly plnenia rozpočtu MESTA,  rozpočtových organizácií - Základných    



            škôl  na Levočskej ul., Komenského ul.,  v Podsadku a Ul. za vodou,  Materskej školy na 
            Vsetínskej ul., ZUŠ, CVČ a príspevkovej organizácie VPS za  I.polrok 2007 v zmysle  
            predloženého návrhu.

    64.   Vyradenie z majetku Mesta a odpredaj traktorového ramenového nakladača, rok zaradenia  
     1995,  obstarávacia cena  375 000,– Sk,  zostatková cena 0,- Sk  a   kúpu  automobilového 

             ramenového nakladača  v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom   
             Mesta  Stará Ľubovňa č. V - Práva a povinnosti správcu mestského majetku ods. 3    
             v zmysle  žiadosti spol. s r. o. EKOS Stará Ľubovňa.

    65.   Doplnenie členov komisií MsZ a rád škôl nasledovne: 

                   komisie  MsZ
                   -    komisia pre prideľovanie a odpredaj bytov      

Ing. Ľudmila Murcková
 -    komisia sociálnych vecí

Bc. Bibiána Kundľová   /namiesto Ing. Ľudmily Murckovej/

                  rady skôl
 -   Materská škola na Vsetínskej ul.

Mgr. Matej Zamkovský
 -   Základná škola na Ul. Za vodou

PaedDr. Eva Kollárová

     66.   Odpustenie časti pohľadávky v sume 170 011,– Sk dlžníkom:
-    Františkovi Matiovi, nar. 04. 09. 1936, bytom Moyzesova 29, Prešov
-    Ing. arch. Františkovi Matiovi, nar. 07. 07. 1959, bytom 17. novembra 80, Sabinov 

              v súlade so súdnym zmierom Uznesenia Okresného súdu v Starej Ľubovni číslo 
              4C/47/2001 – 132 zo dňa 10. mája 2006 a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 
              Mesta Stará Ľubovňa, čl. XI bod 4/b.

     67.   Odpredaj časti pozemku Jánovi Štellmachovi a manželke Ľudmile,  bytom Stará Ľubovňa,  
             17. novembra 17 odčlenenej novovypracovaným geometrickým plánom  č. 77/2007 od p. č. 
             KN-C 1161/4 a KN-C 1161/1 v k. ú. Stará Ľubovňa  s výmerou 107 m2 na účely     
             realizácie prístavby a nadstavby k jestvujúcemu objektu OD Rozvoj za cenu 
            1000,- Sk/m2. 

     68.   Odpredaj časti pozemkov žiadateľke  Elene Landorovej, bytom Stará Ľubovňa, Podsadek  
             23 odčlenených od p. č. KN-E 6792/1  podľa novovypracovaného geometrického plánu   
             s výmerou cca  430 m2  na účely zriadenia záhrady s  podmienkou zachovania ochranných  
             pásiem od jednotlivých  inžinierskych sietí za cenu  20,– Sk/m2. 

    69.   Výkup pozemkov pod objektom  Domu kultúry na Nám. gen. Štefánika č. 6 v Starej 
       Ľubovni v rozsahu podľa geometrického plánu č. 084/2006  vypracovaného geodetom 
       Milanom Heretikom zo dňa 30.11.2006 za cenu  500,– Sk/m2.  
                       

    70.   Spolufinancovanie Mesta Stará Ľubovňa v súlade s „Výzvou na predkladanie žiadostí  o
             nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu pre žiadateľov zo 
             sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií z Fondu počiatočného kapitálu v rámci 
             Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu zo dňa 17. 07. 2007 pre 
             projekt „Integrovaný systém nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi mesta   
             Stará Ľubovňa“ vo výške 75 515,– Sk, čo predstavuje 10% celkových oprávnených  
             nákladov  projektu.

     71.   Spolufinancovanie Mesta Stará Ľubovňa v zmysle Štatútu splnomocnenca vlády pre mládež 



             a šport – uznesenie č. 779 a č. 905 pre projekt „Viacúčelové ihrisko“ vo výške  
             500 000,– Sk.

 72.   Výkup a zámenu pozemkov v lokalite Medzi Lipníkmi na účely  realizácie výstavby IBV – 
             výstavba nižšieho štandardu v zábere podľa plánovanej zástavby „I. etapa“ zameraných  
             geometrickým plánom  č. 62/2007. Podľa geometrického plánu je skutočná potreba výmery 
             pozemkov na  realizáciu IBV v zábere 2 ha 6 253 m2. V súlade so zákonom 180/1995 Zb.   
             o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva pozemkov sa výkup pozemkov bude 
             realizovať v plných výmeroch jednotlivých parciel, aby nedochádzalo k drobeniu 
             poľnohospodárskych kultúr. Tento výkup bude realizovaný aj podľa dohody zo dňa 
             27.07.2007 – pracovného  rokovania so zástupcami vlastníkov, kde bola dohodnutá kúpna 
             cena 150,- Sk/m2.Všeobecná hodnota 1 m2 podľa ocenenia znalcom Ing. Jozefom 
             Arendáčom je 138,–  Sk. Pri výkupe pozemkov v I. etape  bude predstavovať výdaj na 
             obstaranie  10 647 750,- Sk,  spolu výmera záberu 70 985 m2. Od tejto výmery je odrátané 
             vlastníctvo Mesta Stará  Ľubovňa, t.j. 4 088 m2.

    73.   Rozšírenie zastavaného územia mesta Stará Ľubovňa v súlade s VZN č. 19, čl. 6 na    
     realizáciu obchvatu obytného súboru Východ v nadväznosti na čl. 8 – záber 
     poľnohospodárskej pôdy a schváleného ÚPN-SÚ mesta Stará Ľubovňa časti   
      „Vyhodnotenie záberu PLPF z februára1994, vypracovaného vedúcim projektantom  
     Ing. arch. Hobrľom a jeho kolektívom“.

     Rozšírenie zastavaného územia schváliť podľa vypracovaného geometrického plánu na  
     účely úpravy hranice zastavaného územia v lokalite sídliska Východ č. 75/2007 zo dňa  
     06. 09. 2007 vypracovaného geodetom Milanom Heretikom v rozsahu podľa sumarizácie 
     rozšírenia zastavaného územia v k. ú. Stará Ľubovňa /príloha/ a v členení:

     - orná pôda                                    65226 m2
     - ostatné plochy                               5929 m2
     - zastavané plochy                           2519 m2
     - trvalý trávny porast                       2108 m2
     ___________________________________
     Spolu rozšírenie:                           75782 m2   

C.  S ú h l a s í :

      5.   S odpredajom bytu č. 306 na Levočskej ul. 38, súpisné číslo 372 inému nadobúdateľovi ako 
            Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti Františka Vanečka a manželky Zuzany, bytom Stará 
            Ľubovňa, Levočská ul. 38 a so zrušením predkupného práva na odkúpený byt.

      6.   S odpredajom bytu č. 20 na Okružnej ul.  20, súpisné číslo 849 inému nadobúdateľovi ako 
            Mestu Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti splnomocnenca Mariána Lasovského, bytom Stará   
            Ľubovňa, Obrancov mieru 19  a so zrušením predkupného práva na odkúpený byt.

                                                                                       RNDr. Valent Jaržembovský
                                                                                                  primátor mesta

 Za správnosť:  Anna Kmečová




